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 ÚVODNÍK 

Vážení spoluobčané, 

rozhodla jsem se dnešní úvodník věnovat tématu, které se na 
stránkách našeho zpravodaje objevilo již mnohokrát. Problematice 
odpadového hospodářství. Tutu problematiku řeší všechny obce, neboť 
jim to ukládá zákon.  

Dlouho očekávaný zákon o odpadech má platit už od r. 2018.  Cílem 
nového zákona je zvýšit míru recyklace (to znamená nakládání 
s odpadem, který umožní jeho další využití) k r. 2020 na 50% a od r. 
2024 zakázat skládkování. V r. 2030 by mělo dojít k celoevropskému 
omezení skládkování ve výši pouhých 10%. 

Jedním z kroků je i zvýšení poplatku za ukládání na skládky. Dle 
ministerstva životního prostředí je skládkování nemorální, neekologické 
a přispívá ke klimatickým změnám. Pokud obce a jejich občané 
nezmění své chování a nezlepší recyklaci, dojde nutně k navýšení 

poplatku. Ušetřit můžeme pouze kvalitním tříděním odpadu.  

Češi vytřídili za posledních 8 let osm miliónů tun odpadů. V rámci 
Evropské unie jsme ve třídění na šestém místě, ve třídění plastů na 
místě druhém. 

 
76%  všech obalů v systému EKO-KOM se recykluje 
72%  Čechů aktivně třídí odpad. 
97 m  Tak blízko to již v průměru máme k barevným 

   kontejnerům. 
6085   obcí je zapojeno do systému EKO-KOM, který 

   přispívá do jejich rozpočtů. 
 

Co je EKO-KOM ? 
 
Autorizovaná obalová společnost (založena r. 1997) vytvořila 
a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, 
recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni.  

V r. 2000 třídilo 38% obyvatel ČR a v r. 2015 už to bylo 72%. 
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Přes veškerou publicitu a osvětu v oblasti třídění 28 % občanů naší 
republiky odpad zatím vůbec netřídí. 72 % občanů odpad třídí, i když 
ne vždy se jim podaří roztřídit vše správně. 

Stálá osvěta v oblasti separace odpadu je proto nutná. Spoléhám na 
společenskou odpovědnost našich občanů a věřím, že většina z nás si 
uvědomuje, že odpad, který vytvoříme, je vlastně náš odpad a měli 
bychom k jeho uložení a likvidaci rozumně přistupovat. To znamená, 
pečlivě číst nápisy na sběrných nádobách a správně odpad vytřídit. 

Do zelených popelnic na směsný odpad, které máme doma, 
ukládáme pouze ten odpad, který vytřídit nelze. Tento odpad končí 
na skládkách a je „nejdražší“. Naší snahou by mělo být snížení 
takového odpadu pokud možno na minimum. 

V naší obci zajišťuje službu v oblasti nakládání s komunálními odpady 
společnost OZO Ostrava, která vlastní unikátní technologie umožňující 
dokonalejší systém dotřídění a zpracování odpadů a která se snaží o 
to, aby co největší procento komunálních odpadů bylo dále využito 
materiálově nebo energeticky. Bez spolupráce s vámi a vašeho 
odhodlání třídit by to ale nešlo.  

Jak správně třídit odpady, aby se jich co nejvíce dočkalo dalšího 
zpracování, se dočtete v letáku, který jsme vložili do každého 
červencového zpravodaje. 

Naším společným cílem je vyvážet co nejmenší počet nádob na 
směsný odpad. V této souvislosti vás chci požádat, aby ti z vás, kteří 
poctivě třídí a jsou si vědomi toho, že by počet či velikost odpadových 
nádob v jejich domech či domácnostech mohli optimalizovat, nechť tuto 
skutečnost oznámí na obecním úřadě. 

