Vážení spoluobčané,
ve dnech 10. a 11. října 2014 se konaly v České republice celostátní volby do
obecních zastupitelstev (komunální volby). V Bernarticích nad Odrou se voleb
zúčastnilo 537 občanů, což činí 70,94% z celkového počtu 757 oprávněných
voličů. Zařadili jsme se tak již tradičně mezi obce s vysoce nadprůměrnou
účastí. V naší obci občané volili jedenáct zastupitelů ze tří kandidátek.
Jednotlivé strany získaly následující mandáty:
Volební strana č. 1 - získala tři mandáty
ODS a nezávislí kandidáti
Ing. David Roman
Dresler Ondřej
Ing. Bilíčková Nora
------------------------------------------------------------------------------------------------Volební strana č. 2 – získala pět mandátů
Občané pro zachování tradic a rozvoj obce Bernartice nad Odrou
Prašivka Michal
Ing. Bc. Glogarová Dagmar
Mgr. Klosová Dana
Šimíček Vlastimil
Brodík Václav
------------------------------------------------------------------------------------------------Volební strana č. 3 – získala tři mandáty
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Horut Tomáš
Bayerová Josefina
Hanzelka Petr
------------------------------------------------------------------------------------------------Podrobné informace o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Bernartice nad
Odrou včetně počtu hlasů všech kandidátů naleznete na našich webových
stránkách (www.bernarticenadodrou.cz).
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V současné době se nacházíme v období mezi komunálními volbami a
volbami nových obecních orgánů. Jak vlastně obec v tomto období funguje?
Prvním dnem komunálních voleb zanikl mandát všem dosavadním členům
zastupitelstva a tím vlastně celé „staré“ zastupitelstvo zaniklo. Podle zákona
zanikly rovněž povinně zřizované výbory zastupitelstva, to znamená výbor
finanční a kontrolní. Do doby zvolení nového starosty a místostarosty
vykonávají své pravomoci pouze dosavadní starosta a místostarosta.
Jaké další kroky nás v nejbližší době čekají?
Dne 14. října 2014 vyhlásila Státní volební komise celkové výsledky voleb.
Dosavadní starosta musí po uplynutí desátého dne ode dne vyhlášení výsledků
zjistit u příslušného krajského soudu, zda byl podán návrh na neplatnost voleb
nebo hlasování. Pokud nebyl návrh na neplatnost voleb uplatněn, svolá starosta
ustavující zasedání zastupitelstva obce tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne
uplynutí zákonné lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo
hlasování. O místě, době a navrženém programu ustavujícího zastupitelstva
informuje obecní úřad vyvěšením této informace na úřední desce, a to alespoň
sedm dnů před zasedáním. Program ustavujícího zasedání připravuje dosavadní
starosta. Povinnou součástí programu je složení slibu členů zastupitelstva obce a
dále pak volba starosty a místostarosty. Ustavující zasedání je stejně jako
všechna jednání zastupitelstva obce veřejné a mělo by mít důstojný a slavnostní
průběh.
Vážení spoluobčané, závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli
na přípravách a zdárném průběhu voleb u nás v obci. Stejně tak chci poděkovat
všem voličům za účast.

starostka
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Členky volební komise
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Kalendárium
4.10.
Turistický pochod „Podzimní pohledy na Moravskou bránu“
7.10.
Sběr starého papíru – děti naší základní školy
10.10.
Setkání s důchodci na téma „Hodina zpěvu“ – Bodlák, děti naší mateřské a
základní školy
10. - 11.10.
Volby do Zastupitelstev obcí

Kalendář akcí








so
8.11.2014
15. - 17.11.2014
so
22.11.2014
pá
19.12.2014
so
17.1.2015
so
31.1.2015
so
14.2.2015

