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Vážení spoluobčané, 
 
     v těchto dnech tomu budou čtyři roky, co naši obec zasáhla ničivá povodeň. I 
když všichni pevně věříme, že nic podobného se u nás nebude opakovat,  
události minulých týdnů v každém z nás vzbudily opět obavy a respekt před 
mocnou a nevyzpytatelnou přírodou. Ukázalo se, že opatrnosti není nikdy dost a 
je důležité věci nepodceňovat a být alepoň v rámci možností připraven. 
 
     Jedním z důležitých faktorů je informovanost a včasné varování 
obyvatelstva. Jednotný systém varování a informování je v České republice 
budován od roku 1991. Systém tvoří síť poplachových sirén, které zabezpečují 
bezprostřední varování obyvatelstva a dále pak soustava vyrozumívacích center. 
Hasičský záchranný sbor České republiky má rovněž právo vstoupit do 
sdělovacích prostředků a informovat obyvatelstvo prostřednictvím televize a 
rozhlasu. 

          Jako samozřejmost vnímáme akustickou zkoušku provozuschopnosti 
celého systému varování, která probíhá ve 12,00 hod první středu v měsíci, kdy  
se sirény na celém území naší republiky rozezní zkušebním nepřerušovaným 
tónem po dobu 140 sekund. 

     V případě hrozby nebo vzniku mimořádné události je pro nás důležitý 
varovný signál „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým 
tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca 
tříminutových intervalech. Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená 
tísňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředně 
hrozícím nebezpečí nebo vzniku mimořádné události a opatření k ochraně 
obyvatelstva. Obyvatelstvo může být následně informováno i sdělovacími 
prostředky (rozhlasem, televizí, místním rozhlasem), tzv. mluvícími sirénami, 
vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o 
tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat. 

     Existuje několik typů sirén. Mezi nejmodernější patří sirény elektronické, 
opatřené hlasovým modulem. 

     Jednu z celkového počtu 92 elektronických sirén, které mohou „mluvit“ 
předali minulý měsíc příslušníci Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje i naší obci.   
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Sirény byly pořízeny v rámci projektu “Digitální povodňový plán a modernizace 
Jednotného systému varování a vyrozumění”. Evropská unie uhradila 85%  
celkových nákladů na projekt, zbytek byl uhrazen ze státního rozpočtu.  

     Nová siréna je instalována na budově naší základní školy. Toto umístění bylo 
vytipováno jako nejvhodnější.  Zařízení lze ovládat z krajského operačního 
střediska hasičů. 

     To, co je pro nás nové a velmi důležité je skutečnost, že siréna má i funkci 
místního rozhlasu a můžeme pomocí ní občany informovat o všem důležitém i  
v případě, že obecní rozhlas selže. V případě výpadku elektrického proudu bude 
elektronická siréna funkční po dobu tří dnů. 

     Velkým usnadněním je ovládání pomocí mobilního telefonu i mimo objekt, 
kde je siréna instalována. Oprávnění k obsluze a užívání sirény má v naší obci 
pět osob. Starostka, místostarostka, pracovnice obecního úřadu, velitel hasičů a 
starosta hasičů.  

    A co je pro nás nejdůležitější, co můžeme a musíme pro naši bezpečnost 
udělat?   

     Pokud uslyšíte varovný signál sirény kdykoliv mimo pravé poledne první 
středu v měsíci, prosím zpozorněte, popř. vyjděte ven a vyčkejte, protože po 
ukončení sirény bude následovat mluvené slovo a informace o tom, co se 
děje. V případě, že mluvené slovo neslyšíte nebo špatně rozumíte, 
kontaktujte sousedy nebo známé, abyste se důležité informace co 
nejrychleji dozvěděli.   

    Jsem ráda,  že patříme mezi 29 obcí v okrese Nový Jičín, ve kterých byla 
moderní elektronická siréna pro zkvalitnění varování obyvatelstva instalována. 
Je to další důležitý krok ke zvýšení prevence a ochrany obyvatelstva. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       starostka 
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Kalendárium 
 
18.5. 
Otevírání Poodří a Pooderské koštování. Více ve zpravodaji. 
 
 
20.- 31.5.  
Studentka Markéta Horákova vykonávala praxi na Obecním úřadě 
v Bernarticích nad Odrou.  
 
23.5. 
Daniela Horutová úspěšně složila zkoušky ze zákona o ověřování listin a 
podpisů. 
 
28.5. 
Předání nové elektronické sirény do provozu a zaškolení jejich uživatelů. 
 
30.5. 
Jednání na obecním úřadě s Českou poštou ohledně zřízení pobočky Pošta 
Partner v naší obci. 
 
31.5.  
Spolu s našimi hasiči jsme úspěšně pokáceli „Májku“. Více ve zpravodaji 
 
31.5. 
Valná hromada společnosti Asompo a.s. v Mořkově. Za obec se zúčastnila Dana 
Klosová. 
 
2.6. 
Konala se tradiční pouť.  
 
3.6. 
Paní Vlasta Němečková ukončila nájem hospody a došlo k  předání prostor 
restaurace „U Bříz“ v Bernarticích nad Odrou. 
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5.6. 
Konalo se výběrové řízení na dodavatele plynu pro obecní objekty.  
 
