Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 11/2017

Ú VODNÍK
Vážení spoluobčané,
nastal listopad, což pro obec znamená bilancování a hodnocení
realizovaných projektů v právě končícím roce na straně jedné a plánování
rozvojových záměrů pro příští rok včetně přípravy rozpočtu na straně
druhé.
Dnes mi dovolte, abych shrnula, co se nám v letošním roce v naší obci
podařilo udělat.
Na jaře jsme dokončili čištění a diagnostiku dešťové kanalizace, která je
v majetku a ve správě obce. Údaje zjištěné během těchto prací byly
elektronicky zpracovány a na jejich základě byl do geografického
informačního systému naší obce (GIS) vložen aktuální pasport dešťové
kanalizace.
U naší základní školy jsme vybudovali veřejnou parkovací plochu pro pět
osobních aut, což velmi ocenili nejen zaměstnanci a návštěvníci naší
školy, ale i ostatní občané, kteří tuto plochu mohou zejména v době mimo
vyučování a o víkendech rovněž využívat.
Letos jsme pokračovali také s dokončovacími stavebními pracemi v areálu
nového multifunkčního hřiště u tělocvičny. Byla opravena a dobudována
kanalizace pro odvedení dešťové vody, hřiště bylo napojeno na elektriku,
instalovány byly i bezpečnostní kamery. Následovaly opravy zpevněných
ploch u samotného hřiště a také u tělocvičny, kde byl položen nový
asfaltový koberec.
Na hřbitově jsme začali s kácením přestárlých tújí, které budou v příštím
roce nahrazeny novou výsadbou. V prostorách hřbitova byly vysazeny
také další nové stromy.
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Celkové ozdravení zeleně bylo provedeno v „Pavlíkovém dole“, který je
obecním lesním pozemkem. Zde byly odstraněny přestárlé dřeviny a
provedena nová výsadba listnatých stromů.
Výměna podlahových krytin v přízemí a na schodišti v naší mateřské
škole stejně jako výměna rozvodů ústředního topení včetně radiátorů
měly za cíl zvýšení standardu tohoto předškolního zařízení.
V budově Obecního úřadu jsme provedli nezbytnou rekonstrukci elektro
rozvaděčů, čímž jsme splnili přísné požadavky platných elektrických
norem.
Drobnou modernizací prošla i klubovna (dřívější kino-kabina) v kulturním
domě, a to včetně zlepšení akustiky.
Pomineme-li některé drobné opravy výtluků na obecních cestách, což je
potřeba po zimě prakticky vždy provést, byly právě investice do
komunikací nejvýznamnějšími stavebními akcemi tohoto roku. Předně
byla provedena rekonstrukce chodníku od křižovatky po restauraci U Bříz,
před níž pak byla provedena také rekonstrukce dnešním potřebám již
nevyhovujícího parkoviště.
Všechny výše uvedené investiční záměry a projekty byly financovány
z obecního rozpočtu.
Na spolufinancování dvou stavebních záměrů se nám podařilo získat
finanční prostředky z dotačních titulů.
Bernartice nad Odrou, rozšíření rozvodů veřejného osvětlení
V rámci této stavby bylo rozšířeno veřejné osvětlení na několika místech
v obci. Na Teplici, na záhumení cestě za Huvary, na komunikaci u
multifunkčního hřiště, u mateřské školy a na hlavní křižovatce.
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Projekt „Bernartice nad Odrou, rozšíření
rozvodů VO“ byl spolufinancován z rozpočtu
Moravskoslezského kraje z programu „Podpora
obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského
kraje“
Oprava místní komunikace na parcele číslo 254 v Bernarticích nad
Odrou
Jedná se o místní komunikaci směrem ke
Knápkům. Projekt „Oprava místní komunikace
na parcele č. 254 v Bernarticích nad Odrou“
byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu
Ministerstva pro místní rozvoj.
Na posledním letošním zasedání zastupitelstva obce, které je plánováno
na konec listopadu, budou projednány a schváleny nové rozvojové
záměry pro příští rok, které budou také zahrnuty do obecního rozpočtu.
O všech plánovaných aktivitách pro rok 2018 vás budu informovat
v lednovém úvodníku našeho zpravodaje.
Dana Klosová, starostka

O BECNÍ

ÚŘAD INFORMUJE

Kalendář akcí
Pá
Ne
Čt
So

24.11.
26.11.
30.11
2.12.