Upozorňuji rovněž všechny občany, že ze strany obce budou 
prováděny namátkové kontroly obsahu nádob na směsný odpad. Ze 
strany občanů totiž přicházejí požadavky na navýšení počtu sběrných 
nádob na tříděný odpad a na jejich častější vývoz. To je však možné 
jen za podmínky, že se množství směsného odpadu bude snižovat. To 
se nám však nedaří do takové míry, jak bychom si přáli.  

Závěrem mi dovolte, abych poděkovala všem, kteří poctivě odpad třídí 
a vyzvala ty, kteří tak ještě nečiní, aby se k nám přidali. 

Dana Klosová, starostka 
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7 nejčastějších mýtů v třídění odpadu.  

 
Chyba č. 1: Plastové obaly musí být čisté 
Do kontejnerů na plasty se mohou kromě PET lahví házet také sáčky, 
tašky, fólie i jiné plastové obaly. Nepatří do nich obaly od potravin, ve 
kterých jsou zbytky jídla. Častým omylem je však mínění, že musí být 
plastové obaly dokonale čisté. Nemusí. Velikým problémem je však 
mastnota. Pokud někdo nechce lahev od oleje vymývat, ať ji raději dá 
do směsného odpadu. Plastový kelímek od jogurtu je ideální vytřít 
papírem. Nikdo si však  nemusí dělat těžkou hlavu s vyhozením obalu 
od sprchového gelu, šamponu nebo jiného drogistického zboží.  
 
Chyba č. 2: Plato od vajec patří do papíru 
Kartony od vajec jsou sice z papíru, ale už tolikrát recyklovaného, že 
jde o poslední uplatnění hmoty. Papír se může recyklovat jen sedmkrát, 
poté už je jeho vlákno tak krátké, že z něj nikdo papír nevyrobí. Do 
modrých kontejnerů je proto neházejte, zvolte raději směsný odpad. 
Můžete je také zkompostovat. To samé platí pro ruličky od toaletního 
papíru.  
 
 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx_PblgvvNAhUDVhoKHey1An0QjRwIBw&url=http://www.malaliska.cz/news/obyvatele-olomouckeho-kraje-tridi-odpad-nejlepe-v-republice/&psig=AFQjCNGi4eM0Poz8en8UB5XCJc-k__XPGQ&ust=1468862871665033
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=120659/114500_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=130587/123669_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=130587/123669_0_
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Chyba č. 3: Zrcadlo je vlastně sklo 
Do skla nepatří autosklo a zlacená či pokovená skla, tedy ani zrcadlo. 
Pokovení způsobuje při tavení totiž značné problémy. Pece si neporadí 
ani s keramikou a porcelánem, i ty házejte do směsného odpadu. 

Chyba č. 4.: Obálka s okýnkem se do papíru dávat nemůže 

Tady je to úplně naopak. Během zpracování vytříděného papíru dojde k 
oddělení fóliových okének či kancelářských sponek. Nijak proto nevadí.  

 
Chyba č. 5: Papírové kapesníky patří do papíru 
Přestože jsou papírové kapesníky z kvalitního papíru, z hygienických 
důvodů se do modrých kontejnerů neházejí. Recyklaci papíru totiž 
ztěžuje jakékoli znečištění. Proto není vhodné vhazovat do kontejneru 
na papír ani mastné nebo jinak zašpiněné papírové obaly. To samé 
platí pro laminovaný nebo voskovaný papír. 

Chyba č. 6: Polystyren do plastu ne 
Naopak, do plastu patří. Polystyrenové termo-obaly, do kterých v 
restauraci balí jídlo, nebo  třeba výplně krabic s klidem vhoďte do 
žlutého kontejneru. Pozor dejte pouze na polystyren, který se používá 
jako stavební izolace. Pokud je na něm omítka, musí se vyhodit jako 
stavební odpad. 