Divadelní představení Naši furianti
Zájezd zahrádkáři
Divadelní představení Naši furianti
Adventní odpoledne s koncertem
Zahrádkářský ples
Sokolský maškarní ples a dětský maškarní rej
Obecní ples
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Nový bezdrátový rozhlas
Vážení spoluobčané,
jistě jste mnozí zaznamenali, že v minulých dnech byly na sloupech veřejného
osvětlení a sloupech nízkého napětí v naší obci nainstalovány nové rozhlasové
hlásiče.
Jedná se o projekt s názvem „Protipovodňová opatření obce Bernartice nad
Odrou“. V dubnu letošního roku jsme podali žádost o dotaci ze Státního fondu
životního prostředí - oblast podpory Omezování rizika povodní. Výsledkem
projektu je vybudování nové bezdrátové vysílací ústředny na obecním úřadě,
instalace varovného a vyrozumívacího systému – bezdrátových hlásičů a
hladinoměr a vodotečná lať na toku Teplice. Hladinoměr a vodoměrná tyč jsou
umístěny na horním toku Teplice v katastru Jeseník nad Odrou-Hůrka.
Součástí projektu je rovněž vypracování digitálního povodňového plánu naší
obce.
Realizace projektu se měla původně uskutečnit na jaře příštího roku. Díky
nařízení poskytovatele dotace Státního fondu životního prostředí ČR jsme byli
nuceni projekt realizovat ihned. Do konce listopadu musí být hotová celá
realizace projektu včetně vyúčtování, jinak bychom o finanční příspěvek přišli.
A to bylo při tak výhodné dotaci určitě škoda. Celkové náklady jsou cca
1.800.000- Kč, přičemž dotace bude činit asi 1.630.000,- Kč.
Od nynějška budeme hlásit pomocí nového bezdrátového rozhlasu. První
měsíc se bude jednat o zkušební provoz. Každý jednotlivý hlásič lze upravit.
Cílem je vytvořit takové podmínky, aby bylo rozhlasové hlášení dostupné všem
občanům.
Vážení občané, věnujte prosím v následujících dnech zvýšenou pozornost
hlášením obecního úřadu a jakékoliv připomínky prosím sdělte pracovnici
obecního úřadu a pošty paní Košťálové, a to buď telefonicky, emailem nebo
osobně. Nezapomeňte prosím přesně specifikovat umístění hlásiče.
Děkuji za vaši spolupráci a věřím, že dojde ke zkvalitnění a rozšíření
informovanosti občanů.
Dana Klosová
Pozn.: Původní rozhlasové hlásiče budou na jaře příštího roku odstraněny.
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Užitečné odkazy na našich webových stránkách, které by vás
mohly zajímat:
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Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?
Základní registry jedou naplno!
Zpracoval: Správa základních registrů a Ministerstvo vnitra ČR
Praha – srpen 2014
Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?
Už od poloviny roku 2012 se můžete spolehnout na tzv. základní registry, které
zajišťují, že už nemusíte obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém úřadě
zvlášť. Většina úřadů si data, která potřebuje, předává díky registrům mezi
sebou automaticky.
Následujícím textem nás provede Jan Novák.
První krok – místně příslušný obecní úřad
Jan Novák se přestěhoval. Jeho první zastávkou je obecní
úřad v místě nového trvalého pobytu. Vyplní tam a
podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Předloží
platný občanský průkaz a doklad, který ho opravňuje užívat
byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, kupní
smlouvu, nájemní smlouvu) anebo úředně ověřené písemné
potvrzení oprávněné osoby (např. majitele nemovitosti) o
souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu a opět
doklad, který to dokazuje (např. výpis z katastru nemovitostí). Úředně ověřené
potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na
přihlašovacím tiskopisu přímo na úřadu a předloží i doklad o oprávněnosti
užívání bytu či domu.
Katastrální úřad
Na katastrální úřad nemusí Jan Novák nic oznamovat.
Data si tento úřad aktualizuje automaticky. Správnost
nové adresy je možné ověřit na veřejném portále Českého
úřadu zeměměřického a katastrálního v sekci „Nahlížení do katastru
nemovitostí“ http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.
Zdravotní pojišťovna
I když jsou k základním
registrům
připojeny
všechny
tuzemské
zdravotní pojišťovny, stále
však platí pro Jana Nováka
oznamovací povinnost dle
zákona
o
veřejném
zdravotním pojištění.
Musí tedy do 30 dnů od
přestěhování tuto změnu své pojišťovně oznámit bez ohledu na to, zda
pojišťovna provede změnu sama.
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Finanční úřad
Všechny finanční úřady jsou k základním registrům napojeny.
Dejte ale pozor na to, že finanční úřady rozlišují, zda v daňovém
řízení je daňový subjekt (v našem případě Jan Novák)
registrován či nikoliv. Pokud Jan Novák není registrován,
postupuje finanční úřad podle daňového řádu. Tedy původně místně příslušný
finanční úřad zašle Janu Novákovi oznámení o změně místní příslušnosti
(uvede, u kterého územního pracoviště příslušného finančního úřadu bude
uložen jeho daňový spis). Pokud se však jedná o registrovaný daňový subjekt,
vydá finanční úřad rozhodnutí o stanovení data konce místní příslušnosti a
teprve tímto datem, tedy dnem výslovně uvedeným v tomto rozhodnutí, přechází
místní příslušnost na finanční úřad podle nové adresy trvalého pobytu.
Řidičský průkaz a registr vozidel
Řidičský průkaz:
Pokud Jan Novák mění adresu trvalého pobytu v rámci jedné obce, nemá
povinnost tuto změnu oznamovat. Jestli se však Jan Novák stěhuje z jedné obce
do druhé (v praxi častější případ), musí tuto změnu nahlásit do pěti pracovních
dnů na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností tam, kam se
přestěhoval. Za změnu údajů v řidičském průkaze zaplatí správní poplatek ve
výši padesáti korun.
Co s sebou?
Starý řidičský průkaz
Občanský průkaz
Pasovou fotografii