Honební společenství
Vítání občánků
Valná hromada TJ Sokol
Vánoční tvořivé odpoledne s Mikulášskou nadílkou
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So
So
Pá
St
Pá

Myslivecký hon
11. ročník mikulášského florbalového turnaje
Adventní koncert
Volejbalový turnaj
Zpívání koled

9.12.
9.12.
15.12.
27.12.
29.12.

Změna otevírací doby pošty Partner
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.00 – 10.30
7.00 – 10.00
7.00 – 10.30
7.00 – 10.00
7.00 – 10.00

15.00 – 17.00
15.00 – 17.00

Úřední hodiny obecního úřadu
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

8.00
8.00
8.00
8.00

Pátek

-

-

11.30
11.30
11.30
11.30

12.00 - 17.00
12.00 - 17.00

Poslední vývoz BIO odpadu
Kontejnery na BIO odpad, které mají občané doma na základě smlouvy
s OZO s.r.o. Ostrava, budou naposledy vyvezeny ve středu 29.11.2017.
Velké kontejnery na BIO odpad rozmístěné na pevných stanovištích
v obci budou naposledy vyvezeny v pondělí 27.11.2017.
Žádáme občany, aby po tomto vývozu již do kontejnerů neházeli žádný
odpad. Děkujeme
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Výsledky voleb ve volebním okrsku Bernartice nad Odrou
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky,
konané ve dnech 20.- 21.10.2017
Celkový počet voličů
Počet platných hlasů
Počet neplatných hlasů
Celkový počet hlasů

779
542
5
547

Volební účast 69,5%
Počet hlasů jednotlivých stran:
1. ANO 2011
2. KDÚ-ČSL
3. ODS
4. Piráti
5. SPD
6. ČSSD
7. KSČM
8. STAN
9. Strana Zelených
10. TOP 09
11. ODA
11. Realisté
13. Svobodní
14. Rozumní
15. ŘÁD NÁRODA-VLASTENECKÁ UNIE
15. RADOSTNÉ ČESKO
15. BLOK PRO ISLAMIZACI
15. REFERENDUM O EU
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163 hlasů
110 hlasů
70 hlasů
47 hlasů
43 hlasů
25 hlasů
21 hlasů
18 hlasů
12 hlasů
11 hlasů
6 hlasů
6 hlasů
4 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
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Úřední hodiny obecního úřadu v době Vánoc
Od pátku 22. prosince do pondělí 1. ledna bude pokladna obecního
úřadu uzavřena. V této době bude z důvodu čerpání řádné dovolené
uzavřen také obecní úřad.

Úřední hodiny pošty v době Vánoc
Přepážka Pošty Partner bude v době vánočních svátků otevřena v běžnou
otvírací dobu.
Pondělí
25.12.2017 zavřeno
Úterý
26.12.2017 zavřeno
Středa
27.12.2017 7.00 - 10.30 15.00 - 17.00
Čtvrtek
28.12.2017 7.00 - 10.00
Pátek
29.12.2017 7.00 - 10.00
Pondělí
1.1.2018
zavřeno

Adventní odpoledne s koncertem
Obecní úřad a Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou srdečně zve
všechny spoluobčany na Adventní odpoledne s koncertem v kostele
Navštívení Panny Marie v Bernarticích nad Odrou, které se koná v pátek
15. prosince 2017 v 17,00 hodin.
V programu vystoupí Peter Soos, sólista opery a operety Slezského
divadla v Opavě, Jan Huszár, houslista a violista, člen orchestru
Slezského divadla v Opavě a Oldřich Kolovrat, básník a písničkář


Od 16,00 hodin se před koncertem na dvoře základní školy uskuteční
Vánoční jarmark výrobků žáků naší základní školy



