Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 10/2016

Ú VODNÍK
Vážení spoluobčané,
v posledních týdnech nás média informovala o legislativních změnách
týkajících se regulace nočního klidu. Mohli jsme si přečíst titulky jako
například: Cit.: „Na Česko se žene podivná právní pohroma ve formě
úpravy pravidel pro noční klid“, „od října už prakticky nebude možné
slavit soukromě na svém pozemku narozeniny po 22 hodině“ nebo
„konec zahradních oslav“ a podobně.
Protože média mají tu
zvláštní schopnost vše tak
trochu „nafouknout“, dovolím
si uvést celou problematiku
na správnou míru a vysvětlit,
o co vlastně jde.
Zákon č. 200/1991 Sb., o
přestupcích definuje dobu
nočního klidu jako dobu od
22. do 6. hodiny. Noční klid
byl a je tedy regulován
přímo na úrovni zákona.
Od 1. října 2016 je účinná, v médiích tolik diskutovaná, novela zákona
o přestupcích. Tato novela však nepřináší v oblasti nočního klidu žádné
podstatné změny. Jedinou změnou je změna formy stanovování
výjimek z doby nočního klidu. Před novelou zákona měly obce možnost
udělovat výjimky z doby nočního klidu prostřednictvím rozhodnutí
příslušného orgánu obce, po novele to už není možné. Obce mají nyní
možnost v případě existence výjimečných akcí celoobecního významu,
například slavnosti obce, spolkové plesy a podobně, v době jejich
konání dobu nočního klidu zkrátit, a to formou obecně závazné
vyhlášky. Záleží na každé obci, jak se rozhodne. Také naše
zastupitelstvo bude tuto možnost projednávat.
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Pokud jde o konání společenských, kulturních či rodinných akcí, žádný
právní předpis jejich konání neomezuje a tyto akce nikdy nevyžadovaly
a ani dnes nevyžadují žádné ohlášení či povolení. Tyto akce se mohou
konat i po 22. hodině, pokud nenarušují noční klid.
V této souvislosti chci upozornit na to, že pokud obec pronajímá
prostory kulturního domu soukromým osobám ve večerních a nočních
hodinách, nezodpovídá za případný hluk či jiné narušování nočního
klidu. Plnou zodpovědnost nese nájemce.
Samozřejmě, že porušování nočního klidu vnímáme různě. Záleží na
věku, na momentálním zdravotním stavu, na náladě a na situaci, ve
které se zrovna nacházíme. Záleží samozřejmě na tom, kde bydlíme,
zda-li v centru, či na okraji obce.
V případě soustavného rušení nočního klidu má právo se každý občan
obrátit na Policii České republiky, která bude stížnost řešit v rámci
přestupkového jednání, nebo se může odvolat na Zákon o ochraně
veřejného zdraví a obrátit se na hygienickou stanici, která změří míru hluku
a zjistí, jestli došlo k překročení limitů. Krajní možností je tak zvaná
sousedská žaloba, kterou už řeší soud.
Vážení občané, tolik zjednodušeně o problematice rušení nočního
klidu. Dle mého názoru je však použití represívních prostředků při
rušení nočního klidu opravdu až tou krajní možností.
Ohleduplnost, tolerance, vzájemná komunikace a pochopení a také
určitá míra velkorysosti, to vše nám může pomoci k bezproblémovému
občanskému soužití. Najít tu správnou míru tolerance a ochotu daný
problém řešit se však vždy k všeobecné spokojenosti nepodaří.
Můžeme se o to ale všichni alespoň pokusit.

Dana Klosová, starostka
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O BECNÍ

ÚŘAD INFORMUJE

Kalendář akcí
Pá
Pá
So
Ne
So
Pá
Út
Čt
So
So
So

21.10.
4.11.
5.11.
6.11.
3.12.
16.12.
27.12.
29.12.
21.01.
4.02.
25.02.

