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     Vážení spoluobčané! 
 
     Jsou zde Vánoce, svátky klidu, pohody a porozumění. Ano, takové si je 
všichni přejeme, takové si je představujeme, abychom byli spokojeni a šťastní. 
Štěstí si nakonec přejeme navzájem i v novém roce. Víme však opravdu, co se 
pod takovým přáním vlastně skrývá? Víme, co to je štěstí a jak ho dosáhnout či 
prožít?  
 
     Každý rok si v prosincovém úvodníku dovolím tak trochu filozofovat a 
zamýšlet se nad podobnými vážnými tématy. Dovolte mi tedy i dnes malé 
zamyšlení nad zdánlivě obyčejným a v období vánočních svátků tolik 
skloňovaným slovem štěstí. 
 
     Je nad jiné jasné, že každý štěstí prožívá a vnímá jinak. Je to přirozené. 
Vždyť každý jsme jiný. Naštěstí „štěstí“ nelze matematicky pojmenovat či 
definovat a ani nevíme, kdy a v jakém rozsahu se dostaví. Jeho rozměr je spíše 
filozofický, neměřitelný a v tomto smyslu také těžko popsatelný. Jisté však je, 
že adventní čas a Vánoce jsou vhodným obdobím si pocit štěstí uvědomit a také 
připustit. Někdy si pokládám otázku, zda-li jsme dostatečně obdařeni schopností 
uvědomit si, že jsme šťastni nebo štěstí necháváme bez povšimnutí protéct 
kolem nás. Někdo vnímá štěstí jako neuchopitelnou chvilku, záblesk, pocit 
radosti z něčeho nebo z někoho, pro jiného je štěstí stavem, tedy delším 
životním obdobím. Pro někoho je štěstí „muška jenom zlatá“, jiný si štěstí třeba 
vůbec neuvědomuje.  
 
     Vnímat štěstí se učíme od dětství a to nás provází po celý život. Začínáme 
obvykle u pohádek. Jak jít štěstí naproti, jak ke štěstí přijít či jak ho dokonce 
hledat. Zkušeni a poučeni životem však víme, že štěstí se nedá hledat a nemůže 
být ani cílem našeho snažení. Štěstí zkrátka provází život, v němž převládá 
práce, povinnosti, ale především vztahy mezi lidmi, z nichž ty nejcennější jsou 
vztahy rodinné. Šťastní jsou rodiče, když se jim narodí zdravé dítě, když začne 
chodit, mluvit a časem mít školní úspěchy. Šťastní jsou mladí lidé, když 
dosáhnou svých cílů ve vzdělání, které si předsevzali. Šťastná je rodina, která se 
o sebe dokáže postarat.  
      
     Přesto mám občas dojem, že si nechceme nebo možná neumíme pocit štěstí 
přiznat. Jako bychom se za to styděli nebo si dokonce mysleli, že cítit se šťastný 
je něco špatného. 
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A tak dáme raději přednost tomu typicky českému naříkání na to, jak je všechno 
těžké, uspěchané a složité a že na nic není vlastně čas. Mnoho lidí dnes žije 
tímto pocitem, i když k tomu nemají vážný důvod a brání tak ke své škodě 
průchodu pocitu štěstí. Naopak jsou v životě chvíle, kdy člověk onemocní, ztratí 
práci nebo se mu rozpadne rodina. Pak může prožívat opravdu období s pocitem 
beznaděje. I v těchto situacích je však třeba hledat sílu, která nám umožní najít 
okamžik, který nás potěší a přinese alespoň malou chvilku štěstí. Může to být 
setkání s milým člověkem, může to být dobrá zpráva od přítele, může to ale být i 
hudba, která nás povznese. 
 
     Pocit štěstí je opravdu něco velmi osobního a neexistuje návod, jak se mu 
přiblížit. Je to pozitivní zkušenost nebo prožitek, který dodává člověku sílu žít 
odpovědně a smysluplně svůj život. Potěšitelné je, že do značné míry záleží 
tento pocit na nás samotných. 
 
     Vážení spoluobčané, děkuji vám za spolupráci v tomto právě končícím roce. 
Do nastávajícího roku 2013 vám přeji, abyste si užili štěstí měrou vrchovatou. 
Základem ať vám k tomu je pevné zdraví a klidně prožité vánoční svátky. 
 

starostka 
 

 
 

 
Pravomoci rady obce 
 
Radě obce je vyhrazeno 
  

a) zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět 
rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce, 
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b) plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo 
zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele 
nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu 
obce, 
c) rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti, 
d) vydávat nařízení obce, 
e) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy 
zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce, 
f) stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a 
oddělení obecního úřadu, 
g) na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů 
obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem, 
h) zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady obce (dále jen "komise"), 
jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy, 
i) kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné 
působnosti obce, 
j) stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních 
složkách obce, 
k) ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce; tuto působnost může 
rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti, 
l) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v 
samostatné působnosti a komisemi, 
m) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost 
může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové 
organizaci obce zcela nebo zčásti, 
n) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, 
o) schvalovat organizační řád obecního úřadu, 
p)plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem, 
q) schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace sestavenou k 
rozvahovému dni. 
 
Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do 
samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo 
pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo. Rada obce nemůže svěřit starostovi 
ani obecnímu úřadu rozhodování v záležitostech podle odstavce 2 s výjimkou 
záležitostí uvedených v odstavci 2 písm. k) a m). 
 