Naši zahrádkáři Vás srdečně zvou na tradiční občerstvení, které se
uskuteční po koncertě v kulturním domě 
Srdečně se těší všichni pořadatelé
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Z

NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

Turnaj v miniházené
V úterý 7. listopadu jsme odehráli 1. část celoročního turnaje
v miniházené. V naší skupině, která se jmenuje Jantarová liga, spolu bude
soupeřit pět malotřídních škol. Naši soupeři jsou žáci z Jeseníku nad
Odrou, Hostašovic, Životic a Libhoště. V dnešním kole jsme skončili na 3.
místě, 1. místo získaly děti z Libhoště, 2. místo obsadili žáci z Jeseníku
nad Odrou.
Naši školu reprezentovali tito žáci: Bayer Jan, Pavlík Vojtěch, Tomáška
Filip, Petr Filip, Glogar Adam, Řehák Antonín, Hoppová Markéta,
Bezděková Rozálie, Bonková Adéla a Macíčková Karolína.
Všem děkuji a těšíme se na další kolo.
Jana Rusínová, učitelka
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Uspávání broučků
Druhým rokem, jsme se zúčastnili tradiční akce „Uspávání broučků“, která
se konala 31. října v naší mateřské škole, kde se děti společně s rodiči
přišli rozloučit a uspat broučky před dlouhou zimou. Počasí letos bylo
příznivé i přes občasné mrholení. Touto cestou bychom chtěli poděkovat
paní Bokové, paní Lysáčkové, paní Mičkové za krásnou výzdobu před
školkou i po cestě, kterou jsme se vydali.
Děti svítily lucerničkami na cestu, dále museli najit “bubáčky“, které se
ztratily “paní Bubáčkové“. Děti si zacvičily společně s rodiči a zazpívaly
broučkům krásnou ukolébavku. Po návratu do MŠ, kde na všechny čekal
výtečný štrúdl a teplý čaj od našich kuchařek paní Brodíkové a paní
Knopové. Už se těšíme na další rok příjemného a strašidelného
podvečeru plného svítících dýní, lucerniček a kouzelných dětských
úsměvů.
Eva Hanzelková
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S POLKOVÉ