8.6. 
Soutěž v netradičních disciplínách mezi obcemi Regionu Poodří „Hry bez 
venkovských hranic“. Více ve zpravodaji. 
 
9.6.  
U obecního úřadu se konala Hasičská soutěž mladých. Více ve zpravodaji. 
 
10.6. 
Schůzka povodňové komise. 
 
 

 
Kalendář akcí 
 

� so 29.6.  Den obce 
� so 13.7.  Letní nohejbalový turnaj trojic 

 
 

Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných 
vyhlášek obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů 
obcí v samostatné působnosti (1.část) 
 
     Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, vyzve Ministerstvo vnitra 
obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 60 dnů od doručení 
výzvy, rozhodne Ministerstvo vnitra o pozastavení účinnosti této obecně 
závazné vyhlášky. Účinnost obecně závazné vyhlášky obce je pozastavena dnem 
doručení rozhodnutí Ministerstva vnitra obci. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí 
současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li 
zastupitelstvo obce nápravu ve stanovené lhůtě, Ministerstvo vnitra své 
rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce zruší 
neprodleně poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy, jehož přílohou je i 
obecně závazná vyhláška obce, kterou byla zjednána náprava. 
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     V případě zřejmého rozporu obecně závazné vyhlášky obce s lidskými právy 
a základními svobodami může Ministerstvo vnitra pozastavit její účinnost bez 
předchozí výzvy ke zjednání nápravy. Účinnost obecně závazné vyhlášky obce 
je pozastavena dnem doručení rozhodnutí Ministerstva vnitra obci. Ministerstvo 
vnitra v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. 
Zjedná-li zastupitelstvo obce nápravu ve stanovené lhůtě, Ministerstvo vnitra 
své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce zruší 
neprodleně poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy, jehož přílohou je i 
obecně závazná vyhláška obce, kterou byla zjednána náprava. 
     Nezjedná-li zastupitelstvo obce nápravu ve stanovené lhůtě a není-li proti 
rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 1 a 2 podán rozklad, podá 
Ministerstvo vnitra do 30 dnů od uplynutí lhůty pro podání rozkladu Ústavnímu 
soudu návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky obce. Je-li proti rozhodnutí 
Ministerstva vnitra podle odstavce 1 a 2 podán rozklad, podá Ministerstvo vnitra 
takový návrh Ústavnímu soudu do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o 
rozkladu, kterým byl rozklad zamítnut. Jestliže Ústavní soud tento návrh 
odmítne, zamítne nebo řízení zastaví, rozhodnutí Ministerstva vnitra o 
pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce pozbývá platnosti dnem, 
kdy rozhodnutí Ústavního soudu nabude právní moci. 
     Zjedná-li zastupitelstvo obce nápravu před rozhodnutím Ústavního soudu o 
návrhu podle odstavce 3, sdělí obec neprodleně tuto skutečnost Ústavnímu 
soudu a Ministerstvu vnitra. Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení 
účinnosti obecně závazné vyhlášky obce zruší do 15 dnů od doručení sdělení 
obce o zjednání nápravy, jehož přílohou je i obecně závazná vyhláška obce, 
kterou byla zjednána náprava. 
  
(ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích)  
          Dana Klosová 
 
 
Smuteční síň 
 
     Mnozí z Vás jistě pamatují starou márnici vedle našeho kostela. Ta byla 
v roce1971 zbourána a na jejím místě byla postavena v akci „Z“ nová smuteční 
síň. První pohřeb v ní se uskutečnil v létě r. 1973 a jeden z posledních pohřbů se 
konal v r. 2004. Od té doby je objekt nevyužíván a evidentně chátrá. 
     Celkový stav a vzhled budovy nás nutí vážně se zamyslet, jak s tímto 
objektem dále naložit. Protože se jedná a citlivé téma, zastupitelé obce se 
rozhodli pomocí ankety zjistit, jaký názor na tento problém naši občané mají. 
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Během letních prázdnin obdržíte anketní lístek a budete požádáni o spolupráci, 
která bude spočívat v anonymním vyjádření Vašeho názoru.  
     Věřím, že k anketě přistoupíte se vší vážností a pomůžete tak zastupitelům 
v budoucnu správně rozhodnout.  
 
Pozn. redakce pro mladší generace: 
Akce „Z“ byla dříve neplacená pracovní činnost obyvatel. Jednalo se o výpomoc 
v oblastech, kde státní či obecní správa tyto úkoly nezvládla, a to především z 
finančních důvodů. Tímto způsobem vznikly v obci i další stavby, např. 
tělocvična, kulturní dům, restaurace, mosty apod. 
 
          Dana Klosová 
 
 
 
Anketní lístek budce mít tuto podobu: 
 
 
      
Vážení spoluobčané, 
dovolujeme si vám předložit anketu, jejímž cílem je pomoci obci řešit stávající 
stav smuteční síně. Prosíme o zaškrtnutí jedné z nabízených možností.  
 
Jaké využití smuteční síně v budoucnu byste preferovali? 
 
- oprava a následné využívání síně k civilním smutečním obřadům 
- likvidace stavby 
- jiné využití (uveďte jaké?) 
 
Děkujeme za vaše vyjádření. 
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Upozornění 
 
V době letních prázdnin bude místní knihovna otevřena vždy jen  
v pondělí od 15.00 do 17.00 hodin. 
 
                                                                                             Ludmila Kelnarová 
                                                                                                    knihovnice 
 

 
 
Prázdniny a doba dovolených jsou tady! 
 
     Zaměstnanci obecního úřadu a zastupitelé obce přejí všem dětem i studentům 
úspěšné zakončení školního i studijního roku a krásné a pohodové prázdniny. 
     Klidnou, nedeštivou dovolenou a bezpečný návrat domů přejeme samozřejmě 
všem našim občanům. 
 
 
 
 
 

 
Otevírání Poodří 
 
          V sobotu 18. května se již tradičně konalo „POODERSKÉ  
KOŠTOVÁNÍ“, tedy veřejná degustace pálenek Regionu Poodří. Tato akce 
probíhá každoročně na zámku v Bartošovicích v rámci „OTEVÍRÁNÍ 
POODŘÍ“. Soutěže o nejlepší pálenku se účastní obce Regionu Poodří. 
Bernartice nad Odrou v letošním roce v soutěži zastupovaly pálenky těchto 
občanů: Tomáš Horut č.223 – hruškovice, Václav Papák č.122 – jabkovice,  
Roman Merta č.109 – slivovice. Během doby, kdy tato soutěž trvá, se již 
několikrát podařilo občanům umístit se se svými vzorky na stupních vítězů. 
Tato kulturní akce je vždy obohacena o řadu sportovních aktivit a výstav. 
Například projížďka na rybníce, pěší turistika po Zámecké naučné stezce, 
návštěva Záchranné stanice pro volně žijící živočichy, stálá výstavní expozice 
Moravské Kravařsko a vystoupení cimbálové muziky „Pramínky“v areálu 
zámeckého parku. 
Ve stáncích v okolí zámku probíhala prezentace a prodej výrobků s regionální 
značkou s mezinárodní účastí. 