Posezení s důchodci
Výroční schůze TJ Sokol
Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu
Vítání občánků
Mikulášská besídka
Adventní koncert
Volejbalový turnaj
Zpívání koled
Zahrádkářský ples
Sokolský ples a maškarní rej
Obecní ples

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce konaného
dne 12. října 2016

11/1
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu
zastupitelku Ing. Noru Bilíčkovou a zastupitele Vlastimila Šimíčka,
zapisovatelkou Ilonu Stavinohovou.
11/2
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program zasedání
zastupitelstva obce.
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11/3
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočtové
opatření č.3/2016.
Příjmy:
Kč 11.941.600,Výdaje:
Kč 16.990 850,14
Třída 8:
Kč 5.049.250,14 Zapojení zůstatku, přijetí úvěru a
splátky úvěru (Příloha č 4 zápisu)
11/4
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje převod částky ve
výši Kč 441.580,83 z rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy
Bernartice nad Odrou do fondu investic, a to za účelem úhrady
finančních nákladů souvisejících s výměnou plynových kotlů
v budovách Základní školy a Mateřské školy v Bernarticích nad Odrou.

Výsledky voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského
kraje, které probíhaly ve dnech 7. a 8. října 2016
Bernartice nad Odrou:
Celkový počet voličů
Počet platných odevzdaných obálek
Počet platných hlasů

772
350
345

Počty hlasů za jednotlivé strany:
KDÚ-ČSL
ANO 2011
ODS
ČSSD
Koalice SPD a SPO
PRO REGION

93
82
48
33
15
13
4
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KSČM
Česká pirátská strana
TOP 09
Moravané
Úsvit s Blokem proti islamizaci
Nezávislí
Svobodní a soukromníci
Koruna Česká (monarch. strana)
STAROSTOVÉ a nezávislí
Komunistická str. Československa
Dobrá volba
NE ILEG. IMIGRACI- PENÍZE PRO LIDI
DSSS-Imigranty, islám nechceme!

12
7
7
6
6
6
6
4
3
1
1
1
1

Volby do Senátu Parlamentu ČR
I. kolo konané dne 7. a 8. října 2016 v Bernarticích nad Odrou
Celkový počet voličů
Počet odevzdaných obálek
Počet platných hlasů

772
335
322

Orel Petr
Dvořák Jaroslav PhDr.
Strýček Jiří
Jurečka Pavel Ing.
Pisch Pavel
Demel Jiří

191
45
42
17
14
13

II. kolo konané dne 14. a 15. října 2016 v Bernarticích nad Odrou
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Celkový počet voličů
Počet odevzdaných obálek
Počet platných hlasů

777
218
218

Orel Petr
Dvořák Jaroslav PhDr.

200
18

Foto: Jana Stavinohová
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Foto: Jana Stavinohová

Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu
V sobotu 5. listopadu 2016 v době od 12,00 do 15,00 hodin
proběhne na parkovišti před obecním úřadem a restaurací U Bříz sběr
velkoobjemového, nebezpečného a
elektro odpadu. Sbírat se bude:
Velkoobjemový odpad - vysloužilé
větší domácí spotřebiče, koberce,
nábytek, matrace, pneumatiky, sanitární
keramika
apod.
objemný
odpad
z domácnosti, staré elektrospotřebiče,
autobaterie, monočlánky, staré barvy a
oleje, léčiva, chemikálie. Pneumatiky se
budou sbírat v množství, které odpovídá
jedné domácnosti.
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Nebezpečný odpad – olejové filtry, akumulátory, baterie, zářivky,
výbojky, tuky, maziva, pesticidy, herbicidy, ředidla, barvy, laky a jiné
chemikálie, oleje, pohonné hmoty, léčiva, čisticí prostředky a podobně.
POZOR: Stavební odpad nepatří do svozu.
Daniela Horutová