V obcích, kde starosta vykonává pravomoc rady obce, je zastupitelstvu obce 
vyhrazeno též rozhodování ve věcech uvedených v odstavci 2 písm. c), d), f), j), 
l) a q). 
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Je-li rada obce odvolána jako celek a není-li současně s tím zvolena nová rada 
obce, vykonává dosavadní rada obce svou pravomoc až do zvolení nové rady 
obce. 
Rada obce vykonává své pravomoci podle tohoto zákona i po ukončení 
funkčního období zastupitelstva obce až do zvolení nové rady obce nebo do 
zvolení starosty obce v případě, že se rada obce nevolí. 
Jestliže soud vyhoví návrhu na neplatnost voleb nebo hlasování, je rada obce 
ode dne právní moci rozhodnutí soudu do dne, ve kterém se koná ustavující 
zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce, kromě pravomocí stanovených v 
odstavci 1, oprávněna stanovit pravidla rozpočtového provizoria a schvalovat 
rozpočtová opatření. 
Jestliže nedošlo ke zvolení zastupitelstva obce, protože okrsková volební komise 
neodevzdala zápis o průběhu a výsledku hlasování, vykonává rada obce ode dne 
následujícího po dni, ve kterém končila lhůta okrskové volební komise k 
odevzdání zápisu o průběhu a výsledku hlasování, do dne, ve kterém se koná 
ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce, pravomoci podle 
odstavce 2. 
V obcích, v nichž rada obce nebyla před ukončením funkčního období 
zastupitelstva obce volena, vykonává její pravomoci v období podle odstavce 1 
dosavadní starosta. Ustanovení odstavců 2 a 3 se použijí obdobně. 
 

(ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích) 
     Dana Klosová 

 
 
Kalendárium 
 

14.11. 
Pracovní seminář zastupitelů. 
 
16.11. 
Naši ochotníci se představili v Odrách na nesoutěžní divadelní přehlídce s 
názvem „A proč ne“ s komedií Revizor. 
 
20.11. 
Pracovní jednání nad návrhem územního plánu na Městú v Novém Jičíně. 
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30.11. 
13. zasedání zastupitelstva obce. 
 
1.12. 
Vánoční tvoření s Mikulášskou nadílkou. 
 
1.12. 
Divadelní představení revizor tentokrát v Libhošti. 
 
3.-5.12. 
Sbírka použitého ošacení. 
 

5.12.   
Pracovní setkání s inspektorem dopravní policie ČR Ing. Londinem o 
bezpečnosti a dopravním značení v naší obci 
 
5.12.   
Jednání pracovního předsednictva Regionu Poodří 
 
6.12.  
Setkání starostů měst a obcí se zástupci společnosti OZO Ostrava v areálu 
společnosti. 
 
7.12. 
Letošní sezónu zakončil ochotnický soubor Bodlák v sousedním Jeseníku nad 
Odrou divadelním představením Revizor. 
 
 
 
Kalendář akcí 
 

� st  26.12.2012  Vánoční pohádka rodičů dětem 
� pá 28.12.2012  Volejbalový turnaj 
� pá 11.  1.2013  Valná hromada SDH 
�  11.-12.1.2013  Prezidentské volby 
� so 19.  1.2013  Zahrádkářský ples 
�  25.-26.1.2013  Druhé kolo prezidentských voleb 
� so 26.  1.2013  Sokolský maškarní ples a dětský maškarní rej 
� so   9.  2.2013  Obecní ples 
� so  23. 2.2013  Výroční členská schůze mysliveckého sdružení 
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Volba prezidenta republiky 

konaná ve dnech 11. a 12. ledna 2013 

případně II. kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013 
 

 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České 
republiky 

      
     Na základě ustanovení § 34 odst. 1 a § 34 odst. 3  zákona č. 275/2012 Sb. o 
volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 294/2012 
Sb. o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky 
 

starostka obce Bernartice nad Odrou 
zveřejňuje informaci o době a místě konání volby 

 ve volebním okrsku Bernartice nad Odrou 
 

1. Volba prezidenta republiky se uskuteční 
 
I. kolo: 
v pátek  11. ledna 2013  od 14,00 hodin do 22,00 hodin a 
v sobotu 12. ledna 2013  od   8,00 hodin do 14,00 hodin 

  
2. Místem konání voleb ve volebním  okrsku  Bernartice nad Odrou je 

volební místnost v prostorách v přízemí budovy Obecního úřadu 
v Bernarticích nad Odoru č.p. 200 pro oprávněné občany s adresou 
místa trvalého pobytu v Bernarticích nad Odrou. 

 
3. Místem, kde se voliči mohou seznámit s materiály pro volbu prezidenta je 

Obecní úřad Bernartice nad Odrou. 
 

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní 
občanství České republiky. Občanství prokáže volič platným občanským 
průkazem nebo cestovním či diplomatickým pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem. 

 
5. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací 

lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti. 
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6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro 

úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování 
neumožní. 

 
7. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti 

je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové komise. 
 

8. Podle § 54 zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta ČR a o změně 
některých zákonů je prezidentem zvolen ten kandidát, který získal 
nadpoloviční většinu z celkového počtu hlasů voličů, kteří se voleb 
zúčastnili a odevzdali platný hlas. Podle § 56 odst. 1 citovaného zákona 
v případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů ke zvolení podle 
§ 54, bude se konat II. Kolo volby prezidenta, a to za 14 dnů. 

 
9. Termín případného II. Kola volby prezidenta: 

 
II. kolo: 
v pátek   25. ledna 2013  od 14,00 hodin do 22,00 hodin a 
v sobotu 26. ledna 2013  od   8,00 hodin do 14,00 hodin 

 
V Bernarticích nad Odrou 11.12.2012 
               Mgr. Dana Klosová 
           starostka obce 

 

 
 
Obecně závazné vyhlášky obce Bernartice nad Odrou 
 
     Obecní zastupitelstvo obce vydalo nové obecně závazné vyhlášky (dále jen 
„OZV“) s platností od 1.1.2013. Oproti stávajícím OZV zde dochází k několika 
změnám. 
 
1. OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Přidána úleva: 
Poplatek se platí do maximální výše 2.500,-Kč za osoby tvořící jednu základní 

rodinu. 

 



 8 

 
 
2. OZV č. 2/2012 o místním poplatku ze psů 
Změna splatnosti poplatku: 
Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. 

 
3. OZV č. 3/2012 o pohybu psů a ostatních zvířat na veřejných prostranstvích 
v obci Bernartice nad Odrou 
Přidáno omezení: 
Pravidla pro pohyb ostatních zvířat na veřejném prostranství  
Ostatní domácí a hospodářská zvířata se mohou pohybovat na veřejném 

prostranství jen v nutné míře po dobu nezbytně nutnou pod dozorem osoby 

uvedené v čl. 2. Tyto osoby odpovídají za odstranění případného znečištění 

veřejného prostranství zvířaty, a to bez zbytečného odkladu. 

 
     Úplné znění nových OZV platných od 1.1.2013 naleznete na webových 
stránkách obce a jsou zpřístupněny k nahlédnutí v úředních hodinách na 
obecním úřadě. 

  Věra Košťálová 

 

 
 
 
 
Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce ze dne obce 5. 9.2012 
 

12/1  
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu Ing.Bc. 
Dagmar Glogarovou, Ing. Romana Davida a zapisovatelkou Ilonu 
Stavinohovou. 
 

12/2   
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje navržený program. 
 

12/3 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou souhlasí s ponecháním zůstatku 
vyúčtování závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti za r.2011 na 
zvláštním účtu sdružených prostředků pro snížení částky na úhradu ztrátovosti 
v r.2013. 
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12/4 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou rozhodlo o přijetí dotace poskytnuté 
z Operačního programu Životní prostředí ve výši Kč 2.121.188,40 na realizaci 
projektu „Kontaminace vodního zdroje chlorovanými uhlovodíky – Bernartice 
nad Odrou“. 
 

12/5 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou rozhodlo o přijetí účelové dotace 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši Kč 212.119,-  na realizaci projektu 
„Kontaminace vodního zdroje chlorovanými uhlovodíky – Bernartice nad 
Odrou“ a o uzavření Smlouvy č. 36/2012/D s Moravskoslezským krajem na 
poskytnutí této dotace. 
 

12/6 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou stanovuje celkový počet zaměstnanců 
na obecním úřadě v maximálním počtu tří administrativních pracovníků pro 
výkon veřejné správy v samostatné působnosti obce. 
 

12/7 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Závěrečný účet 
Regionu Poodří za r.2011 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
dobrovolného svazku obcí Region Poodří za r.2011. 
 

12/8 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí  Zápis z jednání 
Kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 22.6.2012. 
 

12/9 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou akceptuje  žádost zastupitele Ing. 
Igora Tušla ze dne 1.8.2012, ve které se vzdává měsíční odměny neuvolněného 
člena zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou, a to s platností od 1.8.2012.  
 

12/10 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou pověřuje zastupitele Tomáše Horuta  
a Vojtěcha Knopa odpovědnými osobami za organizaci, průběh a kontrolu 
společenských akcí včetně diskoték pořádaných Sborem dobrovolných hasičů 
Bernartice nad Odrou. Termíny všech akcí budou projednány s obecním úřadem 
 

12/11 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Obecního úřadu v Bernarticích nad Odrou (Příloha zápisu č.4) 
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12/12 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou pověřuje starostku obce podpisem 
smluv a závazků vyplývajících z usnesení dnešního zastupitelstva. 
 

12/13 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Zprostředkovatelskou 
smlouvu č.41/2012/Z mezi Obcí Bernartice nad Odrou a realitní kanceláří Real 
Agents z Nového Jičína na prodej pozemku parc.č. 1112/30. 
 

 
Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.11.2012 
 

13/1  
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu Václava  
Brodíka a Vojtěcha Knopa, zapisovatelkou Ilonu Stavinohovou. 
 

13/2   
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje navržený program. 
 
13/3 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočtové opatření 
č.3/2012. (Příloha č.2) 
 

Příjmy:  Kč 12.083.632,90 
Výdaje: Kč  12.638.632,90 
Tř. 8  Kč      555.000,- 
 

13/4 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočet na r.2013. 
(Příloha č.3) 
Přílohou rozpočtu jsou plánované investiční záměry obce.  
Rozpočet obce se schvaluje podle oddílů a paragrafů jako schodkový. 
 

Příjmy:  Kč 11.075.000,- 
Výdaje: Kč  11.175.000,- 
Tř. 8  Kč      100.000,- 
 

13/5 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Dodatek č.2 ke Smlouvě o 
dílo č.6/2012/SOD mezi Obcí Bernartice nad Odrou a stavební firmou 
UNISTAD, spol. s r.o. na realizaci stavby „Prodloužení inženýrských sítí na 
Drahách“. 
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13/6 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Kupní smlouvu 
č.44/2012/K mezi Obcí Bernartice nad Odrou a společností SMP Net, s.r.o. na 
prodej plynárenského zařízení v majetku obce. 
 

13/7 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č.43/2012/SOD 
s Davidem Haitlem na provádění zimní údržby v obci Bernartice nad Odrou. 
 

13/8 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zprávu o činnosti 
obecního úřadu. (Příloha č.4) 
 

13/9 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Výroční zprávu o 
činnosti školy za r.2011/20012.(Příloha č.5) 
 
13/10 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 
1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 

13/11 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 
2/2012, o místním poplatku ze psů. 
 

