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 ÚVODNÍK 

Vážení spoluobčané 

vzhledem k tomu, že příští měsíc skončí volební období pro stávající 
zastupitelstvo, dovolte mi, abych jako každý rok stručně shrnula vše 
podstatné, co se nám v letošním roce již podařilo a co očekáváme, že se 
ještě podaří udělat. 

Počátkem roku jsme do přísálí kulturního domu pořídili audiovizuální 
techniku, kterou mohou podle zájmu využít občané při pronájmu sálu či 
přísálí.  

Vzhledem k tomu, že jsme v loňském roce nově upravili plochu před 
naším kulturním domem, nemůžeme a nechceme ji dále využívat k 
uložení stavebního materiálu ani k parkování těžkých vozidel a 
mechanismů pro potřeby stavebních firem působících na stavbách v obci, 
jak tomu bylo kdysi. Pro tento účel jsme vybudovali víceúčelovou plochu 
za hřbitovem. Již tuto sobotu využijeme plochu poprvé u příležitosti svozu 
a likvidace velkoobjemového odpadu. 

Každoročně se věnujeme údržbě a opravám místních komunikací. I letos 
jsme opravili havarijní části místních komunikací u mateřské školy a 
obecního úřadu. Odvodnili jsme a 
opravili část vodou poškozené 
komunikace za firmou UAX. Dali 
jsme do pořádku rovněž některé 
výtluky a uliční vpusti. Za Blaškovou 
zahradou jsme pomocí asfaltového 
recyklátu zpevnili část záhumení 
komunikace.  

Velkých změn doznal místní hřbitov, 
kde jsme vykáceli staré túje, nechali 
jsme vyfrézovat pařezy a vysadili 
túje nové. Na hřbitově byly 
provedeny ještě některé další 
zahradnické úpravy. 

 

https://fr.dreamstime.com/illustration-stock-les-travailleurs-industriels-d-ing%C3%A9nierie-de-construction-travaillant-avec-les-outils-et-l-%C3%A9quipement-de-b%C3%A2timent-dirigent-le-image78720973
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V tělocvičně jsme instalovali nové osvětlení, nová ochranná síta na okna 
a provedli výmalbu.  

Celkově jsme zmodernizovali vnitřní prostory kulturního domu. Svůj 
vzhled změnila klubovna (bývalá kino-kabina), která nyní slouží jako 
samostatný moderní salónek s kapacitou do dvaceti lidí k malým 
rodinným oslavám, k pravidelným setkáním seniorů nebo schůzím 
jednotlivých spolků. Rovněž zastupitelé obce využívají klubovnu ke svým 
pracovním setkáním.  

Věřím, že nově provedené úpravy interiéru ve všech dalších prostorách 
kulturního domu jako instalace akustických panelů ze smrkového dřeva, 
látková dekorace, nové světelné prvky, dřevěné obložení, kompletní nová 
výmalba a nátěry se budou uživatelům a návštěvníkům nejen líbit, ale že 
rovněž dojde ke zlepšení kvality šíření zvuku v sále, což bylo mimo jiné 
jedním z našich hlavních cílů.  

V letošním roce se nám podařilo získat finanční prostředky z vyhlášených 
dotačních titulů na dva větší projekty.  

Jedním z nich je projekt na pořízení kompostérů pro občany, kvalitního 
štěpkovače a kontejneru na textil. Vše je spolufinancováno Evropskou unií 
- Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí se 
záměrem přispět ke zkvalitnění nakládání s odpady v obci. 

Druhým projektem a významným investičním záměrem, na který jsme 
získali finance ze Státního fondu dopravní infrastruktury a jehož realizace 
bude zahájena poslední týden v září, je výstavba další etapy nového 
chodníku na horním konci obce. Tato etapa končí před autobusovou 
zastávkou na Oboře. Doufám, že se nám podaří podstatnou část stavby 
zrealizovat ještě letos. V případě, že by nám počasí v závěru roku 
nepřálo, bude stavba dokončena na jaře příštího roku.   

K menším investicím patří každoroční údržba a obnova obecního majetku, 
jako například instalace nových radiátorů a zakoupení nového bojleru do 
restaurace U Bříz nebo zřízení bylinkové zahrádky a zahradního zastínění 
pro děti v naší mateřské škole. 

Výměna nevyhovujících a umístění nových dopravních značek, oprava 
vzduchotechniky a oprava střechy našeho kulturního domu jsou záměry, 
které plánujeme v tomto kalendářním roce ještě uskutečnit. 
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Vážení spoluobčané, jsem přesvědčena, že v nadcházejících volbách 
nově zvolené zastupitelstvo a nové vedení obce naváže na práci 
stávajících zastupitelů a započaté projekty úspěšně dokončí. 

 

         Dana Klosová, starostka 

 

 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Kalendář akcí 

So   22.9. Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu 

Pá   5.10.  Volby do obecních zastupitelstev 

So   6.10. Volby do obecních zastupitelstev 

So   6.10. Turistický pochod 

So   6.10. Zájezd zahrádkářů do Častolovic 

Pá 12.10. Posezení s důchodci 

Ne 14.10. Vítání občánků 

10. -    11.11. Zájezd zahrádkářů do Velkého Mederu  

Pá 25.11.  Dětské divadelní představení - Zlatovláska 

Pá 30.11. Honební společenství 

So   1.12. Mikulášská besídka 

So   8.12. Myslivecký hon 

Pá 14.12. Adventní koncert 

Čt 27.12. Volejbalový turnaj 

So 29.12. Zpívání koled 
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Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice 
konaného dne 5.9.2018  

20/1 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu 
zastupitele a Josefinu Bayerovou a Václava Brodíka, zapisovatelkou 
Danielu Horutovou. 