Chyba č. 7: Nebezpečný odpad doma nemáme 
Nebezpečný odpad je takový, na kterém je vyznačen symbol 
přeškrtnuté popelnice. Takový odpad nepatří do žádného kontejneru 
včetně směsného odpadu. Nebezpečným odpadem jsou například 
prošlé léky nebo elektroodpad. Pokud byste ho vyhodili do koše nebo 
spláchli do záchodu, může kontaminovat vodu nebo půdu. Léky by se 
měly ideálně odnést zpět do lékárny, případně je od vás převezmou ve 
sběrném dvoře. Tam se musí odevzdat i zbytky či obaly veškerých 
syntetických barev, ředidel, laků, nebo mořidel. Nebezpečné odpady 
lze také odevzdat v rámci mobilního sběru, pokud ho obec zorganizuje. 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=132866/126078_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=128444/121604_0_
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 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE  

Kalendář akcí 

So  10. 9.  Fire Cup 

So   1.10.  Turistický pochod 

  7. –  8.10.  Krajské a senátní volby 

14. - 15.10.  II. kolo senátních voleb 

Pá 21.10.  Posezení s důchodci 

So   5.11.  Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu 

Ne 13.11.  Vítání občánků 

Pá 16.12.  Adventní koncert 

Út 27.12.  Volejbalový turnaj 

Dovolená lékařů v době prázdnin 

11.7. - 29.7.2016 čerpá řádnou dovolenou MUDr. Šrámek 

zastupuje MUDr. Přecechtěl 

Ordinační hodiny: 

Suchdol nad Odrou: pondělí, středa, pátek 7.30 – 11.30 hodin 

Jeseník nad Odrou:  úterý, čtvrtek 7.30 – 11.00 hodin 

 

1.8. - 21.8.2016 čerpá řádnou dovolenou MUDr. Přecechtěl 

zastupuje MUDr. Šrámek 

Ordinační hodiny: 

Jeseník nad Odrou: pondělí, pátek 7.00 – 11.30 hodin, středa 12.00 – 
16.00 hodin 

Suchdol nad Odrou: úterý, čtvrtek 7.30 – 11.00 hodin 

Telefonní čísla:  

Ordinace Jeseník nad Odrou:  556 739 023, Ordinace Suchdol nad 
Odrou:  556 736 905   
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Oznámení 

Z důvodu letních prázdnin a dovolených vychází příští číslo Zpravodaje 
obce Bernartice nad Odrou dne 20.9.2016 již tradičně jako dvojčíslo 
„srpen-září“. 

     Děkujeme za pochopení 

 

 

 

Ekologická likvidace vozidel 

Máte doma staré a auto a nevíte, co sním? Stačí napsat nebo zavolat 
na číslo 

 
 +420 607 703 311, +420 558 642 172,  info@milata.cz 

   
Nabídka ekologické likvidace pro Šenov u Nového Jičína a okolí: 

 
 Likvidace kompletního vozidla od nás vždy ZDARMA 
 Odtah nebo odvoz vozidla z Šenova u Nového Jičína a okolí 

vždy ZDARMA 
 Doklad pro úřad - protokol o ekologické likvidaci ZDARMA a 

IHNED při předání vozidla 
 100% jistota provedení zákonné ekologické likvidace a 

vystavení originálního likvidačního protokolu od certifikované 
firmy 

 Výkup starších vozidel a autovraků za MAXIMÁLNÍ reálné ceny 
- doplňková služba k EKO likvidaci ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA 

 Poctivé a profesionální jednání k zákazníkům od známé a 
prověřené firmy MILATA 

 
      OÚ Bernartice nad Odrou 

 

 

javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(105,110,102,111,64,109,105,108,97,116,97,46,99,122)+'?subject=Ekologick%C3%A1%20likvidace%20vozidla'
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Den obce 

Letos nám počasí opravdu přálo. Den obce se opět vydařil, a to nejen 
díky pestrému a zajímavému programu, ale také díky skvělému 
bohatému občerstvení z „dílny“ našich místních složek. 

Prodalo se 526 vstupenek, což je o 124 méně než loni. K tomuto 
úbytku jistě přispělo nádherné letní počasí, které lákalo spíše na 
plovárnu ke koupání. I přesto můžeme účast hodnotit jako vysokou, což 
nás upřímně těší. 