13/12  
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 
3/2012, která  stanovuje pravidla  pohybu psů a ostatních zvířat na veřejných 
prostranstvích. 
 

13/13 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou rozhodlo o pořízení úvěru pro Obec 
Bernartice nad Odrou, a to ve výši 2.000.000,- Kč.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce jednáním s peněžními ústavy a 
výběrem nejvhodnějšího poskytovatele úvěru.   
 

13/14 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou pověřuje starostku obce podpisem 
smluv a závazků vyplývajících z usnesení dnešního zastupitelstva. 
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13/15 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č.45/2012/P se 
společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. na provozování 
kanalizačního řádu na pozemcích parc. č.230, 231 a 254 v k.ú. Bernartice nad 
Odrou.  
 

13/16 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č.46/2012/P se 
společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. na provozování 
vodovodního řádu na pozemcích parc. č.1111/1 a 1111/3 v k.ú. Bernartice nad 
Odrou.  
 

13/17 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č.47/2012/P se 
společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. na provozování 
kanalizačního řádu na pozemcích parc. č.1111/1 a 1111/3 v k.ú. Bernartice nad 
Odrou.  
 
13/18 
Zastupitelstvo obce vydává souhlas a pověřuje starostku obce k provedení 
nutných změn rozpočtu, a to od data dnešního jednání do konce roku 2012. 
 

 
 
 
 

******************************** 
Oznamujeme občanům, že od 21.12.2012 do 1.1.2013 

bude obecní úřad z důvodu čerpání dovolených uzavřen. 
 

******************************** 
 
     Poslední vývoz popelnic proběhne v pondělí 31.12.2012. 
V novém roce se popelnice budou vyvážet opět lichý týden v 
pondělí počínaje 14.1.2013.  
 

******************************** 
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Upozornění 
     Vážení občané, každoročně vás vyzýváme, abyste v zimě, 
pokud je sníh, nenechávali svá auta zaparkovaná na místních 
komunikacích. Bráníte tak vozidlům zimní údržby v odklízení sněhu. 
V takovém případě bere za nesjízdnou komunikaci na sebe zodpovědnost majitel 
vozidla, které nesprávně parkovalo. Děkuji za pochopení a věřím, že všichni 
řidiči budou ohleduplní a letošní zima se tak obejde bez zbytečných problémů. 
 

     Dana Klosová 
 
 
 
 
 
 
 
ZMĚNA daně z nemovitostí po 1. 1. 2013  
 
     Zákonem o Finanční správě ČR došlo k organizační změně, kdy nově 
vznikne Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě a ze 
stávajících  finančních úřadů vzniknou  územní pracoviště.   
     Tato změna se nedotkne poplatníků, kteří mají trvalé bydliště v působnosti 
našeho finančního úřadu (od 1.1.2013 územního pracoviště). 
     U poplatníků, kteří nemají trvalé bydliště v Moravskoslezském kraji, je 
určení příslušného správce daně složitější, doporučujeme se dotázat na 
kterémkoliv finančním úřadě. Informace můžete získat i na internetových 
stránkách Ministerstva financí ČR: www.mfcr.cz 
     Pokud  poplatník bude na rok 2013 podávat přiznání k dani z nemovitostí, 
uvede v přiznání všechny nemovitosti v rámci Moravskoslezského kraje. V 
distribuci složenek zůstává současná praxe. Výše daně uvedená na složence 
bude v souhrnné částce za celý Moravskoslezský kraj. 
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Oznámení o změně ceny vodného a stočného na rok 2013 

 
 

 

 

Oznámení provozní doby pošty Bernartice nad Odrou 
 
Pondělí 13.30 – 17.00 hodin 
Úterý  13.30 – 15.00 hodin 
Středa 13.30 – 17.00 hodin 
Čtvrtek 13.30 – 15.00 hodin  
Pátek  13.30 – 15.00 hodin  
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Pozvání 
 
Před Štědrovečerní mší svatou dne 24.12. od 21:30 hodin proběhne před 
kostelem v Bernarticích nad Odrou Vánoční vytrubování. Přijďte nás pozdravit. 

      
Mgr. David Škařupa 

 
Mše svaté o Vánocích 
 
24.12.  Štědrý den   22:00 hodin 
25.12.  Narození Páně    9:15 hodin 
26.12.  sv. Štěpán     9:15 hodin 
27.12.      17:30 hodin 
28.12.      17:30 hodin 
29.12.        7:30 hodin 
30.12.  sv. Svaté rodiny    9:15 hodin 
31.12.  sv. Silvestra     9:15 hodin 
  1.  1.  Nový rok     9:15 hodin 
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Upozornění 
 
Ve dnech 27.12. -  31.12.2012  MUDr. Šrámek neordinuje. 
Zastupuje MUDr. Přecechtěl. 
 
Ordinace v Jeseníku nad Odrou           Ordinace v Suchdol nad Odrou 
 
Pátek  28.12.   7:30 – 11:00 hodin       Čtvrtek 27.12.   7:30 – 11:00 hodin 
      Pondělí 31.12.   7:30 – 11:00 hodin 
 
Akutní návštěvy hlaste na tel. č. 556 739 023 Jeseník nad Odrou 
       556 736 905 Suchdol nad Odrou 
 
Veškeré informace o změně ordinační doby najdete na webu: 
http://mudr-josef-sramek.narodnizdravotniregistr.cz/ 
 
 
 
 
 