AKTIVITY

Jak nás vítal Krakonoš
Po úspěchu na divadelní přehlídce
v Němčicích nad Hanou získal náš
divadelní spolek BODLÁK Bernacké
Ochotnické Divadlo nominaci nebo chcete-li právo účastnit se celostátní
divadelní přehlídky s názvem Krakonošův divadelní podzim 2017 ve
Vysokém nad Jizerou.
Základní zpráva zní - byli jsme tam a stálo to za to. Ale po pořádku.
Z Bernartic nad Odrou vyjel náš konvoj tedy autobus a dodávka s kulisami
ve čtvrtek 19. října 2017 odpoledne. Nálada byla skvělá a všichni jsme se
těšili na novou zkušenost z vystoupení na celostátní přehlídce
ochotnických divadelních souborů z obcí a měst v České republice
s počtem obyvatel do 5 000. Už tato samotná skutečnost je pro náš
spolek historickým úspěchem, a tak se není co divit, že nás také trochu
mrazilo z obavy, zda všechno dobře dopadne. Jeli jsme tedy do světa
s pokorou a připraveni každý ze sebe odevzdat to nejlepší.
Do Vysokého nad Jizerou jsme dojeli kolem půl deváté večer. Byla hustá
mlha. Ta nám však nebyla nikterak na překážku, když jsme se
seznamovali s ubytovacím zařízením a také místní hospodou.
Odpovědnost nás však vedla do našich lůžek poměrně brzy, abychom byli
fit na druhý den, který byl velmi náročný.
V pátek 20. října jsme se probudili do nádherného slunného dne a teprve
když jsme vyšli na náměstí, na jehož jedné straně jsme bydleli v tamním
penzionu, zjistili jsme, že všude, kde budeme dle programu působit,
máme velmi blízko. Naše první kroky vedly hned z rána do divadla,
abychom připravili scénu, rekvizity, kostýmy, světla, ozvučení a seznámili
se s prostředím.
Rád dodávám, že jsme byli příjemně překvapeni vstřícností všech lidí,
kteří nám byli k dispozici od první minuty, co jsme přijeli. Ať již to byla
naše milá „pečovatelka“ krásného českého jména Eliška, či místní
osvětlovači nebo kulisáci. Zkrátka cítili jsme, že si nás váží a že chtějí pro
nás vytvořit co nejlepší podmínky.
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Ve stejném duchu nás po obědě na místní radnici přijala paní starostka, a
to za zpěvu místních děvčat, která zazpívala, no, to byste neuhádli, jednu
z písniček z Malovaného na skle. Jak by také ne, když „Vysočáci“ tento
muzikál hráli skoro pět let a teprve před nedávnem s ním skončili.
Nemohli jsme proto jinak, než také zazpívat jednu muzikálovou. Dobře
naladěni jsme si na radnici připili s paní starostkou a odkráčeli před místní
divadlo.
Přesněji řečeno odpochodovali jsme, neboť organizátoři nás seřadili do
trojstupu (taky že nás bylo – víc než třicet) a za zvuků místní dechovky a
tančících mažoretek jsme pochodovým krokem došli až k divadlu. Za zády
jsme měli asi sto padesát přihlížejících diváků, kteří stáli u kostela na
malém svahu nad námi, před námi jsme měli divadlo a za ním krásné
panorama Krkonoš. A než jsme si stačili pomyslit, že by to chtělo ještě
Krakonoše, v tu chvíli stál na balkóně nad vstupem do divadla a
majestátnými gesty a důraznou avšak přívětivou řečí nás vítal.
Nezapomenutelné, úžasné.
My jsme pak, a to jsme již stáli na divadelních schodech, Krakonošovi a
všem ostatním přihlížejícím předali pozdravy z Beskyd, při harmonice
zazpívali Beskyde, Beskyde a rozdali na sedm set malých „bernackých
koláčků“, po nichž se doslova jen zaprášilo. Napadlo mne, koláčky přijali