Nové hřiště je v provozu
V pátek 14. října jsme zpřístupnili nové sportovní hřiště za školou.
Zbývá ještě osvětlit celou plochu, nainstalovat kamery, vyřešit
správcovství a pronájem hřiště a na jaře dokončit terénní úpravy včetně
mobiliáře. Na hřišti je vyvěšen prozatímní provozní řád, který je nutno
dodržovat.
Jsem toho názoru, že hřiště je tady proto, aby mohlo být využíváno.
Máme proto v úmyslu nechat hřiště otevřené veřejnosti. Jak dlouho, to
záleží na vás, uživatelích. Realizace celého projektu nebyla levnou
záležitostí a já bych si přála, abychom se všichni k novému
sportovnímu areálu chovali ohleduplně a šetrně.
Chci věřit tomu, že rozbití zámku u vstupní branky a užívání hřiště přes
výslovný zákaz, byl výjimečný incident a že se nic podobného opakovat
nebude.
Provozní řád nového multifunkčního hřiště
Víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem je majetkem obce
Bernartice nad Odrou a je určeno pro sportovní a rekreační činnost
veřejnosti, pro školní výuku tělesné výchovy a mimoškolní činnosti dětí
a mládeže.
Hřiště slouží především k provozování míčových her, jako je košíková,
házená, minifotbal, volejbal, nohejbal, tenis, badminton, streetball. Na
hřiště je povoleno vstupovat pouze hrajícím osobám.
Jakákoliv jiná činnost smí být na hřišti provozována pouze s výslovným
písemným souhlasem provozovatele.
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Povinnosti uživatelů:




Využívat sportoviště pouze ke sportovním účelům.
Dbát ochrany sportoviště a jakékoliv poškození ihned hlásit na
obci.
Dodržovat všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární
ochrany.

Je přísně zakázáno:











Jezdit na kole, tříkolkách, koloběžkách, kolečkových bruslích,
motorkách či jiných dopravních prostředcích.
Znečišťovat či jakkoli jinak poškozovat umělý povrch hřiště a
sportovního zařízení (sítě, sloupky, branky, oplocení apod.)
Odhazovat odpadky mimo nádoby k tomuto účelu určené.
Vstupovat na hřiště ve znečištěné či nevhodné obuvi (tretry,
kopačky, obuv s podpatky).
Vstup dětem mladším 10 - ti let bez doprovodu dospělé osoby.
Doprovod je po celou dobu za dítě odpovědný.
Věšet se na ochranné sítě.
Kouřit v celém areálu hřiště.
Konzumovat alkoholické nápoje, omamné látky či drogy
Vstupovat na hřiště v podnapilém stavu.
Vodit na hřiště psy a jiná zvířata.

Obec neručí za ztrátu a případné poškození osobních věcí uživatelů
hřiště a nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na sportovišti.
Při nedodržení tohoto provozního rádu, při nevhodném chování nebo
při svévolném ničení a poškozování sportovního zařízení budou
uživatelé vykázáni a bude po nich požadována plná náhrada
způsobených škod.
Dana Klosová, starostka
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Pošta Partner
Upozorňujeme občany, že po dobu nepřítomnosti paní Věry
Košťálové je pošta otevřena výhradně jen v úředních hodinách
pošty, a to:
Po
Út
St
Čt
Pá

7:00 - 8:00 15:00 - 17:00
7:00 - 10:00
7:00 - 8:00 15:00 - 17:00
7:00 - 10:00
7:00 - 10:00
Daniela Horutová

Z

NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

Základní škola i mateřská škola má novou kotelnu
V období hlavních prázdnin proběhla v základní škole a mateřské škole
rekonstrukce kotelen a výměna kotlů. Oprava kotelen byla nezbytná
vzhledem k stáří a míře opotřebení kotlů, které hraničily po loňské
topné sezóně se stavem havárie. Byla vypracována projektová
dokumentace a vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele zakázky.
Rekonstrukci provedla firma Instalatér Tomáš Novák s.r.o. z Šenova u
Nového Jičína. Je nutno zdůraznit, že velmi kvalitně a hlavně rychle.
Protože vše probíhalo v době prázdnin, nedošlo vůbec k narušení
vyučování. Škola získala díky vstřícnosti zřizovatele moderní kotelnu,
která bude vytápět budovy školy a školky.
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První týdny v první třídě Zvykáme si na školu, učíme se první
písmenka, slabiky, slova, píšeme a počítáme

11

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 10/2016

Přivítali jsme podzim. Do školy si děti přinesly přírodniny, ze kterých
vyráběly zvířátka a skřítky. Práce se jim moc povedla. (foto dole)