20/2 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program zasedání 
zastupitelstva obce. 

20/3 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočtové opatření 

č. 3/2018 

Příjmy:            18.822.871,00 Kč 

Výdaje:           23.285.626,29 Kč 

Třída 8:             4.462.755,29 Kč 

20/4 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje uzavření Kupní 

smlouvy č.17/2018/K mezi Obcí Bernartice nad Odrou jako kupujícím a 

spolkem TJ Sokol Bernartice nad Odrou jako prodávajícím. Předmětem 

smlouvy jsou stavby na pozemcích parcely čísla 996, 997/2, 997/1 a 995 

v k.ú. Bernartice nad Odrou. Celková kupní cena činí 250.000 Kč. 

20/5 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o 
poskytnutí veřejné podpory č. 11/2018/D  místnímu spolku Zahrádkáři 
Bernartic nad Odrou. Podpora ve výši 5.000,- Kč je určena na květinovou 
výzdobu zahrádkářského plesu. 
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20/6 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Výsledky 

projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bernartice nad 

Odrou v uplynulém období let 2014-2018  v rozsahu přílohy č. 1 

předloženého materiálu. 

20/7 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou projednalo podle § 6 odst. 5 

písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zprávu o uplatňování 

Územního plánu Bernartice nad Odrou v uplynulém období let 2014-2018 

v rozsahu přílohy č. 2 předloženého materiálu 

20/8 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje podle § 55 odst. 1 a 

za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zprávu o 

uplatňování Územního plánu Bernartice nad Odrou v uplynulém období let 

2014-2018 v rozsahu přílohy č. 2. 

20/9 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí schválený 
„Závěrečný účet DSO Regionu Poodří za rok 2017“ včetně „Zprávy 
Krajského úřadu MSK o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za 
rok 2017“.  

20/10 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zápis z 
kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 19. 6. 2017  

20/11 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zápis 
z kontrolního výboru zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou ze dne 
13.8.2018. 
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Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev 
obcí 

Starostka obce Bernartice nad Odrou podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

oznamuje: 

 

Místem konání voleb ve volebním  okrsku  Bernartice nad Odrou je 
volební místnost v přízemí budovy Základní školy Bernartice nad 
Odrou č.p. 80, učebna pro I. ročník. 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož 
občané jsou oprávněni volit na území České republiky.  

Voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem konání voleb hlasovací 
lístky. V den voleb může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování 
neumožní. 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní 
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost prostřednictvím přenosné volební schránky, a to 
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. 

Telefon do volební místnosti: 602 630 764 
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Kompostéry v naší obci 

V rámci projektu „Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných 
odpadů“ se nám v  letošním roce podařilo získat dotaci na pořízení 
štěpkovače, kontejneru na textil a na nákup kompostérů pro naše občany. 

V srpnu jsme kompostéry dle individuálních požadavků rozdělili do 
jednotlivých domácností.  

Vážení občané, dovolte mi, abych vás v této souvislosti upozornila na 
některé důležité skutečnosti. Každý zájemce, který obdržel kompostér/y, 
podepsal smlouvu o výpůjčce a darování. Jak již sám název říká, 
kompostér jste obdrželi nejprve do tak zvané výpůjčky. To znamená, že 
kompostéry jsou vám přenechány k bezplatnému užívání po dobu pěti let. 
Po uplynutí pěti5 let přejdou formou daru do vašeho vlastnictví. 

Přečtěte si prosím pečlivě práva a povinnosti obou smluvních stran. 
Upozorňuji především na to, že kompostéry jste povinni užívat na svém 
pozemku, a to v souladu s jeho účelem. Není možné kompostér 
přenechat k užívání jiné osobě. Je rovněž vaší povinností chránit 
kompostéry před poškozením a ztrátou. 

Celkové náklady projektu činily téměř dva a půl miliónů korun. 85% z 
celkových nákladů je spolufinancováno Evropskou unií – Fondem 
soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.  

Poskytovatel dotace bude v průběhu příštích let, kdy poběží doba 
výpůjčky, provádět kontroly za účelem zjištění, zda jsou kompostéry 
využívány v souladu s uzavřenými smlouvami. Věřím, že se nám podaří 
předejít zbytečným problémům s navrácením či úhradou vypůjčeného 
zařízení. 

 

Dana Klosová, starostka 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWv62ZhsLdAhXHZlAKHSGuCuoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cerencany.sk/informujeme/kompostovanie/&psig=AOvVaw0YYv2TbQfCcloUxvbpDjTj&ust=1537274008529624
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„Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných 
odpadů v obci Bernartice nad Odrou“ 

 
Realizace projektu: rok 2018 

 

Předmětem podpory je pořízení štěpkovače, kontejneru na textil a 
kompostérů. V domácnostech bude kompostován rostlinný bioodpad 
z kuchyní a ze soukromé zeleně. Kompost a štěpka budou využívány 
občany k aplikaci na své pozemky. Sesbíraný textil bude použit pro další 
využití, aby nedocházelo k jeho ukládání na skládku. Realizací tohoto 
projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady. 