místní skvěle, kéž by tak přijali i naše vystoupení.
První představení jsme začínali v 17 hodin odpoledne, druhé soutěžní
jsme odehráli následně ve 20 hodin večer. Docela náročné hrát
bezprostředně po sobě, nicméně na výkon všech účinkujících to nemělo
vliv. Řekl bych, že po znamenitém odpoledním výkonu následovalo ještě
lepší večerní představení. Všichni – herci, technici, zvukaři, zkrátka
všichni včetně pár fandů, kteří za námi z Bernartic přijeli, odvedli vynikající
práci, čímž jsme se, dle mého názoru, dotkli hranice vlastních možností.
Diváci, kterých na obou představeních bylo přítomno více než 500, hlasitě
aplaudovali a po představeních nešetřili slovy chvály a uznání. Byli jsme
spokojeni s odvedenou prací a celou atmosféru kolem jsme si náležitě
užili.
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Po představení byla pro nás rezervována celá hospoda, kde nám
pořadatelé připravili večeři a muziku. Následovala společná zábava a
hlavně diskuse o divadle až do ranních hodin.
Diskuse o divadle pokračovala i v sobotu 21. října dopoledne. To však již
za přítomnosti pětičlenné odborné poroty, divácké veřejnosti a
pochopitelně nás účinkujících. Lehce znaveni po předešlém dni jsme si se
zájmem poslechli erudovaný názor poroty, který označil hudební
nastudování našeho muzikálu a pěvecké výkony celého sboru i
jednotlivců za mimořádné. Tomuto odpovídal i silný emotivní zážitek
diváků a také porotců, k čemuž se poctivě přihlásili. Pochopitelně, že
zazněla i kritická slova zejména k ostatním složkám inscenace, jako
pohybu, rekvizitám či celkovému dramatickému vykreslení jednotlivých
postav. Smyslem práce poroty a jejich podrobného rozboru jednotlivých
představení je poukázat na rezervy a takto ještě dále posunovat kvalitu
ochotnických divadelních představení. Tak i my jsme se dozvěděli, co
můžeme ještě zlepšit a jsme připraveni těchto užitečných poznatků využít.
Odpoledne nastalo loučení našeho souboru s organizátory a pořadateli,
s techniky, s porotci, se zástupci diváků, a to zase stylově, v budově
divadla a na úrovni. Ředitelka přehlídky paní Svatava Hejralová nám
poděkovala za účast, za výborný výkon, připila na zdraví a rozloučila se
slovy, že takový soubor, jako je ten náš, s nímž je sranda a skvělá
zábava, by měl do Vysokého nad Jizerou zase brzy přijet. Traduje se,
řekla, že kdo obejde třikrát dokola naproti divadlu stojící kostel, jistě se
zpět vrátí.
Hádáte-li, že jsme pak třikrát pochodovali kolem kostela, máte pravdu. Já
jen dodám, že jsme při tom za zvuků harmoniky ještě hlasitě zpívali. To
bylo naší poslední akcí na přehlídce Krakonošův divadelní podzim 2017
ve Vysokém nad Jizerou.
Závěrem mi dovolte, abych všem poděkoval za vzornou reprezentaci
našeho spolku i obce a za vynikající přístup k našemu společnému dílu.
Karel Čapek kdysi řekl: „Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale okamžiky.“
Okamžiky našich společných divadelních zážitků jsou neopakovatelné a
zůstanou trvale v našich srdcích a vzpomínkách. Velmi si vážím, že jsem
mohl být u toho.
Zdeněk Klos, předseda spolku BODLÁK
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P.S.
V sobotu večer dne 21. října 2017 při slavnostním ukončení Krakonošova
divadelního podzimu 2017 nám byly uděleny následující ceny:
-