Jana Kociánová, ředitelka školy

Začátek školního roku v mateřské škole
Počátek docházky dítěte do mateřské školy je vždy významnou
událostí. Dítě přichází z rodiny do mateřské školy a ocitá se ve
společnosti zcela neznámých lidí, nových autorit a vrstevníků.
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Musí se přizpůsobit jinému režimu, určitým pravidlům (včetně
hygienických a stravovacích návyků). Působí na něj zcela nové a
dosud nepoznané podněty.
V naší mateřské škole prochází úspěšně tímto adaptačním obdobím 9
nových dětí, celkem ji navštěvuje v tomto školním roce 37 dětí (15
děvčat a 22 chlapců).
V měsíci září jsme se zaměřili především na bezpečnost ve školce,
doma a v dopravě, dále na změny v přírodě spojené s přicházejícím
podzimem.
Navštívila nás paní Mgr. Lenka Bakalová s ekologickým výchovným
programem „Ze života zpěváčků“. Děti se hravou formou seznámily
s životem některých ptačích druhů, prozkoumaly jejich životní prostředí
a cestovaly s čápem do Afriky. Ve svém papírovém autíčku přijel do
školky na návštěvu „Klaun TÚTÚ“. V průběhu dopravně-preventivního
programu se děti učily správnému chování v dopravním provozu
(používání pásů v autě, jaké bezpečnostní prvky máme na kole a
koloběžce, že „parkoviště není hřiště“, jak se správně chodí přes
přechod pro chodce, apod.). Během módní přehlídky reflexního
oblečení si Klaun TÚTÚ dobrovolníky vyfotil a ukázal nám názorně na
tabletu, jak vypadá noční vidění řidiče, když mají na sobě chodci a
cyklisté reflexní prvky.
Třída starších dětí „Lišáci“ absolvovala již třikrát tzv. „Den s batůžkem“.
Jsou to polodenní výlety do blízkého okolí, na které vyráží ráno a
vracejí se až na oběd. Prvním cílem byla Městská knihovna v Novém
Jičíně. Paní knihovnice Radmila Grofová si pro děti přichystala
zajímavé povídání o knihách, jak se k nim chovat i o chodu samotné
knihovny. Byla velmi mile překvapena, kolik toho už děti o knížkách
vědí a jak se v knihovně chovaly (ohleduplně k sobě navzájem, k
ostatním návštěvníkům knihovny i ke knihám) a pozvala nás na další
návštěvu. Na jaře její nabídky rádi využijeme. Změny okolí související s
příchodem podzimu měly děti možnost pozorovat během tradičního
výletu do Hůrky. Cílem našeho (zatím) posledního cestování byla
Městská policie v Novém Jičíně.
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Preventisté paní Mgr. Ilona Majorošová a pan Rostislav Čubok si
s námi povídali o tom, jak se správně zachovat v krizových situacích
(ztratíme-li se v obchodním domě nebo ve městě, stane-li se někomu
z našich blízkých nehoda, jak si přivolat pomoc, apod.).
Ukázali nám vybavení služebny, jak funguje městský kamerový systém
a nahlédli jsme také do skladu zbraní. Děti si mohly vyzkoušet, jak
obtížný je běh v neprůstřelné vestě.
Na rozloučenou jsme dostali nové reflexní vesty, dopravní omalovánky
a pracovní listy. A také pozvání na jarní výuku na dopravním hřišti. Už
se těšíme!
Mgr. Kateřina Krutílková, vedoucí učitelka

Výlet to Hůrky, foto: Dagmar Boková
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Výlet do Hůrky, foto: Dagmar Boková

Bezpečnost malých cyklistů
Opět jsme se po roce setkali s panem Rostislavem Čubokem,
příslušníkem městské policie, který se věnuje dopravní výchově žáků
čtvrtých ročníků. 12. října jsme se vydali na ZŠ Dlouhou, kde se
nachází učebna dopravní výchovy a dopravní hřiště. Děti se seznámily
s povinnou a doporučenou výbavou kola, situacemi na silnicích,
značkami, křižovatkami, pravidlem pravé ruky, atd.
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Zhlédly také výukový film o nebezpečných situacích v chování dětí
v silničním provozu a jejich následcích. Kvůli špatnému počasí si děti
nemohly vyzkoušet jízdu na dopravním hřišti, ale na jaře to určitě vyjde.
Do jarní návštěvy musíme udělat kus práce, aby děti uspěly v testech,
orientovaly se na křižovatkách, kruhových objezdech a zvládly tak jízdu
zručnosti, která je součástí zkoušky pro získání průkazu cyklisty.