 

Celkové výdaje: 2.467.980 Kč 

Dotace EU:  2.097.783 Kč 

Příspěvek obce:     370.197 Kč 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti 
v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

 

Blíží se doba splatnosti poplatku za odpady 

Upozorňujeme spoluobčany, kteří ještě nemají uhrazenu druhou polovinu 
splátky za odpady, že splatnost druhé části splátky je 30. září 2018. Výše 
druhé splátky za dítě do patnácti let včetně a dospělého od osmdesáti let 
včetně je 200,-Kč, ostatní uhradí 250,-Kč. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis8fL2itjcAhUObFAKHUtJBhwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.naloucany.cz/gallery.php?akce%3Dobrazek_ukaz_interni%26media_id%3D200&psig=AOvVaw2oZp7sHjYrLT2saqNYV_35&ust=1533633174811658
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Splátku je možné uhradit v úředních hodinách v pokladně obecního úřadu 
nebo převodem na číslo účtu 23325801/0100. Jako variabilní symbol 
uveďte prosím číslo popisné. 

 

 Věra Košťálová, správní pracovnice 

 

Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu 

V sobotu 22. září 2018 v době od 8,00 do 12,00 hodin proběhne na 
zpevněné ploše za hřbitovem 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.  

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, správní pracovnice 

 

  ZE SPORTU 

Od Štramberka k Jičínu   

 

 

V neděli 9. září jsme s našimi nejmladšími turisty absolvovali další 
krásnou túru – pochod.  
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Start pěšího přesunu byl ve Štramberku na vlakové zastávce, odkud jsme 
po náročném stoupání  k Národnímu sadu pokračovali po okraji národní 
přírodní památky Šipka. Zde se nám naskytly krásné a pro nás nevšední 
vyhlídky na dominantu tohoto malebného městečka, Štramberskou Trúbu. 

Asi po hodině a půl jsme dorazili do rekreačního střediska U Kateřiny. Zde 
se nejen naše děti dosyta najedly, napily a dostatečně se vydováděly na 
hřišti.                                                                                      

Po načerpání nové energie jsme pokračovali do nitra Přírodního parku 
Podbeskydí. Nejvyšším bodem našeho putování byl vrchol Holivák 
s nadmořskou výškou 485 m.n.m. Odtud nás čekalo už jenom klesání 
s pěkným výhledem nejen na hrad Starý Jičín. Cestou jsme se zastavili U 
mlýnků, kde si děti opět vyhrály a posvačily. Teď už nám do cíle naší túry 
stačilo projít okolo vodní plochy Lamberk a proplést se uličkami Nového 
Jičína k železniční stanici, kde naše putování započalo a nyní i skončilo. 
Při této túře naši nejmenší zdolali něco málo přes 14 km, nastoupali 584 
výškových metrů a naklesali 665 výškových metrů (aspoň podle aplikace 
v mobilu  ). Jen pro představu to pro dospělou osobu znamenalo udělat 
přibližně 23 tisíc kroků. Tuto doposud nejdelší túru děti zvládly za 4 
hodiny a 30 minut. Že to bude túra dlouhá a náročná jsem věděl, ale že to 
naší malí turisti zvládnou tak skvostně, jsem nečekal.  Rád bych 
připomněl, že Turistika 4+ je určena všem milovníkům přírody bez ohledu 
na věk, jak je vidět na fotkách se všemi  účastníky této túry. Závěrem 
bych rád poděkoval rekreačnímu zařízení U Kateřiny a manželům 
Novobilským, kteří nám zajistili načerpání dostatečné energie (fyzické i 
psychické )pro dokončení této náročné túry (děkuji).     

Tímto přijměte pozvání na naší další túru, která se uskuteční v sobotu 13. 
října 2018. 

PS: Nezapomeňte na již tradiční pochod „Podzimní pohledy na 
Moravskou bránu“, který se uskuteční v sobotu 6. října 2018!  

 

                                                               za TJ Sokol, oddíl Turistika 4+ 

   Lukáš Kutěj 
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cestujeme                                      S Trúbou v zádech                                        

 

                                                             

U Kateřiny na hřišti     U Mlýnků 

 

 SPOLKOVÉ AKTIVITY 

Dětský hasičský tábor „Mrňouskové 2018“ 

Od čtvrtku 23.srpna do neděle 26.srpna jsme pro naše mladé hasiče a 
malé adepty uspořádali již V. ročník hasičského táboru. Zvolili jsme stejné 
místo jako vloni. Tábor se uskutečnil v Orlovně ve Veřovicích.  



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 8-9/2018 

12 

 

Opět nás čekal nádherný areál i prostředí. Počasí nám ale tentokrát moc 
nepřálo. Každé ráno začalo rozcvičkou a potom už následoval program. A 
ten byl opravdu pestrý. Najednou jsme se všichni ocitli na louce plné 
různých broučků, motýlků, housenek, atd. Do soutěží a různých aktivit se 
zapojovali i dospěláci a děti se u všeho velmi bavily. Krom těchto her, 
jsme pro děti připravili i soutěž v hasičských dovedností. Děti předváděly 
s obrovským zapálením neskutečné výkony při přemísťování hadic na 
čas, či roztažení požárního vedení. Až na střelbu ze vzduchovky, ve které 
máme pořád mezery, byly opravdu skvělé. 

V sobotu jsme měli naplánovanou túru na Velký Javorník. Kvůli špatnému 
počasí jsme ale došli jen ke ski areálu a raději šli zpět. Celkem se táboru 
zúčastnilo 33 dětí ve věku od čtyř do patnácti let. Ty byly i s dospělými 
rozděleny do tří družstev, které soupeřily proti sobě. Organizace byla při 
takovém počtu dětí velmi náročná. Za to bych velice chtěl poděkovat 
všem, kteří nám s táborem pomohli. Kdo má zkušenosti s prací s dětmi, 
tak ví, jak je to těžké. Poslední večer jsme pro děti připravili velkou hmyzí 
párty. Věřím, že se tábor dětem líbil, podle jejich ohlasů tomu tak určitě 
bylo, a to nás moc těší. Příští rok se budeme snažit tábor určitě zopakovat 
a zcela jistě na stejném místě, protože jsme si mohli opět na táboře sami 
vařit. Jídlo bylo od našich spolehlivých kuchařek Moniky Brodíkové, Aleny 
Knopové a Heleny Lysáčkové opravdu bezkonkurenční. Na vše v kuchyni 
dohlížel vrchní ochutnávač Martin Karafiát.  