Příští rok bude Den obce v sobotu 24. června. Již nyní se snažíme pro 
vás zajistit co možná nejzajímavější program. A teď malá rekapitulace 
toho, co návštěvníci zkonzumovali: 

 
Vypili jsme 
 
680 l piva, 
185 l nealkoholických nápojů, 
  45 l    alkoholu 
 a ještě spoustu míchaných nápojů u barmana Maria 
 
Snědli jsme 
 
96 kg masa, 
105 porcí srnčího guláše, 
60 ks řízků,  
105 ks palačinek, 
130 ks bavorských vdolků, 
27 kg hranolek a 
40 ks chleba. 
 

Všem, kteří se na přípravách a organizaci letošních slavností podíleli, 
ať už to byli jednotlivci, spolky nebo zástupci obce, patří velké 
poděkování. Věřím, že i v příštím roce se na vaši pomoc můžeme 
spolehnout. 

        Věra Košťálová 
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 Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY 

„Rozlučka“ 

Konec školního roku je doba, na kterou se těší všichni, kteří celý rok 
chodí do školy, děti i kantoři. Ale vždycky je to i chvíle, kdy se musíme 
rozloučit s našimi nejstaršími žáky a kamarády. Za těch 5 let vždycky 
přirostou k srdci a pro třídního učitele ukončení a rozloučení není tak 
úplně snadné. 

V úterý odpoledne jsme strávili s páťáky a jejich rodiči příjemné 
posezení v „háječku“, které zorganizovali rodiče spolu s dětmi. Ve 
čtvrtek jsme předali vysvědčení, rozloučili jsme se, zaznělo poslední 
zvonění a byl konec. 

Přejeme dětem i rodičům příjemné prázdniny a dovolené a v září zase 
na viděnou.            Zaměstnanci školy 

    Naši odcházející páťáci 
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Kloboukování 

Poslední pracovní činnosti a výtvarná výchova se ve 2. a 3. třídě nesla 
v duchu tvoření, navrhování a zdobení klobouků. Inspiraci jsme si  na 
začátku června přivezli z krásné výstavy se zajímavým programem 
"Máš pod čepicí". Rádi se s vámi takto podělíme o naši "kloboukovou 
přehlídku". 

Veronika Barošová 
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 ZE SPORTU 

 

         

Již podruhé 

Opět jsme si nalepili startovní čísla, opět se seřadili na startovní čáru a 
už podruhé vyběhli na štafetový závod Bernaton! 

V sobotu 18. 6. 2016 se v areálu u Odry konal druhý ročník běžeckého 
závodu Bernaton. Formu letos vyladilo 16 tříčlenných družstev 
z Bernartic i okolí. Trasa závodu měřila pro každého závodníka 5 km a 
vedla od hospody u Odry po silnici směrem na Suchdol nad Odrou a 
zpět. 

Sportovci udržovali po celé dopoledne vynikající atmosféru a vytáhli 
své výkony na maximum. Nejlépe si s trasou poradila družstva Hybaj 
Team 1 (Nový Jičín), Pomalé nohy (Jeseník nad Odrou) a SKS (Šenov 
u Nového Jičína). Vítězům ještě jednou blahopřejeme a ostatním 
účastníkům velmi děkujeme za jejich dobrou náladu a podané 
sportovní výkony. 

Pokud byste si chtěli celý závod připomenout nebo se podívat na 
výsledky všech závodníků, navštivte naše webové stránky 
www.bernaton.cz, případně nám nechte vzkaz na facebooku 
www.facebook.com/bernaton. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem dobrovolníkům a sponzorům, 
kteří nám umožnili realizovat tuto akci. Především děkujeme Obci 
Bernartice nad Odrou, firmě Solvertech z Valašského Meziříčí a firmě 
2G Lipov. 