 - 8 - 

 
 
Celkové hodnocení pálenek: 

 

 

REGION  POODŘÍ 

Výsledky   HRUŠKOVICE 
Bartošovice, 18. května 2013 

 
Celkové 
umístění 

Číslo Obec  
Zástupce vzorku, 
jméno 

Hodnocení 

(body) 

2 6 Albrechtičky, 
čp. 110 

Arnošt Šajtar 29 

1 2 Bartošovice, 
čp. 130 

Vojtěch Klečka 19 

8 7 Bernartice 
n.O., čp. 223 

Tomáš Horut 39 

5 3 Bílov, čp. 34 Zdeněk Fusík 35 
3 1 Hladké 

Životice 
Jaromír Ondruch 32 

10 5 Jeseník n.O., 
čp. 103 

Karel Sládeček 48 

9 8 Kunín, čp. 7 Jan Konvička 40 
11 11 Mošnov Antonín Semerád 52 
4 4 Petřvaldík, čp. 

52 
Libor Janošek 34 

7 9 Pustějov, čp. 
128 

Ing. Oldřich 
Usvald 

36 

6 10 Suchdol n. O., 
čp. 498 

Pavel Šíma 35 
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REGION     POODŘÍ 

Výsledky   JABKOVICE 
Bartošovice, 18. května 2013 

 

 
Celkové 
umístění 

Čísla Obec  
Zástupce vzorku, 
jméno 

Hodnocení 

(body) 

7 3 Albrechtičky, 
čp. 173 

Vladimír Silber 45 

3 4 Bartošovice, čp.  René Karlovský 37 
10 6 Bernartice n. 

O., čp. 122 Václav Papák 
54 

4 7 Hladké Životice Pavel Pocedič 39 
6 9 Jeseník n. O., 

čp. 335 
Tomáš Sládeček 48 

8 2 Kateřinice, čp.  Vladimír Londin 46 
1 5 Kunín, čp. 344 Jiřina Mlčochová 35 
5 8 Mošnov Jaromír Kolek 42 
2 11 Petřvaldík čp. 

48 
Radek Sýkora 37 

12 1 Pustějov, čp. 
128 

Ing. Oldřich 
Usvald 

63 

11 12 Suchdol n. O., 
čp. 364 

Pavel Šrom 57 

9 10 Trnávka, čp. 69 Dalibor Šimečka 48 
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REGION     POODŘÍ 

Výsledky  SLIVOVICE 
 Bartošovice, 18. května 2013 

 
Celkové 
umístění 

Čísla Obec  
Zástupce 
vzorku, jméno 

Hodnocení 

(body) 

10 9 Albrechtičky, čp. 73 Zdeněk Šajtar 69 
11 8 Bartošovice, čp. 317 Jaromír Losík 69 
3 3 Bernartice n/O, čp. 

109 
Roman Merta 42 

2 1 Bílov, čp. 34 Zdeněk Fusík 37 
9 10 Hladké Životice Vladimír 

Žitník 
58 

4 4 Jeseník n.O.,čp. 241  Libor Macháč 45 
5 2 Kateřinice, čp. Radek Novák 47 
1 6 Kunín, čp. 344 Jiřina 

Mlčochová 
22 

12 12 Mošnov Jiří Vybíral 81 
8 5 Petřvaldík, čp. 13 Marcel 

Venclík 
56 

6 7 Pustějov, čp.128 Ing. Oldřich 
Usvald 

49 

7 11 Suchdol n.O., čp. 
268 

Josef Kočíb 49 

 
 
 
 
 
 

Marie Mertová 
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Hry bez venkovských hranic 
 
     V sobotu 8. června jsme měli možnost již  po patnácté  zúčastnit se 
sportovního utkání mezi vesnicemi. Letošní ročník Her bez venkovských 
hranic se konal v Mošnově. V novém složení našeho týmu se ukázali jak 
zkušení reprezentanti z minulých let, kteří tvořili vůdčí část celé skupiny, tak i 
noví členové, kteří se rychle dostali do sportovního tempa. Hry byly zahájeny 
efektním seskokem několika parašutistů, kteří s sebou přinesli vlajky obce, státu 
a unie. Poté už nic nebránilo tomu, aby hry mohly začít. Diváci, kteří přijeli 
podporovat naše družstvo mají představu o disciplínách, které soutěžící 
absolvovali. Pro ty ostatní se je pokusím aspoň přiblížit. Jízda na mini-šlapadle, 
která se zdála jednoduchou, většinu z nás překvapila svou náročností.  Zde je 
potřeba ocenit člena našeho týmu, který ji zvládl naprosto bravurně bez jediného 
zaváhání. V jiné disciplíně se stavělo letadlo s cílem bezchybného letu, také se 
lovily „ztracené perly z hlubokého jezera“. Což zní velmi prozaicky, ale už jen 
vlastní zkušenost poodhalí tajemství perly. Obličeje plné mouky a to zpropadené 
rajče ……. No a pokud jste všem disciplínám neporozuměli, nevadí, stačí se 
přijít příští rok podívat ……. ☺. Hry se totiž uskuteční v naší obci. 
Počasí nám přálo a všichni jsme si celý den užili. 
 