Děkuji moc hlavním organizátorům Katce Drlíkové, Marušce Drlíkové a 
Láďovi Hájkovi. Díky nim měl tábor po celou dobu skvělý a nabitý 
program. Dále bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří svými 
finančními, či věcnými dary přispěli k tomu, aby si naše děti mohly krom 
zážitků z táboru odnést i bohatý poklad. Děkuju našim zahrádkářům, kteří 
nás přijeli navštívit a všem dětem něco přivezli. A dík patří také babičkám 
a maminkám, které nám na tábor připravili něco dobrého k zakousnutí. 
Zkrátka ještě jednou díky moc všem. 

 

Za hasiče Tomáš Horut 
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Fire cup 2018 

V sobotu 8. září jsme před hasičskou zbrojnicí uspořádali netradiční 
hasičskou soutěž místních družstev nazvanou Fire cup. Recesní soutěž, 
kde se hasiči, ale i nehasiči mohli předvést v požárním útoku s menšími 
úpravami.  
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Menšími úpravy myslím například, že družstva musela hned po 
odstartování vypít nějaké pivo a štamprli. Každý z družstva měl 
simulované nějaké zranění. Někdo třeba zabandážovanou ruku, někdo 
nohu, někdo brýle, přes které nebylo vidět, někdo zafixovaný krk, no 
zkrátka i takhle byly podmínky pro zdárný útok dost těžké. Kvůli menší 
účasti, jsme se rozhodli udělat dvě družstva, a to horní konec a dolní 
konec. Soutěžili jsme dvoukolově, a protože to skončilo nerozhodně, 
musel rozhodnout rozstřel. Každé družstvo vybralo svého zástupce, a ti 
museli co nejrychleji vypít pivo a sníst sýrový párek. Nakonec těsně vyhrál 
zástupce horního konce. Atmosféra byla skvělá a všichni se navzájem 
velmi povzbuzovali. Nebylo důležité, kdo nakonec vyhrál, ale hlavně to, že 
jsme se všichni dobře pobavili a letošní sezónu úspěšně zakončili. Po 
vyhlášení výsledků a předání cen, jsme všichni poseděli ve zbrojnici, kde 
jsme zhodnotili a zakončili letošní úspěšnou hasičskou sezónu. 

 

Za hasiče Tomáš Horut   

 

                                                                                                           

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 8-9/2018 

15 

 

Zájezd zahrádkářů do Častolovic 

 

Srdečně zveme všechny naše členy i ostatní spoluobčany v sobotu 
6.10.2018 na zájezd zahrádkářů do Častolovic na  výstavu Zahrada 
východních Čech. Odjezd autobusem ráno v 6.00 hodin z křižovatky v 
Bernarticích nad Odrou. 

Program zájezdu: 

• Příjezd do Častolovic  v 9.00 hodin - volný rozchod, odjezd ve 12.30 
hodin (směr Vamberk) 

Možnost výběru: 

- návštěva výstavy Zahrady východních Čech - největší amatérská 
výstava v Čechách s doprovodným programem, bude hrát od rána hudba 
Opočenka, přímo v areálu je zajištěno občerstvení a různé stánky. Odkaz 
www.zahradkari.com. Vstupné důchodci 50 Kč, dospělí  80Kč, děti 30 Kč. 

- návštěva soukromého zámku Častolovice a MINIZOO – prohlídka 
zámku je cca na 60 minut, součásti zámku je kavárna a restaurace. 
Nedaleko je i restaurace Beseda, kde si můžete dát oběd.  

http://www.zahradkari.com/
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Odkaz www.zamek-castolovice.cz. Vstupné zámek: senioři, děti, studenti, 
ZTP 75 Kč, dospělí 115 Kč, rodinná vstupenka 310 Kč. Vstupné 
MINIZOO: dospělí 50 Kč, senioři, studenti 40 Kč, děti 30Kč. 

• Příjezd do Vamberku ve 12.45 hodin – odjezd ve 14.30 hodin (směr 
Letohrad). V 13.00 hodin návštěva muzea Vamberská krajka, expozice 
paličkovaných krajek, doba prohlídky je cca 60 minut. V budově Muzea je 
i prodejna Martina, kde můžete zakoupit paličkované krajky a potřeby pro 
krajkářství. Odkaz www.vkrajka.cz. Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 6-15 let, 
studenti do 26 let, důchodci 40Kč, rodinné vstupné 150Kč, ZTP 
ZTP/P(průkaz sebou) zdarma. 

• Příjezd do Letohradu v 15.00 hodin. Návštěva muzea řemesel, doba 
prohlídky 60 minut s průvodcem, expozici řemesel ve třech patrech sýpky 
si můžete prohlédnout i na www.muzeumremesel.cz. Vstupné: vybrali 
jsme prohlídku trasy A v ceně 110 Kč (skupinová sleva) 

• V restauraci Nový Dvůr v Letohradě bude po 17té hodině zajištěna pro 
všechny večeře www.novydvur-letohrad.cz. 