Prodejní doba COOP Jednota Bernartice nad Odrou v době 
vánočních svátků: 
  
pondělí 24.12.2012  7:00 – 10:00 hodin 
úterý  25.12.2012  zavřeno 
středa  26.12.2012  zavřeno 
čtvrtek 27.12.2012  7:00 – 16:30 hodin 
pátek  28.12.2012  7:00 – 16:30 hodin 
sobota 29.12.2012  7:00 –   9:30 hodin 
neděle 30.12.2012  7:00 –   9:00 hodin 
pondělí 31.12.2012  7:00 – 11:00 hodin 
úterý    1.  1.2013  zavřeno 
 
Od středy 2.1.2013  běžná prodejní doba. 
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     Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem spoluobčanům 
krásné, ničím nerušené prožití vánočních svátků a úspěšný vstup 
do nového roku 2013 

 

 

 

 
Webové stránky divadla BODLÁK 

Divadlo BODLÁK se rozhodlo plně zapojit do informačního 
věku, proto vám představuji nové webové stránky našeho 
divadla. Na adrese www.divadlobodlak.cz najdete informace o 
BODLÁKU, historii bernackého divadla, program našich 
představení a spoustu dalších zajímavých informací. Webové 
stránky se postupně připravují a doplňují, proto prosím omluvte, 
že tam nenajdete zatím úplně všechno.  

Protože smyslem ochotnického divadla je hrát zejména 
pro vás, pro diváky, proto i naše webové stránky byly vytvořeny 
hlavně pro vás. Pokud tedy na stránkách chybí něco, co byste 

rozhodně očekávali, neváhejte napsat na email divadlo.bodlak@gmail.com. 
Odkaz na email najdete i v sekci KONTAKT na webových stránkách.  

Ti z vás, kteří s internetem neumí pracovat, poproste své děti či vnuky, 
aby vám pomohli a ukázali naše stránky. Věřím, že budete se stránkami 
spokojeni. Krásné vánoce a mnoho kulturních zážitků v novém roce přeje za 
BODLÁK 

Marja Antonovna  (Jana Klosová) 
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Bernatští Bobři na turnaji v Kopřivnici 
 
     Na sobotu 17.11.2012 byl náš florbalový oddíl pozván na zahájení soutěže do 
Kopřivnice. Tato soutěž probíhá souběžně s mladší kategorií, jíž jsme se 
účastnili s mladšími hráči 11.11.2012 a která pro nás nedopadla vůbec špatně. 
Krásné předposlední místo jsme si tvrdě vybojovali ☺. 
     Ve starší kategorii naši Bobři také nastoupili proti: DDM Kopřivnice, SVČ 
Fokus Nový Jičín a Luna Příbor. Se všemi soupeři jsme si již zahráli na konci 
loňské sezony v Novém Jičíně. 
     Hned v úvodním zápase se nám podařilo oproti dřívějším turnajům vyhrát. Je 
to překvapující, neboť téměř vždy turnaje začínáme prohraným prvním zápasem. 
Úvodním soupeřem nám byla Luna Příbor a i když se nám nedařilo zcela 
pokrývat hráče, jasně jsme vyhráli 7 : 3. Druhý zápas proti Kopřivnici byl svým 
průběhem kopií prvního a my opět vyhráli, tentokrát 5 : 2. Třetí zápas 
s Fokusem NJ B jsme zcela kontrolovali a i přes drobné chybičky vítězně 
ukončili se skóre  9 : 2. V tomto zápase exceloval náš kapitán Jan Fojtů, který 
nastřílel šest branek. V posledním rozhodujícím zápase proti Fokusu NJ A obě 
družstva předvedla impozantní výkon a utkání bylo po celou dobu naprosto 
vyrovnané. Snažili jsme se ze všech sil vyhrát. Ale konečná remíza 8 : 8 byla 
pro nás zklamáním, protože nám bylo jasné, že budeme druzí. Přestože jsme 
měli shodný počet bodů s Novým Jičínem, na skóre byli o čtyři body lepší a 
tudíž turnaj vyhráli. 
     Co na to říct… Zase to není tak špatné začínat jako nováčci na soutěži 
z druhého místa, ne? 
Vstřelené branky: Fojtů Jan  13 

Palička Filip   7 
Mik Patrick    6 
Palička David   2 
Gola Jan    1 
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Obec reprezentovali: (stojící zleva) -  Jan Gola, Patrick Mik, Jan Fojtů (kap.), 
Filip Palička,  Aleš Hubr, Jan Šimíček, ( klečící ) – David Palička, Václav 
Vrobel a brankář Daniel Ferda. 
                                                                                          Za BB Aleš Hubr, trenér 
 

 
VOLEJBALOVÝ TURNAJ 
 
     TJ Sokol Bernartice nad Odrou - oddíl volejbalu a 
ASPV pořádá v pátek 28. prosince 2012 v místní 
tělocvičně tradiční vánoční volejbalový turnaj. 
Začátek je v 13:00 hodin, zápis účastníků od 12:30 
hodin. 
Občerstvení zajištěno. 
     Zveme všechny příznivce sportu a zejména 
volejbalu k hojné účasti. 

     Za oddíl volejbalu a ASPV   
                   Ivan Košťál 
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Posezení s důchodci 
 
     Dne 19.10.2012 se uskutečnilo tradiční Posezení s důchodci. Jako každý rok, 
i letos jsme si pro naše nejstarší občany připravili vystoupení. Tentokrát děti 
pilně trénovaly scénky z filmové pohádky Šíleně smutná princezna. Naše 
představení zahrnovalo zásadní pohádkové dialogy, známé písně a také taneční 
choreografii. Hereckého obsazení se chopili žáci, především čtvrté a páté třídy. 
Mladší žáci ztvárňovali venkovany a nacvičili v hodinách tělesné výchovy 
nelehkou tančení choreografii na píseň Miluju a maluju. Asi největší kus práce 
odvedli a můj obdiv mají zpěváci v obsazení: Adélka Školoudíková (princezna), 
Petr Hopp (princ), Dominik Horut a Pavlík Hopp (rádci), kteří odzpívali 
s lehkostí velmi těžké písně, které jsou součástí této pohádky.  
     Všem dětem patří můj dík. Také bych chtěla poděkovat rodičům za 
spolupráci a doufám, že se publiku naše vystoupení líbilo.  