         Za všechny členy týmu 
         Jakub Merta 
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Pohárové finále Bobříků 

 
     Dne 8.6.2013 se  konalo dlouho očekávané finále v Novém Jičíně, které mělo 
rozhodnout o mistru v neregistrované lize mladších žáků ve florbale. Tento šestý 
turnaj se hrál na zimním stadiónu, kde byla připravena dvě hřiště a dostatek 
plochy pro diváky,  kterých přišlo málo.  
Bernartice reprezentovali tito hráči:      

Brankář: Staněk Ondřej 
Kapitán týmu: Vrobel Václav        
Hráči: David Novobilský, Daniel Volf, David Palička, Haitl Šimon, Vrobel  
           Vojtěch, Maňák Martin, Horut Dominik, Bukovjan Jan, Vrobel Vít,  
           Hubr Lukáš, Novobilský Matěj   
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          Jednotlivé zápasy se hrály 2x10 min. ve složení čtyři hráči a brankář (tzv. 
4+1). Do turnaje jsme nastoupili s odhodláním vyhrát všechny zápasy a získat 
tak celkové prvenství v Poháru NLM kde jsme po pátém kole byli na druhém 
místě.  
     Naši Bobříci hráli statečně a se ctí a dosáhli těchto radostných výsledků: 

Bernartice / NJ Holky:   8:0      
 Bernartice / Kopřivnice:  3:2      
 Bernartice / NJ A:   5:3       
 Bernartice / Příbor:  3:0       
 Bernartice / Bílovec:  2:5       
 Bernartice / NJ B:   5:1 

  
     Tento turnaj jsme vyhráli, protože Bílovecký tým utržil porážku s Kopřivnicí 
a remízy s NJ B a Příborem. To nám však ,bohužel, nestačilo na první místo 
v Poháru NLM. Napínavé to bylo až do poslední chvíle. Po posledním hvizdu 
měli jak naši Bobříci tak Bílovečtí Sršni stejný počet pohárových bodů 48:48, 
což málo kdo čekal a rozhodly  vzájemné zápasy v průběhu všech turnajů, které 
byly ve prospěch Bílovce.   
     V celkovém poháru jsme skončili na skvělém druhém místě a přivezli jsme 
krásný pohár a stříbrné medaile, které udělaly radost všem našim Bobříkům a 
jejich fanouškům. 
Jako  obvykle jsme si připravili statistiku gólů: 

Kapitán týmu: Vrobel Václav 9 gólů     
 Hráči: Palička David  10 gólů      
 Hráči: Haitl Šimon   3 góly     
 Hráči: Novobilský David  2 góly     
 Hráči: Vrobel Vojtěch  1 gól       
 Hráči: Maňák Martin  1 gól  
 
     Cesta k úspěchu byla trnitá, ale plná sportovních zážitků a především týmové 
hry, která nás všechny posiluje i v osobním životě, a to především k fair-play, 
přátelství a pomoci. 
 
 
 
                                                                                      Za Bernatské Bobříky  
                                                                                     Vlastimil Vrobel,trenér. 
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Poslední kolo florbalové soutěže NLM  starší žáci,Nový Jičín, 
zimní stadion - 9.6.2013 
 
     V době, kdy u nás v Bernarticích vrcholily přípravy na Hasičský den, 
vrcholilo v Novém Jičíně finálové kolo Neregistrované Ligy Mládeže ve 
florbale, v kategorii starší žáci. Bernatští Bobři spolu s NJ FOKUS A měli dle 
předchozích kol předem zajištěno finálové utkání o první místo. Obě družstva 
byla nabuzena a šla do toho s vidinou vítězství.        
     Ve finálovém kole nás čekala čtyři utkání proti Příboru, Kopřivnici, NJ 
FOKUS B a NJ FOKUS A. Již v prvním velice vyrovnaném  zápase bylo vidět, 
že tento poslední turnaj bude velice náročný. Družstvo Příboru bylo na velice 
vysoké úrovni a hráli pěkný florbal. Utkání jsme sice vyhráli 6 :  4, ale nic jsme 
nedostali zadarmo a museli jsme opravdu makat. Nejvíce nás trápila naše vlastí 
chyba v obsazování  hráčů a z tohoto důvodu jsme nejvíce inkasovali góly.    
     Ve druhém utkání proti Kopřivnici  jsme dřeli  jak psi a byli jsme zaskočeni, 
jaký tlak na nás protivník nachystal. Toto zcela vysilující utkání jsme zakončili 
remízou 2 : 2, ale zcela vyčerpáni.   
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      Ve třetím utkání proti NJ FOKUS B jsme hráli na zajištěnou obranu a 
rychlé protiútoky a již po prvním poločase jsme vedli  4 : 0. Ve druhém  jsme 
nasadili i hráče z nižší kategorie, ale během pár chvil jsme inkasovali dvě 
branky. V tomto kombinovaném složení jsme dohráli na konečný stav 8 : 4.
 Poslední utkání proti NJ FOKUSU A bylo pro nás velice náročné a 
hektické. Kluci z Fokusu byli velice dobře sehraní a předvedli proti nám pěknou 
a čistou kolektivní hru, na kterou jsme nedokázali adekvátně reagovat. 
Nepodařilo se nám vtěsnat balonek do brány. Vstřelili jsme  15 x přímo do 
brankáře a  8x tyčku. Smůla jak hrom. No zkrátka dali nám latu 5 : 0.   
     
Pořadí na turnaji :  1. Nový Jičín FOKUS A                
                            2. Bernatští Bobři       
           3. Kopřivnice       
   4. Příbor        
   5. Nový Jičín FOKUS B 
 
Branky vstřelili : Kap. Jan Fojtů – 3, Filip Palička – 6, Lumír Gola – 3, Milan 
Straka – 2, Jan  Šimíček – 1. 
 

 
BERNARTICE 

OPEN  
 
 
 V sobotu dne 13.7.2013 se v naší 
obci v areálu za tělocvičnou, uskuteční 
1.ročník  letního nohejbalového turnaje 
trojic. Zveme všechny příznivce tohoto 
sportu, kteří si chtějí zahrát a nebo jen 
povzbudit. Začátek turnaje od 9.00. 
Registrace přihlášených týmů nejpozději 
půl hodiny před začátkem turnaje. 
Přihlášení týmů a bližší informace na tel: 737 589 435. Občerstvení zajištěno. 
 