Registr vozidel:
Jestli Jan Novák vlastní automobil, bude ho čekat také cesta na registr vozidel a
v případě stěhování do jiného kraje i výměna registračních značek. Změnu je
potřeba nahlásit nejpozději do 10 pracovních dnů od doby změny adresy
trvalého pobytu. Na správní poplatek si opět přichystá padesát korun. Následně
bude vydáno nové osvědčení o registraci vozidla.
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Co s sebou?
Velký i malý technický průkaz
Potvrzení o pojištění (zelenou kartu)
Potvrzení o technické kontrole
Obě registrační značky z vozidla
(v případě stěhování do jiného kraje)
Při stěhování na území jiného kraje obdrží i nové registrační značky s danou
krajskou příslušností. Správní poplatky činí 100 Kč (50 Kč za změnu pobytu a
50 Kč za změnu registrační značky). Samotné vydání registračních značek je
pak zdarma.
Úřad práce
V oblasti státní sociální podpory (rodičovský příspěvek;
přídavek na dítě; příspěvek na bydlení; porodné;
pohřebné; dávky pěstounské péče; dávky pro osoby se
zdravotním postižením atd.) získávají úřady práce údaje
automaticky – vše si zkontrolují a evidují sami.
Jestliže jde ale o další agendy (pomoc v hmotné nouzi; podporu v
nezaměstnanosti apod.), tam má z technických důvodů Jan Novák povinnost
nahlásit změnu příslušnému kontaktnímu pracovišti úřadu práce.
Živnostenský úřad
Živnostenskému úřadu nemusí Jan Novák, pokud
podniká, žádnou změnu hlásit. Správnost nové adresy
si může Jan Novák ověřit na veřejném portálu
Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky –
http://www.rzp.cz/cgibin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND.
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Česká správa sociálního zabezpečení
V případě, že Jan Novák pobírá důchod, musí změnu nahlásit sám.
Způsob hlášení změny u příjemců důchodu závisí na způsobu
výplaty důchodu, tj. zda v hotovosti na pobočce pošty nebo na
účet u peněžního ústavu.
1. Jan Novák pobírá důchod na poště
Pokud Janu Novákovi ČSSZ vyplácí důchod prostřednictvím pošty, změnu
nahlásí na kterékoli poště, která převede výplatu důchodu na poštu v novém
místě trvalého pobytu a následně změnu adresy ohlásí ČSSZ.
2. Jan Novák pobírá důchod na účet u banky
Změnu musí Jan Novák nahlásit sám – třeba formou vlastnoručně podepsaného
dopisu, v němž uvede svoje rodné číslo a novou adresu trvalého pobytu. Ten
musí poslat na adresu ČSSZ, Křížová 25, Praha 5, 225 08. Je možné však také
použít formulář, který je k dispozici na webových stránkách ČSSZ a také na
okresních správách sociálního zabezpečení.
Oznámení o změně je možné poslat též v elektronické podobě podepsaným
uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: posta@cssz.cz nebo
datovou zprávou přes informační systém datových schránek do datové schránky
ČSSZ: ID 49kaiq3.
Jestli Jan Novák pobírá důchod a bydlí v cizině, musí oznámit změnu adresy
buďto písemnou formou vlastnoručně podepsaného dopisu, který zašle na výše
uvedenou adresu ČSSZ (s tím, že do adresy připíše Oddělení výplat důchodů v
oblasti mezinárodních důchodových agend), nebo na výše uvedený e-mail či
datovou schránku.
Další instituce, kam Jan Novák musí zatím změnu trvalého pobytu hlásit.
Jan Novák musí změnu i nadále ohlašovat především nestátním (komerčním)
subjektům.
Jde především o:
- banky (či jiné finanční společnosti, kde má Jan Novák např. úvěr),
- dodavatele elektrické energie, plynárny,
- komerční pojišťovny, u kterých má pojistku,
- ošetřujícího lékaře, zubaře, zaměstnavatele či školu,
- poštu (v případě SIPO, placení televizních a rozhlasových poplatků),
- telefonního operátora, atd.
Připravujeme možnost, že i komerční subjekty budou napojeny na základní
registry a občanům se tak v případě změny adresy trvalého pobytu zase o něco
zjednoduší komunikace nejenom s orgány státní správy, ale rovněž i s
komerčními subjekty.
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Zimní soutěž 2014 / 2015
V Sobotu 1.11.2014 se uskuteční 1. kolo zimní soutěže v nohejbale trojic.
Celá soutěž vyvrcholí v březnu 2015 závěrečným 6. kolem. Všechny kola se
uskuteční v Bernarticích nad Odrou v místní tělocvičně a to vždy od 9.00 hodin.
Občerstvení v podobě jídla a pití samozřejmostí. Přijďte povzbudit naše domácí
borce, kteří obhajují druhou pozici z předešlého ročníku.
Rozpis soutěže:
1.kolo :
01.11.2014
2.kolo :
29.11.2014
3.kolo :
20.12.2014
4.kolo :
24.01.2015
5.kolo :
21.02.2015
6.kolo :
21.03.2015 - Finále
BERNARTICE CUP : 07.03.2015