  Kateřina Drlíková; ZŠ 
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Vánoční tvoření 
  
     Čas letí jako voda a ve škole máme pořád napilno. Kromě učení musíme 
zvládnout ještě spoustu práce. Sotva začal školní rok a připravili jsme 
vystoupení pro naše babičky a dědečky, už jsou tu Vánoce. Také letos jsme 
začali již na podzim s přípravami na nejkrásnější svátky v roce. Všichni se na 
Vánoce moc těšíme, a proto je to pro nás práce velmi radostná. 
     Vytvořili jsme pro Vás spoustu výrobků na Vánoční jarmark a doufáme, že 
se Vám budou líbit a také Vám přinesou trošku radosti. 
     Přejeme Vám všem šťastné a veselé Vánoce! 

  Děti a zaměstnanci ZŠ 
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Hon na drobnou zvěř 
 
     Rok uběhl jako voda a je tu opět podzim, který se nese ve znamení honů. 
Druhá polovina měsíce listopadu je už téměř od nepaměti spojena s našim 
hlavním honem na drobnou zvěř. Nejinak tomu bylo i letos 17.listopadu, kdy se 
konal v naší honitbě Bernartice nad Odrou první hon. 
     Sraz jsme měli v osm hodin v prostředí útulné hospůdky u Odry. Proběhla 
nezbytná kontrola dokladů zbraní a pojištění a po malém občerstvení, zvěřinové 
gulášovce, mohl předseda sdružení pan Ing. Jaroslav Bubík a hospodář pan 
Rostislav Bok zahájit hon. Za velmi slušné účasti 23 střelců a 34 honců a 
pěkného počasí, jsme vyrazili do první leče. Ta začínala pod hlavní cestou 
směrem na Nový Jičín. Postupně jsme prošli Hluboké, Topinambury a 
Žebrákovo. Přestože nám sluníčko svítilo po celý den, terén byl mnohde 
náročnější. Honci dostávali pořádně „do těla“. V některých lečích s obtížemi 
prostupovali remízky, které místy připomínaly neproniknutelnou džungli. 
     Asi v polovině honu přišla vhod svačina v podobě klobásy s chlebem a čaj. 
Pro zájemce z řad honců i s potřebným posilovačem, aby se jim lépe 
povzbuzovalo a měli ráznější krok. Posilněni a odpočatí jsme pokračovali v další 
leči přes Panský kopec směrem k Salaši, odtud po mezích zpět do dědiny a pak 
opět k „Odře“. 
     Tam následovala všemi očekávaná chvíle – slavnostní výřad. Výsledek pěti 
lečí – bylo sloveno 24 bažantů kohoutů. Ing. Bubík poděkoval všem střelcům i 
honcům za vzorný a hladký průběh lovu. Honu se zúčastnilo také 5 psů, kteří 
odvedli výbornou práci při dohledávání střelené zvěře. I oni měli nemalou 
zásluhu na výsledku tohoto honu. Poté, co byla vzdána pocta ulovené zvěři, 
jsme se odebrali do tepla hospůdky, kde už na nás čekala leč poslední. 
     K dobré pohodě přispělo i výborné pohoštění z divočáka. Pak již následovalo 
vyhlášení krále honu, sdělování zážitků z dnešního dne i hodnocení lovecké 
sezóny. Nechyběla také tradiční tombola. Příjemná nálada panovala až do 
pozdních večerních hodin… 
     Závěrem mi dovolte touto cestou poděkovat všem myslivcům a přátelům 
myslivosti za bezpečné zacházení se zbraněmi a skvěle odvedenou práci během 
celého honu a také mysliveckému hospodáři za jeho bezchybnou organizaci. 

          
Vlastimil Šimíček 
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Poděkování 
 
     Děkujeme našim členům sboru dobrovolných hasičů za 
jejich aktivní činnost a obětavou práci v letošním roce. Dále 
bychom chtěli popřát všem občanům krásné prožití vánočních 
svátku a úspěšný rok 2013. 
                                                  za výbor SDH Tomáš Horut 

 