                                                                   Srdečně zve TJ Sokol- oddíl nohejbalu 

       
 



 - 16 -

 
 
Turnaj Staré gardy ve Spálově  
 
      V sobotu 8.6.2013 byl tým Staré gardy z Bernartic pozván na 8. ročník 
turnaje ve Spálově, kde kromě domácích hrála družstva Makovic a Studénky.  
     První zápas se Studénkou nám moc nevyšel. Hlavně nesehranost týmu měla 
za příčinu porážku od soupeře. Do druhého zápasu jsme nastoupili proti 
domácím. I když jsme první zápas prohráli, do druhého jsme šli s odhodláním 
domácí borce porazit a udržet si naději získat přední umístění v turnaji. Po 
vyrovnaném výkonu jsme domácím podlehli 3:0. Před námi už zůstal jen 
poslední zápas s Mankovicemi, na který jsme se těšili ze všech soupeřů nejvíce. 
Po prvním poločase jsme vedli 1:0 a výhra byla na spadnutí. Do druhé půle 
soupeř vyrukoval s velkou ofenzívou, kterou zúročil dvěma střelenými góly. 
Třetí prohra na turnaji nás postavila na poslední pozici. 
      Turnaj byl výborně připraven a za veškerou organizaci ze strany Bernartic 
nad Odrou děkujeme M. Martinátovi a zbytku staré gardy.                                                                       
 
                                                                                                           Stará garda 
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Tvoje správná volba 
 
     V úterý 21.5.2013 se děti 4. a  5. ročníku v rámci protidrogové prevence 
zapojily do úspěšné akce Policie ČR pod názvem „ TVOJE SPRÁVNÁ 
VOLBA“ .Na této interaktivní výstavě a workshopu policisté pracovali s dětmi 
na tématech – návykové látky, alkohol a cigarety. 
     V průběhu hodiny a půl se děti zajímavou formou dozvěděly o následcích a 
nebezpečích spojených s užíváním legálních i nelegálních drog. Také se 
seznámily s jejich následky a dopady v životě člověka. 
         Tato netradiční akce byla užitečná, poučná a pro děti zajímavá. Více 
takových preventivních  akcí pro děti.                               
                                                                                                                                                 
                                                                                              Mgr. Jana Rusínová 
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Házená do škol    
 
   Naše škola se zapojila do nového projektu    „HÁZENÁ DO ŠKOL“ . 
Házenou většina z nás zná, ale ve školách se téměř nehraje. Kupodivu tato 
fyzicky náročná  hra naše děti chytla, baví je. Zatím jsme se s ní seznámili jen 
letmo. 
     Po prvních zkušenostech jsme se 30.5.2013 zúčastnili  1. „ oťukávacího“  
turnaje v Novém Jičíně, který uspořádali členové házenkářského oddílu. V 
turnaji nešlo o prvenství, ale o upřesnění pravidel, taktiky a techniky práce 
s míčem, kde nám zkušení hráči poradili co a jak ano či ne. I tak byly děti 
odměněny drobnými dárky. 
     Protože děti mají chuť do této náročné hry, zúčastníme se 13.6. 1. „ 
opravdického „ turnaje. Do té doby pilně potrénujeme a pak nám držte palce.  
Poděkování  nadšeným házenkářům, kteří se zapojili do náročné, ale velmi 
užitečné práce s dětmi . Kéž jim nadšení a elán dlouho vydrží. 
                                                                                                                                          
                                                                                                 Mgr. Jana Rusínová 
 
Kurz plavání 
 
     Naše škola zúčastnila plaveckého výcviku v Novém Jičíně. Díky jarnímu a 
chvilkami až letnímu počasí probíhal kurz bez větších zdravotních absencí a děti 
si kurzu opravdu užily. Snad počasí bude přát a děti si o prázdninách budou 
moci při vodních radovánkách vyzkoušet získané dovednosti. 
Na závěr kurzu dostaly děti „ Mokré vysvědčení „ a velkou pochvalu od 
instruktorek plavání  za vzorné chování během celého výcviku. 
                                                                                                 
                                                                                             Mgr. Jana Rusínová 
 
Dopravní výchova 
 
     V pondělí 10.6. měly děti 4. a 5.ročníku možnost si vyzkoušet své vědomosti 
a znalosti z oblasti dopravní výchovy. Za dětmi do školy přijel pan Petr Okáč. 
Při besedě si děti  zopakovaly nejdůležitější dopravní značky, nejdůležitější 
pravidla bezpečného chování na silnici, situace na křižovatkách a také základní 
vědomosti o tom, jak se zachovat v případě dopravní nehody nebo úrazu na 
kole. Nakonec měli všichni možnost si v testech prověřit své vědomosti a 4 děti 
získaly Průkaz cyklisty. Myslím, že pro blížící se prázdninové období je důležité 
dětem připomínat, že více než adrenalinové prožitky jsou důležitější zdraví a 
bezpečí při cyklistice a pohybu na silnici. 
                                                                                                 Mgr. Jana Rusínová 
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Turnaj v miniházené 
      
Dne 14. června jsme dohráli a ukončili „ zkušební“ kolo turnaje „ Císařské 
ligy“  v miniházené. Děti se s chutí pustily do tréninku této fyzicky náročné hry a 
druhém kole jsme se umístili takto: družstvo „ Vlk ů“   ve složení – Katka 
Zelenková (5.r.), Kristýna Tušlová (5.r.),Petr Hopp (5.r), Míša Bílek (5.r) a 
Tonda Handrych(5.r.), na krásném 1. místě.  Na  2.místě se umístilo družstvo 
z Jeseníku n.O. . Na 3. místě se umístili naši „ BOBŘÍCI“   ve složení – Lucka 
Fendrichová(4.r), Lucka Bayerová(3.r.),Martin Maňák(4.r.),Ondra Staněk(3.r.) a 
Míša Petr(3.r.). Na 4.místě skončilo družstvo z Libhoště. 
 