Jana Rusínová, učitelka

16

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 10/2016

ZE

SPORTU

Stará garda
Letošní fotbalová sezóna staré gardy z Bernartic byla velice vydařená.
Tento rok jsme se zúčastnili třech turnajů a jeden jsme pořádali sami.
První sezónní zápas veteránů se uskutečnil 27. května, kdy jsme
pozvali na přátelské utkání k Odře obec Mankovice.
Tento zápas vyhrál sice soupeř, ale po zimní přestávce to nikomu
nevadilo. Následně jsme byli 4. Června pozváni do Spálova. Krásný
červnový den se i fotbalově povedl a my si odvážíme krásné třetí místo.
Další turnaj se odehrál 18. června v Suchdolu nad Odrou. Hřiště bylo
skvěle připraveno, ale ani to nepomohlo a Bernartice skončily na
čtvrtém místě. Začátkem prázdnin nás pozvaly na turnaj Mankovice.
Omluvenky, které musel přijmout vedoucí týmu Mira Martinát zamíchaly
sestavou a to mělo za následek konečné čtvrté místo.
Prázdniny utekly jako voda a na nás čekal poslední turnaj v řadě.
Termín 27. srpen vyhovoval všem zúčastněným, kteří se k Odře sjeli.
Na všech turnajích bylo složení Bernartice nad Odrou, Mankovice,
Spálov a Suchdol. Soupeři se samozřejmě dobře znají, ale to
neznamená, že při zápase si něco odpustí. První zápas Bernartice Spálov skončil remízou, ale pokutové kopy rozhodly o výhře Spálova.
To posunulo Bernartice na zápas o třetí a čtvrté místo, které bohužel
pro domácí skončilo prohrou. Domácí turnaj byl výborně zorganizován.
Všichni účastníci si pochutnali na skvělých zabijačkových výrobcích. Za
všechnu tu práci a starost chci poděkovat Miloslavu Martinátovi a jeho
spoluhráčům. Závěr a zároveň poslední zápas jsme odehráli 27. září
v Mankovicích, které nás pozvaly na ukončení letošní sezóny.
Na těchto akcích je kromě sportovního zážitku výborné i to, že se
můžeme sejít a popovídat, co je nového. Rok 2017 se rychle blíží a
stará garda z Bernartic nad Odrou se už zase těší na nové zápasy.
Tomáš Staněk, Stará garda
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S POLKOVÉ

AKTIVITY

Pochod Podzimní pohledy na Moravskou bránu
V sobotu 1. října se za krásného, téměř letního počasí konal tradiční, již
41. ročník pochodu Podzimní pohledy na Moravskou bránu. Letos jej
absolvovalo 117 účastníků. Mnoho bylo domácích, ale přišli i turisté
z okolí a větší dálky (Vendryně).
Dorazili i vojáci v historických uniformách, kteří statečně odšlapali celý
pochod v plné polní, což byl obdivuhodný výkon. Po ranním startu U
Odry se šlo lesem, dále na Horecký kopec a hrad Starý Jičín, kde byly
kontroly. Na hradě bylo pro účastníky připraveno občerstvení. Také
zde probíhaly burčákové slavnosti a charitativní akce pro „Světlušku“,
kterou bylo možno finančně podpořit. Trasa do cíle U Odry pak vedla
přes Panský kopec.
Je dobře, že tato akce trvá, že nezanikla.
Některé ročníky pochodu měly účastníků méně, některé více. Vždy
velmi záleží na počasí. V každém případě je však potěšující sledovat,
jak se generace mění a dorůstají noví mladí turisté.
Ilona Stavinohová
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Foto: Jana Stavinohová
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Prodej vstupenek na divadelní představení Malované na
skle
Předprodej na obě představení v Bernarticích nad Odrou bude zahájen
v pondělí 17. října a bude probíhat na obecním úřadě v úředních
hodinách u paní Daniely Horutové.
Daniela Horutová