 
Bernartská „vrubovka“ z fojtství 
 
     Jak byl ještě úřad MNV v nájmu na fojtovém výměnku, tak jsem jednou na 
půdě tam našel pohozenou starou dřevěnou lípovou desku s letopočtem 1730, na 
které byly vyřezány obdélníčky a v nich římské číslice, kolečka a tečky. 
     Samozřejmě, nebyl jsem si z počátku jist, k čemu asi ta stará deska sloužila. 
Desku jsem opatrně pořádně umyl a uschoval v naději, že až přijde na návštěvu 
p. Dr. Turek, tak že se zeptám, co to může být za starobylost. Asi během měsíce 
p. Dr. Turek skutečně přišel a já využil té návštěvy a zeptal se jej, co to je za 
desku. 
     Dr. Turek se nálezem desky velmi upřímně podivil a téměř s přehledem 
upřesnil, že se jedná o tzv. „vrubovku“ – prý německy „Kerbholz“ – a že takové 
desky a na nich vyřezávané značky označují plnění nějakých naturálních nebo 
platebních povinností poddaných vůči vrchnosti – buď Starojická nebo 
Novojická – že snad by třeba mohlo jít o záznamy při plnění zpracování lnu, 
předení a odevzdání příze a tak podobně! 
     V době poddanství, kdy většina venkovských lidí neuměla psát, sloužily 
„vrubovky“ s vyřezávanými vruby a zářezy místo číselných a účetních zápisů.  
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Na jejich používání podnes ukazují dochovaná rčení, jako: „na vrub“ nebo „má 
vroubek“ (něco dluží). Zachovalo se dodnes také rčení „má u mne vroubek“ 
(většinou dluh). 
     Vrůbky se dělaly na dřevěné „vrubli“. Byly to hole, laťky, tabulky, destičky 
sloužící jako pomůcky účtování, na které se vyřezávaly vruby. Pan Dr. Turek 
dodává příklad: Jestliže sedlák při své poslední splátce již celý dluh zaplatil, tak 
byla ještě doložka: „quit“ (kvit). Tímto je majitel – jeho dědictví prohlášeno za 
vyrovnané a byl také „tranks“ asi „litkup“ a je „vrubovky“ vyřezán. Prý 
v českých osadách Starojicka „vrubovce“ říkávali také „rabuša“. P. Dr. Turek 
závěrem dodává, že na takové dřevo se dříve zaznamenávaly i různé přestupky. 
     Tu najitou desku – „vrubli“ – jsem nechal vyfotit a změřit: měří na délku 525 
mm, na šířku 145 mm, délka rukojeti 85 mm a tloušťka desky je 16 Z. Na obou 
stranách vrubovky jsou vyřezány tři sloupce obdélníkových políček, jichž je na 
každé straně desky (vrablí) 44 – na přední straně vrubovky vidíme 23 políček 
s provedenými zářezy a 21 políček je prázdných. Na zadní straně jen dvě políčka 
mají zářezy, ostatní jsou prázdné. 
     Letopočet 1730 je proveden vypichováním a je umístěn na přední straně 
v pravém sloupci v sedmém políčku shora. U letopočtu jsou vypíchaná písmena: 
DPB. 
     P. Dr. Turek mě po dohodě požádal, že si vrubovku zapůjčí k prozkoumání 
záznamů na té „vrubove“ do Opavy a já jsem mu ji rád zapůjčil. Ale dny a léta 
běží a na vrubovku se oboustranně zapomnělo a je asi někde v Opavském 
muzeu? Co na ní bylo zaznamenáno, nevím! 
     Tolik o Bernartské „fojtové vrubovce“! 

       Opsáno z knihy Zaváté stopy od Leopolda Biskupa 
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Vánoční tvoření 
 
     Těšil jsem se na Vánoční tvoření. Byl jsem 
tam s mamkou a se sestřičkou Zuzankou. 
Vyráběli jsme soba, kreslili jsme ryby, 
navlékali jsme řetězy z papíru, vyráběli jsme 
svícny z květináčků, skleniček, oříšků a jiných 
ozdob. Nejvíc mě bavilo navlékání řetězu 
z popcornu a šípků. Na konci jsem stihl vyrobit 
i přáníčko. Hodně se mi líbil Mikuláš s čerty a 
andělem, protože jsem dostal za básničku 
balíček. Bylo to super, děkujeme moc. 

    
 
 
 
 
 
Lukášek a Zuzanka Hubrovi 

 
     Děkuji všem organizátorům z Občanského sdružení sv. Martina za skvěle 
připravené a pohodové odpoledne nejen pro děti. 

     Petra Hubrová 
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Mikulášská nadílka 
 
     První prosincové odpoledne jsme se sešli v přísálí kulturního domu na 
tradiční Mikulášské nadílce spojené s tvořením. Prckové si zazpívali koledy, 
vyrobili přáníčka, papírové řetězy a rodiče adventní doplňky. Letos Mikuláš 
obdařil 34 hodných dětí a rodiče si příjemně poklábosili u přichystaného 
předvánočního občerstvení. 
 
     Chtěla bych tímto poděkovat všem, kdo se na přípravě podíleli a zejména 
panu J. Brožovi z Větřáku za věnování papíru na řetězy. 
     Příjemné prožití adventního času a vánočních svátků přeje za sdružení Sv. 
Martina  

Renáta Horáková 
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Plesová sezóna bezpečně 
 
     Prvé měsíce každého roku jsou ve znamení plesů a 
velkých společenských zábav. Organizátoři těchto akcí by 
neměli zapomínat na to, že mají určité povinnosti, které jim 
vzhledem k bezpečnosti návštěvníků ukládají předpisy a 
které se s vyšším počtem účastníků přiměřeně zvyšují.  
Takovéto akce se mohou konat jen ve stavbách, které jsou 
k takovému účelu určeny, tj. ve stavbách, pro které byl při 
jejich projektování a realizaci řešen a zabezpečen dostatečný 
počet a kapacita únikových cest a další požadavky požární bezpečnosti, a které 
byly pro pořádání plesů a podobných akcí zkolaudovány stavebním úřadem. 
     V průběhu akce jsou organizátoři povinni zabezpečit především dostatek 
trvale volných otevíratelných únikových východů, dbát na jejich označení, mít 
dostatek hasebních prostředků, proškolené preventivní požární hlídky a 
pořadatele. Pokud jsou instalovány hořlavé dekorace, realizována vystoupení 
s otevřeným ohněm apod., musí organizátor provést další preventivní opatření. 
Je zakázáno plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou 
nebo hořlavou směs (např. vodík, acetylén). Takto naplněné balónky nesmí být 
používány ani jako výzdoba. Pod strop a podhledy nelze umístit výzdoby a 
textilie, po kterých se požár šíří a které jako hořící odpadávají a odkapávají. 
Povinnosti organizátorů akcí s větším počtem osob (ve většině případů jde o 
účast více než 200 osob) jsou uvedeny v Nařízení Moravskoslezského kraje č. 
4/2006 (viz http://www.kraj-moravskoslezsky.cz/narizeni.html) a dále v obecně 
závazných vyhláškách obcí. 
     Při akcích, definovaných jako akce s větším počtem osob, je organizátor 
povinen zpravidla zřídit preventivní požární hlídku již před zahájením akce a 
zajistit prostřednictvím odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany 
seznámení členů preventivní požární hlídky s charakterem objektu, zejména s 
únikovými východy, rozmístěním hasicích přístrojů a dalšími povinnostmi pro 
zabezpečení požární ochrany pořádané akce. Doporučujeme, aby do 
preventivních požárních hlídek byli začleňováni přednostně členové 
profesionálních a dobrovolných hasičských jednotek. 
     Provozovatel činnosti, tj. pořadatel akce, je povinen nezahajovat akci při 
zjištění nedostatků v dodržování podmínek požární bezpečnosti, které nelze 
odstranit před jejím zahájením, akci přerušit a ukončit při bezprostředním 
nebezpečí vzniku požáru a zejména v případě znemožnění úniku nebo evakuace 
osob. 
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     Nelze zapomenout, že organizátoři akcí mají povinnost odpovídajícím 
způsobem a v potřebném rozsahu seznámit účastníky akce i účinkující se 
stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany, zejména s únikovými 
cestami, označením únikových východů, popřípadě vyznačením zákazů kouření 
nebo kuřáckých koutků, umístěním hasicích přístrojů apod. Účastníci akce jsou 
povinni stanovené pokyny respektovat. 