• Odjezd domů v 19.00 hodin (cesta zpět trvá cca 2hodiny) 

 

Cena za dopravu: členové 200 Kč, nečlenové 250 Kč 

Přihlášky a zálohu na dopravu vybírá Marie Karafiátová 

      

Na Vaši účast se těší Zahrádkáři 

 

Pozvánka na zájezd zahrádkářů do Veľkého Mederu ve 
dnech 10. a 11. listopadu 2018 

 Odjezd v sobotu 10. listopadu v 6.00 hodin z křižovatky v Bernarticích 
nad Odrou. 

 Příjezd do Veľkého Mederu cca v 11.00 hodin. 
 Ubytování v penzionu BOROŠ ve Veľkém Mederu (cena ubytování 13 

€/os. + 1 € ubytovací poplatek). Možnost objednání polopenze v hotelu 
Orchidea (cena polopenze 17 €/os., děti do 12ti let 12 €/os.) 

http://www.zamek-castolovice.cz/
http://www.vkrajka.cz/
http://www.muzeumremesel.cz/
http://www.novydvur-letohrad.cz/
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 Celodenní vstup do termálních lázní 9 €/os., děti do 15ti let a ZTP 6 
€/os., dospělí nad 62 let 7 €/os., jídelna také přímo v areálu lázní. 

 Odjezd domů dle domluvy, kolem 14.00 – 15.00 hodiny 
 Předpokládaný návrat domů v neděli 11. listopadu ve 21.00 hodin. 
 Cena za dopravu 350,- Kč (platba předem + nahlásit polopenzi) 
 Přihlášky s platbou za dopravu přijímá Marie Karafiátová, 

tel.: 732 729 765 
 

       Na Vaši účast se těší Zahrádkáři 
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Chcete hrát divadlo? Chcete se zapojit do činnosti 
BODLÁKU? 

Před námi je podzim a začíná nová divadelní sezóna. Také BODLÁK 
Bernacké Ochotnické Divadlo z.s. se sídlem v Bernarticích nad Odrou 
začne připravovat novou inscenaci. 

Máte-li zájem hrát divadlo, přihlaste se. Rádi se s vámi setkáme a vaše a 
naše představy společně projednáme. Hledáme také zájemce o práci 
zvukaře.  Pokud byste chtěli pomoci s ozvučením, osvětlením nebo vůbec 
s technikou (kulisy apod.), dejte nám vědět, určitě se vám ozveme. 

Cílem našeho spolku je především smysluplně využít volný čas a přitom 
se bavit. Ctíme tak tradici ochotnického divadla v naší obci, jehož hlavním 
smyslem bylo vždy setkávání lidí o dlouhých zimních večerech a 
nadstavbou pak prezentace jejich práce před publikem. Budeme rádi, 
když mezi nás přijdete a zažijete spolu s námi neopakovatelné pocity 
z úspěšných představení, jako například z posledního muzikálu Malované 
na skle. 

 

Zdeněk Klos, předseda spolku 
 

Kontakt: E-mail: divadlo.bodlak@gmail.com                            
Telefon: 775 131 014 
www.divadlobodlak.cz 

 
 

Bernacké potápky na dračích lodích 

Jak už se stalo zřejmě tradicí, tak i v letošním roce se naše družstvo s 
názvem „Bernacké potápky“ zúčastnilo předposlední víkend v srpnu 
závodu dračích lodí. Pro tentokrát jsme se rozhodli pro klidnější místo a 

mailto:divadlo.bodlak@gmail.com
http://www.divadlobodlak.cz/


Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 8-9/2018 

19 

 

vydali se do Plumlova. Náš tým tvořilo dvacet odvážlivců, kteří jsou 
převážně členové TJ Sokol Bernartice nad Odrou. Jen pro zajímavost 
uvádím, že mezi nejmladším a nejstarším účastníkem našeho týmu byl 
rozdíl třiceti dvou let. Z toho vyplývá, že se soutěže může zúčastnit 
opravdu kdokoliv. Chce to jen trošku odvahy a hodně smyslu pro humor. 
A to náš tým splňoval v plném rozsahu.   

Naše snaha udržet tuto tradici se nám v letošním roce opravdu vyplatila. 
Získali jsme hned tři umístění. V naší kategorii jsme získali 3. místo 
v závodě na 1 km velkých lodí, 1. místo na 1 km malých lodí a 1. místo na 
200 metrů malých lodí. Ptáte se z kolika týmů? To přece není důležité. 
Podstatné je, že jsme společně strávili skvělý víkend, pobavili se, 
zasportovali, zatančili a jako bonus jsme nejeli domů s prázdnou.  Věřte 
nebo ne, ale už i v Plumlově vědí, kde jsou Bernartice nad Odrou a že zde 
žijí fajn lidé, kteří jsou pro každou legraci.  

Těšíme se zase na příští rok.  

A máte-li někdo chuť, pojďte do toho s námi !  
 

Za Bernacké potápky Eva Grulichová 
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TJ Sokol Bernartice nad Odrou Vás srdečně zve na 
tradiční turistický pochod  „ PODZIMNÍ POHLEDY NA 
MORAVSKOU BRÁNU“ 
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BikePark Bernartice nad Odrou 

Jak si jistě většina z Vás všimla, na horním konci naší obce, hned vedle 
koní Davida Haitla, se již delší dobu buduje park pro jízdu na kole tak 
zvaný Bikepark.  

Cílem Bikeparku je rozvoj specifických disciplín jízdy na kole, jako jsou 
dirtjump, Freestyle a Pump track. Jedná se o disciplíny, při kterých se 
jezdec na kole snaží různým způsobem přejet nebo přeskočit dané 
překážky.  Chtěl bych Vás touto cestou seznámit s děním na tomto 
pozemku a jeho plány do budoucna. 