     Naši „páťáci“ hráli opravdu „ par excelence“. Kristýna Tušlová byla 
vyhodnocena nejlepším střelcem naší skupiny. Velmi chválím naše házenkáře 4. 
a zejména 3. ročníku, kteří se mezi staršími spoluhráči vůbec neztratili a pěkně 
se „ otrkali“ .Doufám a věřím, že v příštím ročníku přitáhnou k sobě další 
kamarády. 
     Také touto cestou vyjadřuji pochvalu našim odcházejícím „páťákům“ za 
vzornou reprezentaci naší školy na sportovním poli a přeji jim další sportovní 
úspěchy na 2. stupni. 
     Rodičům „házenkářů“ a všem, kteří mají zájem se více o tomto projektu 
dozvědět,doporučuji se podívat na : www.schoolnet.chf.cz nebo na 
www.novyjicin-hazena.cz. 
                                                                                                 Mgr. Jana Rusínová 
 
 
 
 
 

Od 8.7 do 16.8. je  mateřská škola 
v Bernarticích nad Odrou UZAVŘENA 
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Kácení máje 
      

     V pátek 31. května 2013 proběhlo tradiční kácení máje. Počasí 
nám přálo, a tak se před hasičskou zbrojnicí sešlo dost lidí, aby se 
vše podařilo. Hasiči připravili tradičně bohaté občerstvení a pěknou 
tombolu. Jednou z cen byla i pokácená májka, kterou si výherce ještě 
v ten večer statečně na ramenou odnesl domů.  Před hasičskou 
zbrojnicí ve velkých párty stanech se posedělo až do pozdních večerních hodin. 
Myslím si, že zúčastnění se všichni dobře pobavili, pojedli a popili, což je při 
takových akcích nejdůležitější.  
                                                                 za hasiče Tomáš Horut 

 
 
Hasičská soutěž mladých 
 
 V neděli 9. června 2013 jsme před obecním úřadem pořádali 
hasičskou soutěž mladých hasičů v kategoriích mladší a starší žáci. 
 Mimo sbory z našeho okrsku, a to z Vlčnova, Janovic, 
Palačova, Petřkovic, Hůrky, Starojické Lhoty a Jičiny k nám 
dorazili i hasiči z Mořkova, Příbora, Butovic, Prchalova a z 
Rybího. Naší hasiči v kategorii mladších žáků měli na startu tři 
družstva. Všechna tři družstva předvedla krásné útoky, které 
zdárně dokončila, a to ve výborných časech. Nakonec v těžké 
konkurenci skončili t řetí, šestí a sedmí. Což bylo opravdu vynikající. Tuto 
kategorii ovládli a zaslouženě vyhráli mladí hasiči z Butovic. 

V kategorii starších žáků jsme měli družstvo jedno. Našim klukům se to 
tentokrát nepovedlo, ale i tak předvedli velice dobrý výkon, bohužel nakonec po 
malé chybičce obsadili jedenácté místo. Vítězem této kategorie se stali mladí 
hasiči z Prchalova. 
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Konkurence v obou kategoriích je stále větší a větší. Důkazem toho jsou 

rozdíly mezi časy, jedná se skutečně o desetiny a setiny vteřin. Družstev 
přibývá, což si myslím, že je velice dobře. Zapálení dětí pro hasičský sport je 
opravdu velké, a když se dětem útok za mohutného povzbuzování publika 
podaří dokončit, člověku při pohledu na ně, až zamrazí. 

Děkuji divákům, kteří přišli a podpořili své domácí hasiče a hasičky 
v nádherném počasí. Doufám, že příští rok se opět všichni sejdeme a budeme 
moci sledovat generací hasičů, která jednou tradici hasičů u nás v Bernarticích, a 
v to pevně věřím, povede dál. 

 
     Tomáš Horut 

starosta SDH 

 
 
 

 
Tradi ční lidová strava 
2. část 
 
Druhy pečeného chleba: 
     Chléb se pekl hlavně z režné (žitné) mouky – ojediněle se přidávala mouka 
z ječmene a nebo i vařené brambory, to hlavně když se neurodilo dost žita, 
takový chleba byl vláčný. 
 
     Chléb se pekával doma jednou za čtrnáct dní. Obyčejně na statku pět pecnů a 
u domkařů tři pecny. Pekl se v kachlové peci k tomu účelu stavěné. Při pečení 
chleba se pekly ze zbytků chlebového těsta kulaté asi 30 cm velké koláče  
(podplameníky), které se pomazaly trnkovými povidly. 
Jiné druhy pečiva: 
     Pekly se bramborové placky ze syrových nebo i vařených brambor. 
Druhy koláčů: 
     Pekly se koláče malé i velké (kulaté). O Velikonocích se pekly „hnětky“, je 
to skládaný koláč. Koláčky se pekly na křtiny (jsou to malé kulaté koláče 
makové a tvarohové).  
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„Bernartské“ koláče se pekly jen pro slavnostní příležitosti (svatby, svátky, 
poutě, křtiny a výlety). Jaký je postup při pečení, je zaznamenáno v kronice. 
Ukládání potravin a skladování: 
     Potraviny i suroviny se skladovaly hlavně v tak zvaných komorách. Jen 
uzené maso, špek a klobásy se skladovaly na půdě ve zvlášť zhotovené  dřevěné 
kleci. Mouka se po přivezení ze mlýna vysypala do moučné truhly na půdě. 
Mouka hladká zvlášť a hrubá také. Luštěniny a suché ovoce se ukládaly na půdě 
v plátěných  pytlích . Mléko se obyčejně v létě chladilo v komoře nebo ve 
sklepě, ale ne na dlouho. Zpracovalo se hned na tvaroh. 
Konzervování potravin: masa, mléka, másla, ovoce, zeleniny, uzení, zavařování 
a sušení. 
     Maso, hlavně vepřové bylo z domácích zabíjaček a konzervovalo se po 
domácku hlavně uzením v domácích udírnách, zhotovených obyčejně venku na 
zahradě. Byly zděné. Ojediněle se udilo doma v komíně. 
Mléko se nějak déle neuchovávalo. Mléko se vždy uchovávalo v chladnu. Po 
nadojení se hned dávala nádoba (kameninová) s mlékem do chladné vody.      
     Zkyslé mléko se používalo na dělání tvarohu nebo na mléčný nápoj – 
„kyšku“. Na odstátém mléce se tvořila smetana, která se náběrkou z povrchu 
sebrala a pak se v máselnici stloukala na máslo – zbytek pak bylo podmáslí. 
Z tvarohu se ještě dělal stařením starý sýr. Při dělání tvarohu zbyla ještě 
syrovátka. 
      