Více na: http://bernartice-nohejbal.webnode.cz/
Pavel Zelenka

Turnaj Staré gardy
V sobotu 6. září byl místními nadšenci zorganizován turnaj Staré gardy. Jako
každoročně byli pozvány fotbalové družstva ze Spálova, Suchdolu nad Odrou a
Mankovic. Po rozlosování a domluvení na pravidlech se mohlo začít hrát. Jako
první zápas byl Bernartice – Spálov 1:3.
Makovice - Suchdol 2:3
O třetí místo
Bernartice – Makovice 2:0
O první místo
Suchdol – Spálov
3:1
Pořadí: 1. Suchdol nad Odrou
2. Spálov
3. Bernartice nad Odrou
4. Mankovice
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Sobotní slunný den se podařil a turnaj se dohrál bez zranění. V závěrečném
vyhlašování byli oceněni i jednotlivci - nejstarší hráč, nejlepší střelec a nejlepší
brankář.
Celý den, až do pozdních večerních hodin, bylo zajištěno výborné
občerstvení, o které se starala parta lidí od staré gardy a hospůdka U ODRY
v čele s Karlem Staňkem.
Nakonec chci poděkovat rozhodčímu Michalu Davidovi a asistentům kolem
něho, všem dobrovolníkům, kteří připojili ruku k dílu a Mirkovi Martinatovi za
zorganizování a průběh této akce. Děkuji také Staňovi Davidovi za vedení
statisticky.
Tomáš Staněk

Tabulka utkání TJ Sokol oddíl kopané muži
IV. Třída Muži sk. A - Podzim 2014/ 2015 - přehled výsledků
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO

23.8.
31.8.
6.9.
21.9.
27.9.
5.10.
11.10.
18.10.
25.10.