     

 Za tým organizátorů Tereza a Matěj Glogarovi 

    TJ Sokol Bernartice nad Odrou 

http://www.bernaton.cz/
http://www.facebook.com/bernaton
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Pořadatelé 

BERNATON 

V sobotu 18.06.2016 se konal již druhý ročník běžeckého štafetového 
závodu Bernaton. V minulém roce proběhl první ročník Bernatonu, 
který byl velkou výzvou nejen pro běžce, ale hlavně pro pořadatele. A 
jak se již tenkrát ukázalo, pořadatele to zvládli na výbornou. 
Nezklamala technika a i běžci běhali . 

Do letošního ročníku se přihlásilo více týmů, a proto bylo jasné, že na 
trati bude opět živo. Každý z účastníků tento závod vnímá trochu jinak. 
Někteří jako závod a jdou do toho (uběhnutí 5 km) na plno. Jiní zase 
tento závod vnímají jako příležitost začít se věnovat běhání. Další zase 
posouvají své běžecké hranice a limity. Já například vnímám tento 
závod jako možnost setkání lidí, kteří mají společnou potřebu pohybu.   
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Již při registraci jsem byl mile potěšen drobným praktickým dárkem 
s logem Bernatonu (skvělé – žádné triko, které strčím hluboko do 
skříně).    

Dalším překvapením pro mě bylo, když se slova ujal Aleš Hubr. 
Najednou se ocitl v roli komentátora celé akce a jeho průpovídky bavily 
nejen přihlížející, ale i všechny ostatní běžce, běžkyně či samotné 
pořadatele. Doteď nevím, jestli to bylo spontánní nebo plánované. 
V každém případě Aleši díky, byl jsi super a věř, že jsme se bavili. 

Blížil se čas startovního výstřelu a atmosféra „zhoustla“, nervozita 
stoupala a najednou pal - a je odstartováno. První běžci vystřelili snad 
rychleji než kulka z hlavně. Nutno však podotknout, že již v tuto dobu 
byli na trati rozmístěni jiní sporťáci z řad pořadatelů, kteří dbali na naše 
bezpečí podél celé trati a v bodě obratu poskytovali služby 
občerstvovací stanice. Do cíle dobíhal každý za podpory v podobě 
povzbuzování a potlesku.  

V cíli na každého aktéra čekalo občerstvení v podobě iontového nápoje 
a možnosti zakoupení dobře vychlazeného pivka, skvělého grilovaného 
masa, žeber a spousty dalších pochutin. Poděkování patří i 
provozovateli občerstvení u Odry.  

Celá akce BERNATON se povedla a byla ze strany „organizačně 
realizačního“  týmu zvládnuta stejně jako loni na velkou jedničku a 
patří jim velké DÍKY.  

Velké díky TJ Sokol Bernartice nad Odrou a velké díky Terezce a 
Matěji Glogarovi. 

       Lukáš Kutěj – člen EPL teamu 

 

 

Milí příznivci Bernatonu,  

tento běh, kterého jsme se zúčastnili, byl super a rádi jsme udělali něco 
pro své zdraví. Na další ročník se těšíme a také na pořadatele, kteří 
měli vše skvěle připravené! 

 

Matěj Hanzelka z týmu Času dost 
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       Vítězové 

 

 

Poděkování 

Děkuji všem organizátorům Bernatonu včele s Terezou a Matějem 
Glogarovými, kteří jsou autoři myšlenky, za skvěle odvedenou práci. 
Jsem ráda, že jsou pořád mezi námi lidé, kteří rádi dělají něco pro 
zábavu druhých bez nároku na odměnu. Obdivuji jejich nadšení, 
s jakým se do dalšího ročníku opět pustili, a myslím, že se jim to 
povedlo bez jediné chybičky. Celý závod působil velmi profesionálně a 
závodníci odcházeli velmi spokojení. Za všechny účastníky moc děkuji 
a již teď se těším na další ročník. 

         Petra Hubrová 
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Článek účastnice Bernatonu Kristiny Čablové, uveřejněný 22. 6. 2016 
na stránkách Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice: 

 

„Štafetový běh Bernaton nám vynesl „podpódiová“ umístění 

Když mě kamarád z vysokoškolských studií napsal, že shání třetího do 
týmu na štafetový běh, neboť jejich kamarád nakonec nemůže, po 
chvilce váhání jsme nakonec s účastí souhlasila, ačkoliv jsem teď 
(vzhledem k mé „neformě“) nechtěla moc závodit. Říkala jsem si, že 
pětikilometrová trať mě nezabije. 