Máslo: byl-li nadbytek másla a neprodalo se, tak  se někdy dělala zásoba na 
horší časy tak, že se máslo roztopilo a tak se nějakou krátkou dobu konzervovalo 
v kamenných hrncích. Ovšem chuťově to nebylo ono. 
     Ovoce – jablka, hrušky, trnky (švestky) se konzervovaly hlavně sušením 
v sušírnách. To byla skoro na každé zahradě sušírna, kde na podzim v době 
sklizně to jen vonělo. Sušené ovoce (sucháry) se pak v plátěných pytlích 
uchovávalo i několik roků. Ze švestek se také smažila povidla po domácku 
v kotlích, obyčejně v síni. Smažená povidla také si uchovávala po dlouhou dobu 
svou typickou chuť a když  byla dobře usmažená, nekazila se. 
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   Zavařování ovoce do sklenic se začalo až v pozdější době po druhé světové 
válce. 
     Zelenina: kořenová zelenina se ukládala ve sklepě do písku. Zeleninová nať 
(petržel, celer) se sušila. Zelí se krouhalo a ve škopku se šlapáním konzervovalo 
(kyselé zelí). Cibule i česnek byl dobře vysušení v komorách. 
Kolikrát denně a kdy se jedlo: 
     Zásadně se jedlo třikrát denně. Ráno snídaně, v poledne oběd a večer večeře. 
V letních měsících, a to tak od poloviny dubna do září, se ještě jedlo v 10 hodin 
ráno (druhá snídaně) a v 16. hodin odpoledne, (chléb, máslo, sádlo, špek, starý 
sýr i mléko). 
Každodenní jídlo v létě i v zimě: 
     Ve všední dny: snídaně – bílá káva, mléko, chléb a někdy i polévka 
česneková nebo kmínová s chlebem. 
     Oběd: byly polévky a moučné výrobky nebo kaše, někdy i maso a k tomu 
brambory, zelí nebo i omáčky. 
     Večeře: brambory nebo chléb, mléko, podmáslí, kyška. Někdy kroupy 
s mlékem nebo pohanská kaše. 
     V neděli: snídaně: bílá káva, chleba nebo vánočka (štrycla) i bábovka. Oběd 
masová polévka, maso hovězí nebo vepřové i drůbež a k tomu brambory nebo 
knedle a omáčky nebo zelí. V čase zabíjaček bylo i uzené maso. Po obědě býval 
i zákusek – koláč nebo buchta. Večeře – obyčejně co zbylo od oběda nebo zas 
káva. 
Na Nový rok dostal každý v době vánočku – tak zvané „nové léto“. 
Na Velikonoce bývalo pečené nebo i smažené kůzle a koláč (hnětky). 
    V zimě při draní peří – „pobabě“ – začínalo odpoledne – se podávala bílá 
káva a maková bábovka. Večer se drhlo asi do jedenácti hodin – to už spíše ti 
mladí – a podával se ještě vařený „burčák“ a chléb se sádlem. 
Jak vypadalo jídlo při sezónních pracech: 
     Při senoseči se dávala suchárová polévka studená (chanuka) přímo na louce, 
také tvaroh nebo starý sýr s máslem a chlebem.  
 
K pití mléko nebo kyška. Při orbě (čeledi) se dával chléb se špekem. Ve žních 
byl obyčejně na svačinu chléb s máslem a tvarohem a k pití mléko nebo kyška. 
Při vybírání brambor se dával rozmíchaný tvaroh s máslem a také někdy trnkové 
koláče nebo buchty. V zimě při kácení stromů byl chléb se špekem a také trocha 
slivovice na zahřátí. Všechna uvedená jídla se podávala na poli jak svačina. 
Stolování – zasedací pořádek: 
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     Při jídle čestné místo zaujal otec rodiny (hospodář), potom děti a služební. 
Když byla rodina početná, tak se jedlo za dvěma stoly. Jídlo zahájil hospodář 
povstáním a téměř všude i motlitbou. Rozdělení jídla – zvláště u oběda – 
prováděla hospodyně.  
     Zvláštní úprava stolu nebývala – snad jen ve svátky ubrus. Jedlo se vždy 
způsobně a s úctou k „božímu daru“. Po jídle se každý ještě pokřižoval. 
Žena v těhotenství: 
     Těhotné ženy neměly v jídle žádné výjimky. 
Strava dětí, kojenců a šestinedělek: 
     Žena po porodu pila hodně kávy bílé a přilepšovala si slepičí polévkou a 
drůbežím masem. Ovšem když na to bylo. Dětem se dávalo hodně krupice, také 
zředěné mléko. Později i různé odvary (z rýže, vloček apod.). Nějak zvlášť se 
dětem nevystrojovalo. Bylo ale dost dětí, které měly křivici. 
V čem se lišila strava mužů od žen: 
     Muži dostávali více masa než ženy a snad i větší porce příloh. Zvlášť pro 
muže a ženy se nevyvařovalo. Když byla početná domácnost, také se stávalo, že 
i když hospodyně všechno navařila, pro ni už nezbylo. Vzala si kávu. 
 
Při zpracování těchto údajů byly ochotné i nápomocné občanky: Pohanková 
Milada č. 89, Klosová Irena č. 15 a Klosová Růžena č. 2. 
 
Opis byl postoupen Okresnímu vlastivědnému muzeu v Novém Jíčíně Dr. 
Kramolišové. 
 