Cena spolku BODLÁK za pěveckou složku hry Malované na skle
Cena Bohumilu Volkovi za hudební nastudování hry Malované na
skle
Cena Dušana Zakopala kolektivu četníků za nejlepší seniorský
herecký výkon ve hře Malované na skle
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Rodí se noví „Bodláci“
Ochotnické divadlo má v naší obci dlouholetou tradici. Byla by škoda,
kdybychom v tak krásných a záslužných tradicích nepokračovali i
s mladou generací divadelníků. To je hlavní důvod, proč jsme se rozhodly
založit dětský divadelní soubor Bodláček.
Je důležité vychovávat silné a sebevědomé děti, které se nebojí veřejně
mluvit a prezentovat se před lidmi. Tyto dovednosti učíme zábavnou
formou přizpůsobenou věku dětí.
Členy souboru jsou místní školáci, 3 chlapci a 13 dívek. Společně jsme
začali pracovat na známé české pohádce, ve které nebudou chybět ani
tolik oblíbené písničky.
Premiéru pohádky plánujeme na březen 2018.
Děti jsou moc šikovné a už teď se všechny těší na vaši návštěvu jejich
první premiéry.
Eva Grulichová a Jana Maralíková
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Pozvánka
Spolek TJ Sokol Bernartice nad Odrou srdečně zve své členy na Valnou
hromadu, která se koná ve čtvrtek 30. 11. 2017 v 18,00 hodin v přísálí
kulturního domu v Bernarticích nad Odrou.
Občerstvení zajištěno. Těšíme se na vaši účast
Výbor TJ Sokol Bernartice nad Odrou
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R ŮZNÉ
Mysleme na bezpečnost i během Vánoc a Silvestra!
Blíží se závěr roku a s ním čas vánočních svátků a
silvestrovských oslav. V tomto období snad v žádné
domácnosti nechybí bohatá výzdoba často s hořlavých
materiálů, jejíž neodmyslitelnou součástí jsou v mnoha
případech i svíčky. Za všechny jmenujme adventní věnce,
svícny nebo vánoční kytice. Ať už jsou tyto výrobky koupené
v kamenných obchodech, na stáncích drobných prodejců nebo vyrobené
domácími kutily, vždy by měly splňovat určité bezpečnostní zásady.
Obecně lze vánoční dekoraci se svíčkami rozdělit do dvou kategorií na tu,
na které se svíčky smí zapalovat a na dekorativní výrobky, na kterých se
svíčky zapalovat nesmějí. V návodu výrobce by tato informace vždy měla
být vyznačena. Pokud plánujete zapalovat svíčky na dekoraci, vždy se
přesvědčte, zda jsou řádně upevněny na nehořlavé podložce nebo
v nehořlavém držáku tak, aby nemohlo dojít k jejich převržení. Hořící
svíčky musí být navíc vždy umístěny v dostatečné vzdálenosti od
hořlavých materiálů použitých na dekoraci, tím zabráníme přenesení ohně
ze svíčky např. na hořlavé chvojí adventního věnce. Za zamyšlení rovněž
stojí místo, kam dekoraci se zapálenými svíčkami umístit. Samozřejmostí
by měla být nehořlavá podložka pod dekorací. Vyloženým hazardem je
pak umístění zapálených svíček do prostor nábytkových stěn a skříní,
nebo do blízkosti záclon a závěsů, kde i lehký průvan dokáže přemístit
záclonu do nebezpečné blízkosti hořící svíčky. Základní zásadou ale
zůstává neponechat zapálenou svíčku nikdy bez dozoru.
Na zvýšenou pozornost byste měli dbát rovněž v kuchyni. Intenzita vaření
a pečení se v období Vánoc násobí a soustředěnost hospodyněk je
neustále odpoutávána spoustou jiných vánočních úkolů. Aby vás při tom
všem vánočním shonu v domácnosti nepřekvapila nemilá událost a
případný požár jste včas zjistili, instalujte si v bytě hlásič požáru, který vás
intenzivním zvukovým signálem upozorní na hrozící nebezpečí. Požární
hlásič by mohl být takovým malým předvánočním dárkem pro bezpečí
celé rodiny.
17
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Rovněž oslavy závěru roku s sebou nesou řadu nebezpečí. K nejčastější
příčině poranění nebo smrti patří manipulace s neodborně podomácku
vyrobenou pyrotechnikou. V dnešní době je profesionálně vyrobená
zábavná pyrotechnika k dostání v širokém spektru obchodních řetězců a
kamenných prodejen. Ale i při jejím nákupu je nutné být obezřetný a dbát
na to, aby výrobek byl opatřen návodem výrobce v českém jazyce spolu
vyznačením třídy nebezpečnosti. Je nutné mít také na paměti, že osobám
mladším 18 let lze prodávat pouze pyrotechnické předměty I. třídy, pokud
to není návodem zakázáno. Pyrotechnické předměty II. třídy lze prodávat
pouze osobám starším 18 let. K nákupu pyrotechniky III. třídy musí mít
zájemce kromě plnoletosti také průkaz odpalovače ohňostrojů. Pro IV.
třídu jsou pravidla ještě daleko přísnější. Pyrotechniku skladujte v chladu,
suchu a mimo dosah dětí. Při manipulaci nemiřte na sebe ani na ostatní
osoby a nepoužívejte pyrotechniku pod vlivem alkoholu.
Před silvestrovskými oslavami je vhodné také vyklidit případný hořlavý
materiál z balkónů a lodžií, aby jej nějaká zatoulaná petarda nezapálila.
I přes každoroční varování hasičů dochází v období Vánoc a Silvestra k
řadě tragických událostí v domácnostech, při kterých se zraní desítky
osob a materiální škody dosahují mnoha miliónů korun. Zamyslete se
proto nad požární bezpečností u vás doma, abyste se do této smutné
statistiky nezařadili i vy.
Další preventivní informace si můžete přečíst v našich informačních
letácích na odkazu zde: http://www.hzscr.cz/clanek/informacni-letaky.aspx
Klidné Vánoce a šťastný Nový rok přeje Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje.
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nprap. Dagmar Benešová
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
Zborovská 5, 741 11 Nový Jičín
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

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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