V sobotu 18. června se naše družstvo Panda/AK E. Zátopka Kopřivnice 
ve složení Tomáš Valentík, Tereza Oborná a Kristina Čablová vydalo 
do Bernartic nad Odrou, kde se konal druhý ročník štafetového běhu na 
3 x 5 km Bernaton 2016. Na prezentaci nás přivítali moc milí lidé, byla 
nám přidělena startovní čísla a taštička s praktickým ručníčkem. Ještě 
před rozcvičením jsme si rozdělili úseky – Terka první, já druhá a 
finišmanem byl Tom. 

Na start se postavilo 16 běžců k prvnímu úseku závodu a po startovním 
výstřelu se již začínali chystat „druhoúsekáři“, mezi kterými jsem byla i 
já. Protažení, abeceda, rovinky a už se šlo připravit na předávku. Po 22 
minutách přiběhla Terka a teď čekala 5km trať mě. První cca 1 km byl 
mírně zvlněný, ale do obrátky se silnice narovnala a vedla mírně do 
kopce v aleji stromů skýtajících příjemný stín. Po otočce jsem toho 
měla už plné kecky, ale hnala mě dopředu myšlenka, že to přeci 
ostatním nezkazím. Ze sedmého místa se mi podařilo časem 20:43 
min. štafetu propracovat na pátou příčku, jen pár sekund za čtvrtým 
týmem. Na Tomovi tak bylo pokusit se urvat stupně vítězů. Po 
urputném boji se mu to jen o čtyři sekundy nepodařilo, ačkoliv stáhl na 
třetí družstvo možná minutu! Náš celkový čas činil 1:02:00 hod. 

Samozřejmě nás ty čtyři sekundy hrozně mrzely, ale aspoň máme do 
příštího roku motivaci :) Aby toho nebylo málo, tak Tom se na bednu 
neprosadil ani mezi muži, protože byl opět čtvrtý. Já v ženách 
suverénně zvítězila a na stříbrný stupínek se vedle mě postavila Terka, 
takže jsme si nakonec chuť trochu spravily. 
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Z našeho klubu běžel ještě Radek Raška v Harroc teamu a jako 
finišující člen dotáhl štafetu do cíle časem 19:32 min. hned za námi na 
pátém místě (celkový čas štafety 1:02:18 hod.). 

Na závěr však musím velmi pochválit organizátory tohoto závodu. Měli 
vše perfektně přichystáno, na trati stály kontroly pro případ, že by se 
někomu něco stalo či nevěděl, kudy běžet, výsledky závodníků byly 
průběžně dopisovány na tabuli, po skončení závodu byly celkové 
výsledky k dispozici tak do 15 minut a žádné prodlevy s vyhlašováním. 
Prostě paráda. Vím, že ukočírovat závod se 44 běžci je něco jiného 
než s 500, ale myslím, že i toto číslo by zvládli :)“ 
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 SPOLKOVÉ AKTIVITY 

Hasičská soutěž o Bernartský pohár 

V neděli 19. června jsme před obecním úřadem pořádali hasičskou 
soutěž o Bernartský pohár v kategoriích muži a ženy. Dorazilo k nám 
18 družstev mužů a 9 družstev žen. Počasí nám velmi přálo, a tak 
mohla soutěž úderem čtrnácté hodiny začít. 