17.00
17.00
16.30
16.00
16.00
15.30
15.00
15.00
14.30

Vlčovice-Mniší B
Bernartice n. O.
Mořkov B
Veřovice B
Nová Horka
Bernartice n. O.
Hodslavice
Bernartice n. O.
Bernartice n. O.
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- Bernartice n. O.
- Kunín B
- Bernartice n. O.
- Bernartice n. O.
- Bernartice n. O.
- Straník
- Bernartice n. O.
- Tichá B
- Sedlnice

2:2
0:1
2:1
0:0
0:2
3:0
2:0

Sběr starého papíru
Dne 7.10.2014 se konal sběr starého papíru. Žáci naší školy se pustili do
práce s plným nasazením. Děkujeme všem spoluobčanům, že nepotřebný papír
dětem připravili. Velké poděkování patří také těm, kteří pomohli dětem sběr
svézt. Děkujeme paní Škrabákové a Zelenkové, panu Krůpovi, Haitlovi,
Stavinohovi, Laresovi a Klosovi. Přiložit ruku k dílu přišli také bývalí žáci naší
školy Martin Maňák, Petr Hopp a David Šturala, kterým také děkujeme :-).
Za kolektiv ZŠ Milena Šturalová

Zájezd do Veľkého Mederu 15. – 17. listopadu 2014
Sdružení zahrádkářů srdečně zve nejen zahrádkáře na zájezd do Veľkého
Mederu.
Odjezd 15.11.2014 v 6.00 hodin z křižovatky Bernartice nad Odrou
Příjezd do Veľkého Mederu cca v 10.00 hodin, odjezd domů 17.11.2014 po
obědě.
Ubytování v penzionu U Paxiána (cena ubytování 11,50 €/os./den)
Možnost objednání polopenze přímo v penzionu (cena polopenze 8 €/os./den)
Celodenní vstup do termálních lázní 9 €/osobu, jídelna také přímo v areálů lázní
Cena za dopravu: 600,-Kč, děti do 10 let zdarma (platba předem u p. Marie
Karafiátové)
V ceně je výlet do Maďarska, město Györ - termální lázně či místní vyhlášená
tržnice (v areálu lázní platba v € nebo HUF)
Přihlášky přijímá p. Marie Karafiátová, mob. 732 729 765
Na Vaši účast se těší OSZ Bernartice nad Odrou
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Setkání s důchodci na téma „Hodina zpěvu“
Prožila jsem krásný večer pořádaný pro nás důchodce našim obecním
úřadem. Děti z naší školky a školy byly ve svém programu úžasné.
Divadelníkům „Bodlák“ držím palce. Jsou stále lepší a lepší. Moc mě těší, že
ochotnické divadlo stále pokračuje ve své tradici.
Všem organizátorům, učitelům a režisérům patří nejen můj veliký dík. Už
dnes se těším na další pořady dětí i našich ochotníků.
Jarmila Prašivková