Vše začalo už v roce 2006, kdy jsme s kamarády dospěli k závěru, že 
pokud chceme na kole jezdit jinak než jen po cestě, je třeba k tomuto 
účelu vyčlenit nějaký prostor a vybudovat na něm tzv. Bikepark, kde 
nebudeme nikoho ohrožovat a budeme moci zdokonalovat své 
dovednosti. Zastupitelstvo obce nám vyšlo vstříc a dostali jsme do 
výpůjčky obecní pozemek hned za plynovou budkou. Jak se ukázalo, 
nápad to byl dobrý (takových parků není v České Republice mnoho), 
bohužel pro tehdy sedmnáctileté kluky dost náročný úkol, který se nám 
nedařil plnit.  

V roce 2015 jsme dospěli k závěru, že už máme prostředky k udržení 
parku v provozu schopném stavu a pustili se s novým nadšením a energií 
do výstavby úplně nového parku. Tentokrát jsme měli velkou podporu z 
firmy VOP CZ s.p., ze které nám byl zapůjčen kolový nakladač DAPPER 
U5000 (www.dapper.cz) i s příslušenstvím. S tímto multifunkčním strojem 
jsme byli schopni stavět rychleji než kdy dřív a překážky rostly doslova 
jedna za druhou. Ze stavební firmy DUPIC s.r.o. nám bylo věnováno 
dřevo na výstavbu dřevěných překážek a opět jsme se posunuli dál. Nyní, 
po třech letech, je park uzpůsoben tak, aby si v něm mohli zajezdit jak 
začínající bikeři, tak ostřílení borci. Máme překážky různých velikostí pro 
všechny lidi, co chtějí jen zdokonalit své dovednosti na kole, nebo 
posouvat své hranice až kam jim bikepark nebo mysl dovolí. Park se 
neustále zdokonaluje, jelikož je nám stroj DAPPER zapůjčen každoročně. 
Plány do budoucna jsou tedy jasné. Provozovat  BikePark Bernartice nad 
Odrou tak, aby dělal radost jak bikerům, tak i obci samotné. 
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Teď trochu technických informací: 

Pozemek, na kterém je BikePark umístěn, je v majetku obce a náš nově 
založený spolek  BikePark Bernartice (IČO 06980295) má pozemek ve 
výpůjčce a s obcí Bernartice nad Odrou má uzavřenou smlouvu, která 
upravuje podmínky provozu celého areálu. Do parku se může zastavit 
každý, kdo má chuť se něco dozvědět o kolech, ježdění nebo si jen tak 
pokecat. Parkování pro návštěvy je až na točně u popelnic. Do parku není 
dovoleno vjíždět jakýmkoliv dopravním prostředkem. Park má svá 
pravidla, která je nutné při provozu dodržovat. Prosíme o jejich 
respektování.  

Vstup do BikeParku je samozřejmě na vlastní nebezpečí. Dětem do 15 let 
je přístup do parku bez doprovodu rodičů zakázán. 

Přijďte si zajezdit na malých i velkých kolech malí i velcí jezdci. V našem 
parku si najde každý to své. Máme PumpTrack pro všechny jezdce. 
Máme skoky pro začínající bikery ale i pro zkušené „střelce“.  Rádi Vás 
uvidíme. 

Za Bikepark Bernartice 

 Adam Šimíček, Martin Šimíček a Tomáš Šrámek 
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RŮZNÉ 

Desatero obrany pro spotřebitele v oblasti energetiky 

Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil deset základních rad, jak se 
bránit proti tak zvaným „šmejdům“ v energetice. Reaguje tím na zvyšující 
se počet případů, kdy obchodník nebo zprostředkovatel postupuje 
nepoctivým způsobem vůči spotřebiteli. Jedná se o problém, který se 
dotýká nejen samotných občanů obce jako spotřebitelů, ale v konečném 
důsledku zatěžuje celé společenství obce a narušuje pohodu v obcích. 
Desatero obrany je vhodným nástrojem, jak šířit povědomí o právech 
spotřebitelů v této oblasti.  

 

 

https://www.eru.cz/cs/informacni-centrum/desatero-obrany
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Řešení mimořádných situací při výpadku elektřiny 
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Připomínka stého výročí ukončení První světové války 

Opis z obecní kroniky, kronikář Josef Handrych 

Rok 1918 začínal novými rekvizicemi a dodávkami. Dne 7. ledna dodalo 
se z obce zase 14 kusů dobytka. Následkem nedostatku mléka rozkázáno 
z hejtmanství všecky máselnice zapečetit. U nás je pečetil 10. ledna 
četnický strážmistr z Německého Jeseníku a obecní posel Fr. Bayer č. 94. 
Než přesto se nedosáhlo větší dodávky mléka, protože následkem 
nedostatečné píce, krávy málo dojily. Tím ovšem odpadla i dodávka 
mléka pro zdejší nemajetné. Po čtrnácti dnech pro nespokojenost 
konzumentů, kteří zůstali úplně bez omastku, dovoleno v několika 
rodinách opět máslo stloukati a dodávat do obecního hostince, kde se 
každý pátek večer podělilo. Na osobu tak připadlo dva až pět deka na 
týden i podle toho kolik se sebralo. 

Spála řádila začátkem roku velice, vyskytla se v č. 90, 53, 91, 28, 1, 47. 

Dne 15. ledna 1918 zabit v Hrabí padajícím stromem při kácení dřeva 
zednický polír Fr. Hanzelka č. 63. 