N ÁMĚTY

OBČANŮ

Byl to skvělý večer
V září letošního roku jsme shlédli v Beskydském divadle v Novém
Jičíně zbojnický muzikál
Malované na skle v podání ochotníků divadelního spolku Bodlák z
Bernartic nad Odrou pod vedením Ing. Zdeňka Klose.
Bylo úžasné sledovat děj v podání mladších i starších herců. Jejich
výkon byl na profesionální úrovni. Veselý děj, barevné kostýmy, krásné
kulisy a nádherný zpěv. Co více dodat. Byl to skvělý večer. Děkujeme
Zdeňku Klosovi a všem ochotníkům ze spolku Bodlák.
Se srdečným pozdravem
Bohuška a Jenda Mazourovi z Příbora

Dojmy z divadla
Vůbec jsme netušili, že jste tak dobří. Byli jsme oba nadšení. Že Katka
umí zpívat, tak to jsem věděl. Výkon Gábiny nás překvapil. Ani jsme ji
nepoznali a pak jen vnímali její impozantní výkon. Chlapi byli taky borci.
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Nejdřív jsem hodnotil oba ty starší, nejvíc toho nejstaršího a v polovině
představení jsem přidal i hlavního hrdinu. Ten byl taky borec. Do první
půlky tam objímal kopec a rozehrával se, ale pak ukázal, že umí. Když
zpívali spolu trio, byl to zážitek.
Překvapila mě ústřední melodie, kterou znám již asi třicet let. Slyšel
jsem ji v polštině a později i česky. Zajímavé bylo, že si každý herec
zahrál a byla to paráda. Všem hercům zářily oči a bylo vidět, že je to
baví. Byl to krásný večer. Dík.
Zdraví přejeme všem.
Karel a Jarka Drlíkovi z Kopřivnice
(Autor článku bydlel v Bernarticích nad Odrou na Teplici)

22

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 10/2016

R ŮZNÉ
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RESTAURACE U BŘÍZ BERNARTICE NAD
ODROU

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA ZVĚŘINOVÉ HODY
KONANÉ VE DNECH 4.-5.-6.11.2016

AKCE PLATÍ VE DNECH
PÁTEK OD 15.00 DO 21.00
SOBOTA OD 10.00 DO 21.00
NEDĚLE OD 10.00 DO 14.00
NEBO DO VYPRODÁNÍ
REZERVACI STOLŮ DOPORUČUJEME
V RESTAURACI
NEBO NA TEL: 731 018 326
www.restauraceubriz.estranky.cz
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ZVĚŘINOVÉ HODY RESTAURACE U BŘÍZ BERNARTICE
NAD ODROU 4.-5.6.11.2016
Předkrm
100g Jemná zvěřinová paštika ve slaninovém županu s mandlemi, toast
Polévky
0,3l Zvěřinový vývar s játrovými knedlíčky, zeleninou a nudlemi
0,3l Zvěřinová gulášová s masem a bramborami
Hotová jídla
120g Jelení plec na smetaně ( svíčková ), houskový knedlík, brusinky
120g Jelení kýty v perníkové omáčce, karlovarský knedlík
120g Zvěřinový guláš, houskový knedlík
120g Kančí výpečky, dvojí zelí, dvojí knedlík
120g Daňčí ragú na červeném víně, karlovarský knedlík

55,29,35,120,120,99,99,105,-

K hotovým pokrmům lze změnit přílohu - doporučujeme vařené brambory
Speciality
150g Myslivecký špíz ( mix zvěřiny ) se zeleninou a brusinkovým přelivem
150g Srnčí medailonky na pomerančích s mandlemi
150g Jelení roštěnky se šípkovou omáčkou
350g Pikantní zvěřinová směs na bramboráku
Přílohy ke specialitám
200g Vařené brambory, opékané brambory, smažené hranolky, rýže
Dezert
1ks Domácí štrúdl plněný jablky s teplým lesním ovocem,
šlehačkou a mandlemi
Přejeme vám dobrou chuť
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I NZERCE

-----------------------------------------------------------------------------------------
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K ONTAKTNÍ

INFORMACE

Obecní úřad
Web:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

www.bernarticenadodrou.cz
KB Nový Jičín
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.:
E-mail:

+420 556 715 216
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

Místostarosta
Tomáš Horut
Tel.:
E-mail:

+420 733 386 628
Tomas.Horut@cuzk.cz
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