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří připravovali letošní
setkání s důchodci. Je milé vědět, že si „někdo“ dá tu práci a věnuje tomuto
spoustu svého volného času a energie. Letošní program byl velmi hezký, ať už
to bylo vystoupení našich nejmenších z mateřské školky, kteří se všichni, včetně
učitelek, proměnili v mravenečky, nebo školáčky poutavě zahrána a zazpívána
pohádka o Červené Karkulce. Vtipné vystoupení divadelního souboru Bodlák
rovněž přispělo k dobré náladě nás všech. Na závěr jsme si mohli zazpívat při
harmonikách Vaška a Katky Drlíkových. Jim všem a také pracovníkům
obecního úřadu, kteří se na přípravě setkání podíleli, patří naše upřímné
poděkování.
Jarka a Ruda Dreslerovi
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Poděkování voličům
Vážení spoluobčané,
Vážíme si Vašeho zájmu na zvolení si svých zástupců do vedení obce, o
kterém svědčí vysoké procento volební účasti v komunálních volbách, za což
Vám všem děkujeme.
Zvláště pak děkujeme všem voličům a příznivcům, kteří nám dali svůj hlas a
podporu.
V nově ustaveném zastupitelstvu budeme hledat partnery k naplnění našeho
programu a nezklamat důvěru našich voličů. Jsme připraveni být odpovědní,
konstruktivní a aktivní.
Děkujeme za Vaši podporu
Za ODS a nezávislé kandidáty
Ing. Nora Bilíčková
------------------------------------------------------------------------------------------------Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych vám poděkovala za vaši účast
v letošních komunálních volbách a hlavně za přízeň, kterou jste projevili
hlasováním pro kandidáty naší místní organizace KDU-ČSL.
Velice si vážím toho, že jsme si díky vám udrželi stejný počet mandátů
v zastupitelstvu naší obce jako v minulých volebních obdobích.
V příštích čtyřech letech se budeme snažit pokračovat v práci pro rozvoj naší
obce a pro dobro všech občanů.
Za zvolené zastupitele KDU-ČSL Josefina Bayerová
------------------------------------------------------------------------------------------------Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom vám poděkovali za vaši hojnou účast u voleb, čímž jste
jednoznačně dali najevo zájem o rozvoj naší obce. Hlasy, které jste dali našemu
Sdružení nezávislých kandidátů pro zachování tradic a rozvoj obce, za něž vám
velmi děkujeme, vnímáme jako vyjádření důvěry v naši dosavadní práci a
zároveň jako náš závazek vůči vám občanům do budoucna. Silný mandát, který
jsme od vás obdrželi, využijeme k naplnění našeho programu, jehož prioritou je
lepší a spokojenější život v obci pro všechny její občany.
Za Sdružení nezávislých kandidátů
pro zachování tradic a rozvoj obce
Dana Klosová
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Firma DAGVEL vyhlašuje AKCI s názvem
,,DOHOĎ KŠEFT!”
Sežeňte klienta pro firmu DAGVEL a získáte 50% slevu na jednu Vámi
vybranou službu z naší nabídky.
www.dagvel-cz.webnode.cz
Akce se koná od 1.11.2014 do 11.1.2015
Tak neváhejte, není nad to mít doma uklizeno ;)
Váš tým DAGVEL…Získejte čas pro sebe

****************************************************************

David Danihelka
projektový manažer
mobil: +420 602 783 818
WOOD CAPITAL s.r.o., Bašty 413/2, 602 00 Brno
www.woodcapital.cz
Dobrý den, naše společnost hledá jednotlivce i skupiny brigádníků pro výrobu
sadebního materiálu v matečnicové školce Kletné u Suchdolu nad Odrou v období
začátek prosince - konec března. Nabízíme práci pro celkem 30 osob s možností
výdělku 13000 Kč za měsíc a více. Pokud máte zájem o sezónní práci, kontaktujte mě
prosím. Děkuji
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Restaurace U Bříz Vás srdečně zve na

Silvestrovskou oslavu
dne 31.12.2014 od 19.00 hodin, do ???
Vstupné 100,-Kč
V ceně vstupného: diskotéka, půlnoční přípitek, ohňostroj
Rezervace nutná!!!
Prodej vstupenek v restauraci u obsluhy,
nebo na tel: 736 178 034
Kuchyň v provozu do 23.00 hodin
Možnost si donést s sebou chlebíčky, jednohubky aj.
www.restauraceubriz.estranky.cz

Pranostiky na říjen
Po svaté Tereze mráz po střechách leze.
Svatý Havel do zelí zajel.
Svatá Hedvika do řepy ještě medu nalívá.
Na svatého Šimona přikluše k nám tiše zima. (28.10.)
Čím dříve listí v říjnu opadává, tím úrodnější bude příští rok.
Čím větší má kdo bodláčí, tím lepší víno natáčí.
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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
Místostarostka:
Tel.:
+420 733 386 628
E-mail:
mertovamarie109@seznam.cz
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