nprap. Dagmar Benešová 
vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva 
Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje 
územní odbor Nový Jičín 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cvičko s Davidem 
 
     Chtěla bych tímto poděkovat manželům Glogarovým za trpělivé rozvíjení 
sportovního ducha u našich nejmenších ☺. 

Renáta Horáková 
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Tříkrálová sbírka  
 
    Ve dnech 5.- 6.1.2013 proběhne v 
Bernarticích nad Odrou tradiční, již 
třináctá, Tříkrálová sbírka. Tento 
ročník poprvé pořádá ,nově vzniklá, 
Charita Nový Jičín (CHNJ). 
     Finanční dary touto sbírkou získané , jsou každoročně použity  z 95 % na 
financování dobročinných projektů Charity ČR, diecézních a oblastních charit u 
nás, ale i v zahraničí. Oblastní Charita Nový Jičín vznikla koncem roku 2011 , 
svoje působení  však zahájila v lednu 2012.  Za uplynulý rok otevřela pro 
občany službu Charitního šatníku na ulici Dolní brána 2075/57 v Novém Jičíně. 
Zde mohou zájemci každý čtvrtek v době od 13.00 do 17.00  nejen přinášet 
nepotřebné oblečení, bytový textil, potřeby do domácnosti atd., ale také si 
vybrané , za symbolický poplatek, zakoupit. Výtěžek z tohoto šatníku putuje na 
dobročinné záměry CHNJ.  
    Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2013 bude použit  na zřízení nové sociální služby 
pro Vás, občany,  Půjčovny kompenzačních pomůcek a dále také na zajištění 
Fondu přímé hmotné humanitární pomoci pro lidi, kteří se ocitnou v tíživé 
životní situaci. Nemalým podílem těchto prostředků bude také podpořen provoz 
Charitního domu Blahoslavené Matky Terezy v Novém Jičíně a jeho soc. 
služeb, které poskytuje (azylový dům pro matky s dětmi v tísni, azylový dům 
pro muže a noclehárna). Malá část financí poputuje na podporu volnočasových 
aktivit pro jednotlivce i rodiny s dětmi (Klub rukodělných prací, rodinný klub 
Hnízdo, akce určené dětem). 
     Charita Nový Jičín vnímá potřeby obyvatel svých místně příslušných obcí 
velmi intenzivně a snaží se v rámci svých možností na ně reagovat, tak , aby 
dostála jejich spokojenosti. Také uvítá jakýkoliv podnět od občanů , týkající se 
možnosti uplatnění své pomoci lidem v tíživé životní situaci.  
Charita Nový Jičín tímto děkuje všem , kteří vlídně přijmou koledníky a přispějí 
do jejich pokladniček. Stejné díky také patří koledníkům, kteří věnují nezištně 
svůj čas ve prospěch pomoci druhým. 
     Přejeme poklidné prožití Vánoc a v roce 2013 vše dobré. Za Vaše dary 
děkujeme. 
    

Charita Nový Jičín, Dolní brána 2075/57, Nový Jičín 741 01 
tel: 556 709 240  chdtereza@charita.cz    web: novyjicin.caritas.cz 
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Pranostiky na prosinec 
 
O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře. 
Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent. 
Na svatého Mikuláše už je zima celá naše. 
Mrazy když v prosinci ochabnou, znamenají zimu zlou. 
Jaký prosinec, takový červen. Na Adama, Evu čekej oblevu. 
O Vánocích obloha čistá a hvězdná, bude úrodný rok. 
Svítí-li na koledu v noci měsíc, bude ve stodole hojně obilí. 
Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato. 
Když na Silvestra ráno sluní, v noci prudký vítr zavěje, není na vína hrubé 
naděje. 
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KONTAKTNÍ INFORMACE 

 
Mgr. Dana Klosová, starostka obce 

Tel.:     +420 556 715 215 

E-mail:  starostka@bernarticenadodrou.cz 

 

Obecní úřad: 

Tel:       +420 556 708 522 

Mob.      +420 602 630 764 

Fax:      +420 556 708 522 

E-mail:  obec@bernarticenadodrou.cz 

www.bernarticenadodrou.cz 

č. účtu 23325801/0100 