Dne 23. února znovu se dodávalo 23 kusů dobyta. Velkou nevoli a 
pobouření mezi lidem vyvolala nová rekvizice 7. února. 

Dávka chlebovin producentům byla snížena o 2 kg na měsíc. Počítalo se 
nyní 9 kg měsíčně na těžce pracující osobu a 6 kg na lehce pracující. 
Kromě toho nesmělo se v domácnosti počítati více než 1/3 osob jako 
těžce pracujících. 

Na odpor se ovšem neodvážil postavit nikdo. 

Z každého zabitého vepře bylo třeba odvésti 2 až 10 kg sádla, podle 
velikosti vepře. Za to se platilo za 1 kg 14 K. Větší dodávky špeku byly 
sebrány čtyřikrát. Dvakrát po 278 kg, jednou 56 kg a 50 kg. I z této 
poslední dodávky zůstalo pro zdejší lid 10 kg. Jelikož nucené odprodávání 
dobytka bylo stále větší a chlévy se prázdnily, ohrazovali se proti tomu lidi 
jeden na druhého, že ten či onen má více dobytka. Odnášel to obyčejně 
obecní posel, když přišel oznámiti, že závazný dobytek je třeba odvésti. 
Obecní posel se proto vzdal té povinnosti a hejtmanství poslalo do obce 
obávaného úředníka Hotového, který přijel k rekvizici dobytka ponejprv 
23. dubna a jeho činnost byla taková: 
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„Když toho dne k večeru odjížděl domů do N. Jičína, potkal na silnici 
k Šenovu jistého rolníka ze Šenova, který jel směrem k Bernarticím. Když 
rolník na vyzvání „halt!“ nezastavil, seskočil Hotový z bryčky a spěchal za 
ním. Ale sedlák práskl do koní a ujížděl k Bernarticím. Hotový dal ihned 
obrátit a za ním. Sedláka dostihl u obecní hospody v Bernarticích na cestě 
k Hůrce a zabavil mu 3 q obilí, které vezl na semletí do našeho mlýna bez 
povolení. Rolník zanechal potom povoz čeledínovi a sám spěchal domů. 
Ale Hotovému se to zdálo nápadné, sedl na bryčku a ujížděl do N. Jičína.  
Tam si vzal četníka a zámečníka a ještě ten večer vykonal prohlídku 
u rolníka, jemuž bylo zabaveno dalších 150 kg obilí. Tak se dělo 
každému. V roce 1916 a 1917 bylo mnoho udání. Měl-li někdo proti 
někomu zášti, měl nejlepší příležitost pomstíti se mu udáním pro 
zatajování zásob a tím jej vydal v nebezpečí nenadálé domovní prohlídky, 
které se každý bál. To dělali zvláště čeledínové. 

Dne 27. března zabaveny cínové uzávěry na lahvích.  

Plzeňské pivo stálo v té době 2,40 K, obyčejné 1,80 K, 1q uhlí 3,60 až 
4,40 K. 

Anna Šlezarová č. 8, která měla sedm synů, dostala na žádost starosty od 
kabinetní kanceláře 500 K a slavnostně jí odevzdán pamětní peníz. 

Dne 13. května byla svolána valná hromada do obecního hostince, kde 
bylo oznámeno, že budou vybrány všechny zásoby chlebovin, které byly 
vyživovacím úřadem od 1. června až do žní ponechány těm, kteří měli 
s vlastními zásobami vystačit do žní. Odebírání se mělo díti druhého dne 
do deseti hodin dopoledne a ve dvanáct hodin už mělo býti vše odvezeno 
do Šenova, do mlýna Solanského. Každému zemědělci byl doručen lístek, 
kolik má odvézt. 

Nechme mluvit očitou svědkyni, která vše zapsala: 

„To se rozumí, každý, že zůstal ohromen a žádný ani muk při valné 
hromadě. Když se však rozcházeli, začala propukat nevole a zvláště ženy 
byly nemálo pobouřeny. To, co šly na horní konec, šly většinou 
pohromadě a náhle, jak na povel zastavily a zvolaly: Pojďme do Jičína na 
pány, co takové normy umí nařizovat! Návrh byl jednohlasně přijat. Každá 
zvlášť musela slíbit, že se té výpravy zúčastní. Ujednáno, že druhého dne 
místo nošení zrní a mouky do obecní hospody sejdou se všechny ženy o 
sedmé hodině u Klosové kapličky na kopci a půjdou společně do N. Jičína 
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na aprovizační úřad žádat zastavení odebírání chlebovin v době 
nejpilnější práce. Někteří mužští, kterým se samy ženy pochlubily, snažili 
se je odvrátit od toho úmyslu poukazujíc na jeho bezúčelnost, ale ženy se 
nedaly zmást. Druhého dne bylo zajímavo se podívat, jak po všech 
polních cestách se ubírají ženy a dívky ke kapličce a odtud za živého 
hovoru k N. Jičínu. Dvě ku všeobecné veselosti šly bosy. Pod kopcem za 
potokem přidaly se oboranky, takže jich bylo celkem 39. Před N. Jičínem 
se zastavily a byly vybrány čtyři ženy, které se ostatním zdály 
nejzpůsobilejší, aby mluvily. Byly to: Marie Glogarová č. 6, Žofie Klosová 
č. 60, Emilie Zelenková č. 65 a Marie Hanzelková č. 44. 