Leden – únor 1986 
 

       Opsáno z knihy Zaváté stopy od Leopolda Biskupa 
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Poděkování 
 
V květnu letošního roku navštívila naši obec paní Barbara Dressler Asgary, jejíž 
dědeček pocházel z Bernartic nad Odrou z gruntu č.p.9. Barbaře byl jeden rok, 
když rodiče emigrovali do Kanady, kde žije doposud se svou rodinou. 
Po její návštěvě přišel na obecní úřad níže uvedený dopis s prosbou o jeho 
zveřejnění v našem zpravodaji. 
 
 
 
Vážená paní starostko, milá Dano! 
 
Jsem moc ráda, že jsem měla možnost osobně poznat místa, na která můj otec 
v emigraci často a s vděčností vzpomínal. Ale nejen místa, ale i členy rodiny, 
která odvozuje své kořeny z rodu Dreslerů na statku v čísle 9. Ač jsem prožila 
svůj život v Kanadě, cítila jsem se v Bernarticích, jako bych se tam byla narodila 
a jako bych své příbuzné znala od mládí. Zažila jsem osobně pohostinnost 
„Bernačanů“, o kterém můj otec vždy s dojetím mluvil. 
 
Chci tímto mnohokrát poděkovat za nezapomenutelné zážitky i za příležitost 
poznat zblízka, jak funguje správa obce v této zemi. Překvapilo mne, jak je obec 
vzorně udržovaná, jak krásně jsou opravené staré statky a s jakým vkusem jsou 
postavené nové domy. Je zřejmé, že si občané své obce váží, jsou na ni pyšní a 
přispívají k jejímu zvelebování pod profesionálním vedením paní starostky. 
 
Jsem hrdá na to, že s ní patříme do jedné rodiny. 
 
S mnoha díky a krásnými vzpomínkami, 
         Barbara Dresslerová 
          Montreal - Kanada  
 
P.S. 
Jen na vysvětlenou. Naše rodina je s rodinou Dreslerovou vzdáleně spřízněná. 
Manželův dědeček byl bratranec Barbařina tatínka. ☺ 
 
          Dana Klosová 
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Dřevěná socha sovy. 
 
     Neuběhly tomu ani tři roky, co jsme na Teplici odhalovali dřevěný "Totem" - 
jak ho sousedé nazvali. Tvůrcem nebyl nikdo jiný než Ivan Prašivka, jehož 
největším koníčkem bylo výtvarné umění. Později přibyla k totemu i lavička. Je 
pěkné vidět, jak na ní tudy procházející místní lidé i turisté sedávají. 
     Ivan Prašivka, který rád tvořil doma pod ořechem, dokončil koncem 
loňského léta další výtvarné dílo, dřevěnou sochu. Hned od počátku jsme jí 
říkali „Moudrá sova“ a hned nás napadlo, že nejlepší místo pro ni bude u školy. 
Všichni souhlasili, jen počasí nám nepřálo a umoudřilo se až letos na jaře, kdy 
jsme sochu umístili do parku před naší základní školou. 
     Je nám všem moc líto, že se jejího umístění autor nedožil. 

 
Rodina Ivana Prašivky 
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Sova - symbol moudrosti 
 
     Člověk si všímal sov od pradávna. Poutaly jeho zájem především nočním 
způsobem života, takže vždy platily za ptáky tajemné, záhadné, budící někdy i 
značnou nedůvěru. Protože vidí ve tmě a dělá dojem vážného a přemýšlivého 
ptáka, je symbolem moudrosti, jež proniká do temnoty nevědomosti. Proto obraz 
sovy najdeme již mezi jeskynními malbami pravěkého člověka, ve Starém 
Egyptě i v Číně, kde byla sova symbolem bohatství. Sovy slyší 50x lépe než 
člověk. Velmi dobře vidí na dálku. Rozlišovací schopnost sovích očí je 100x 
větší než u člověka. I dnes jsou sovy pokládány za jedny z nejzajímavějších 
živočichů, bohužel také za jedny z nejohroženějších. 
 
                                                                                              Redakce zpravodaje 
 
 
 

 A nastává čas prázdnin … 
     Prázdniny … a s nimi spousta zaslouženého volného času pro děti. A aby děti 
tento svůj volný čas využily bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích, aby 
svým ratolestem připomněli  pravidla jak se mají chovat nejen v přírodě, ale i 
doma a to hlavně v případě, že se pohybují bez přítomnosti dospělých osob. 
Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném tábořišti: 
- oheň rozdělávat nejlépe vždy za přítomnosti dospělé osoby, 
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m), 
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo  
   extrémního sucha, 
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru, 
- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že  
   je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj, 
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti  
   ohně (nebezpečí vznícení šatstva), 
- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika,  
   nádoby od sprejů apod.), 
- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi), 
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí  
   jeho samovolné rozhoření. 
      Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých 
prázdninových toulkách přírodou často dostanou do blízkosti okrajů skal nebo 
různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě  
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lešení, komínů, kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty 
orientace nebo zaklínění v úzkých prostorách.  
V nejhorších případech může dojít i nečekanému zaplavení prostor nebo 
přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami v takovýchto místech 
by měli rodiče své děti důrazně varovat. 
       Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních 
koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování 
plaveckých schopností je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií. 
Rodiče nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé nástrahy.  
Neponechávejte zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače, zábavnou 
pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky. Upozorněte děti na 
bezpečné chování i u vás doma. Plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické 
spotřebiče nejsou určeny ke hraní a k pokusům a experimentům!  
     Připomeňte dětem, že při odchodu z domu nesmí zapomenout klíče a dále 
překontrolovat všechny spotřebiče (sporák, světla, žehlička, varná konvice 
apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna a že jsou  uzavřeny všechny vodovodní 
kohoutky.  
     Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy 
mají nadbytek volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko 
předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti na 
výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že 
letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí. 
 

 
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 
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