V kategorii mužů jsme měli zastoupení ve dvou družstvech. Naše 
družstvo „A“ ve složení Jakub Šimíček, Pepa Janík, Marek Vašenda, 
Ondřej Haitl, Tomáš Novobilský a Daniel Ferda skvěle svůj útok 
rozběhlo, bohužel, ale nakonec byla mašina rychlejší, než kluci 
vepředu a tak jsme skončili na patnáctém místě v poli poražených. 
Družstvu „B“ Martin Karafiát, Vojta Knop, Ladislav Hájek, Patrik 
Dresler, Pepa Klos, Marek Kunetka a Marek Vašenda, který soutěžil 
v obou družstvech, což pravidla povolují, se dařilo o poznání líp. Na to, 
že už chlapi dávno netrénují a neobjíždějí soutěže, skončili se svým 
časem na desátém místě. Kategorii mužů vyhráli hasiči z Kujav. 
Konkurence byla obrovská, o čemž svědčí i fakt, že hned devět týmů 
se vlezlo do rozmezí dvou vteřin. 

Našim holkám v kategorii žen se bohužel taky smůla nevyhnula a po 
chybičce obsadily sedmé místo. Nastoupily ve složení Aneta Šturalová, 
Lenka Knopová, Jana Horáková, Ester Vaculiková, Markéta Horáková 
a Adéla Hřívová. Kategorii žen vyhrály hasičky z Palačova. 

Věřím, že diváci, kteří se v neděli přišli podívat, se dobře bavili a ocenili 
výkon našich hasičů a hasiček, kterým se letos na domácí půdě až tak 
nedařilo, ale co se nepodaří doma, podaří se určitě jinde. Příležitostí 
bude do konce sezóny ještě mnoho. 

Všem naším členům, kteří reprezentovali náš sbor nebo kteří se 
podíleli na vzorné organizaci naší soutěže, moc děkuji. 

 

Tomáš Horut, starosta SDH 

 

 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 7/2016 

19 

 

 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 7/2016 

20 

 

  RŮZNÉ  
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   INZERCE 
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Restaurace u Bříz Bernartice nad Odrou 

NABÍDKA PRÁCE!!! 

 

 Přijme do svého kolektivu brigádně 
dlouhodobě paní na výpomoc do kuchyně.  
Jedná se o pomocné práce v kuchyni a úklid 
restaurace. 

 

 Dále přijmeme kuchaře/kuchařku na hlavní 
pracovní poměr, mzdové ohodnocení 15 000 
Kč/měsíc. 

 

 Dále přijmeme dlouhodobě brigádně 
pracovníka na rozvoz obědů. Práce od pondělí 
do pátku od 9.00 do 12.00 hodin, ideální jako 
přivýdělek až 5 000 Kč/měsíc. 

 

Bližší informace v restauraci u pana Kneblíka 

nebo na tel: 736 178 034 

www.restauraceubriz.estranky.cz 
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  KONTAKTNÍ INFORMACE  

Obecní úřad 
Web: www.bernarticenadodrou.cz 
Bankovní spojení: KB Nový Jičín 
Číslo účtu: 23325801/0100 
 
Daniela Horutová, správní pracovnice 
Tel.: +420 556 708 522, +420 602 630 764 
E-mail: obec@bernarticenadodrou.cz 

Ilona Stavinohová, účetní a správce rozpočtu 
Tel.: +420 556 715 216 
E-mail: ucetni@bernarticenadodrou.cz 
 
Jarmila Bayerová, správce kulturního domu 
Tel.: +420 605 780 395 
 
Pavel David, údržba 
Tel.: +420 731 452 946 

Pošta + pokladna a podatelna obecního úřadu 
Věra Košťálová, správní pracovnice a pracovnice přepážky 
Tel.: +420 556 715 217 
E-mail:  obec-posta@bernarticenadodrou.cz 

Starostka 
Mgr. Dana Klosová 
Tel.: +420 556 715 215, +420 606 236 454  
E-mail:   starostka@bernarticenadodrou.cz-mail:  
 
Místostarosta 
Tomáš Horut 
Tel.:  +420 733 386 628 
E-mail: Tomas.Horut@cuzk.cz 

http://www.bernarticenadodrou.cz/
mailto:obec@bernarticenadodrou.cz
mailto:ucetni#@bernarticenadodrou.cz
mailto:starostka@bernarticenadodrou.cz
mailto:Horut@cuzk.cz