Ve městě se ovšem po nás všechno ohlíželo, ale náš zástup vážně a 
statečně došel až ke kanceláři pana Stanovského na aprovizačním úřadě. 
Když označené čtyři ženy tam vešly a přednesly svoji žádost, bylo slyšet 
uvnitř křik. Po jejich vejití totiž někdo velmi pečlivě dveře zavřel. Tu kterási 
z čekajících na chodbě zvolala: vyrazit dveře! To ihned vykonáno a zástup 
se valil dovnitř. Brzo jsme naplnily místnost, kde pan Stanovský úřadoval 
a teď to začalo: co se tam vše mluvilo, těžko popisovat. Každá si zkrátka 
hleděla ulevit, ale ze všeho toho mohl úředník poznat, že míra trpělivosti 
je naplněna a že není radno si s ní zahrávat. Ženy prohlásily, že přijde-li 
vojsko odebírat potraviny, že se ozbrojí hospodářským nářadím a postaví 
se vojsku na odpor a budou bojovat na život a na smrt! Úředník ovšem 
poukazoval na to, že je to nařízení vyšších úřadů a uváděl, že ve městech 
je hrozná bída. Po delším domlouvání ujednáno, aby se dodala aspoň 
polovic toho, co bylo určeno a že bude pokoj. S tvářemi rozradostněnými 
se ženy ubíraly domů. Zatím doma lidé ze strachu před rekvizicí odvezli 
zásoby a teď, když se dověděli co a jak, chtěli to zpět. Někdo dostal a 
někdo už ne. Po cestě domů se ženy uradily žádat svolání valné 
hromady. V tom však nebylo vyhověno. Bezpochyby se to zdálo 
představenému poškozením vlastní autority, a proto tato zmenšená 
dodávka byla oznámena jen obecním sluhou, který dost ledabyle 
vybubnoval, aby co kdo ještě může, odveze do tří dnů“. 

Před samotnými žněmi nedostávalo se pro naše konzumenty mouky. 
V této tísni se obrátil pan František Tvarůžek na některé naše rolníky, u 
kterých předvídal, že mají větší zásoby mouky a předepsal každému 20 
až 30 kg dodat. Rolníci se sice trošku ošívali, ale když starosta obce 
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pohrozil domovní prohlídkou, potřebná mouka se nabrala a hned potom 
se i rozdělila. Na hlavu připadlo asi 40 dkg! 

Dne 29. května byl jmenován mléčným komisařem Kunert z N. Jičína, 
obchodník šicími stroji. Bylo dosti pomlouvání proti tomuto jmenování 
člověka, který nemohl poměry na venkově znát! 

Na osmou válečnou půjčku nařízeno obci upsat 32.000 K. 

V polovici srpna předepsána dodávka vajec. Z jedné slepice se mělo 
odvést ročně 20 vajec za cenu 50 hal. za kus. Vajíčka se odebírala každý 
pátek v libovolném počtu. Na každém vajíčku muselo být číslo domu a 
začáteční písmeno obce. První sbírka byla 3. srpna. 

V říjnu prováděn znovu soupis veškeré sklizně roku 1918. Obecní komise 
odhadla pro obec průměr: 

pšenice 8q, ječmen 9q, rež 11 q, oves 5q. 

Každý občan pak nucen udat průměrně svoji sklizeň. Z přiznaného 
množství se každému jednotlivci odpočítala spotřeba semena, povolená 
spotřeba pro vlastní domácnost a ostatní měl odvést. Přebytek zrní v celé 
obci dle toho vývoje výpočtu obnášel 10 a půl vagónu. Brambory si lidé 
kupovali zrovna od producentů na vydávané poukázky. Na hlavu povolen 
1q za 20 K. Producentům ponecháno 150 kg na osobu. 

Až v druhé polovině roku 1918 bylo znáti, že poměry jsou neudržitelné a 
že přijde převrat. Převrat skutečně přišel 28. října, kdy byla svržena 
nadvláda Habsburků. Revoluční národní výbor se ujal vlády. V naší obci 
ještě 28. října nebylo ani potuchy o chystaném převratu. Pouze několik 
zasvěcených lidí tyto události očekávalo. Dne 29. října počalo se tiše 
mluvit o tom, že v Praze se něco děje a 30. října teprve přinesly časopisy 
zprávy, že se stal politický převrat. V našem kraji však chtěli němečtí 
vojáci vyhlásiti takzvaný „Sudetenland“. Obsadili například i nádraží 
v Suchdole nad Odrou, kde si velice panovačně počínali. Ale když 
z Nového Jičína dojelo české vojsko, rozutíkali se a stanici vydali bez 
boje. Vracející se vojáci z fronty – čeští a ti, kteří byli už delší dobu od 
vojska pryč, protože se koncem války z dovolené už ke svým plukům 
nevrátili (tak zvané zelené kádry) byli důstojníky vyzýváni, aby konali dále 
vojenskou službu v zájmu udržení veřejného pořádku a pokoje. Staniční 
velitelství bylo na Starém Jičíně a velitelem tu byl pan Viktor Hájek, učitel 
na Starém Jičíně, rodem z Bernartic. Poněvadž byla obava, že město 
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Nový Jičín bude klásti odpor proti československé vládě, byly učiněny 
přípravy, aby město bylo ke kapitulaci donuceno vyhladověním, že by se 
totiž nedodávaly do města žádné životní potřeby. Ale odpor města byl 
brzy zdolán. Činěny také přípravy k ustavení členů revolučního Národního 
shromáždění, které by od Národního výboru převzalo řízení mladého 
československého státu. Za Novojicko byl ustaven MUDr. Hrstka ze 
Štramberku. Po 28. říjnu přicházelo už vojsko z front vesměs domů a jen 
mladší zůstali ještě v čsl. vojsku. Přesto ještě toho roku bylo z obce 
mnoho padlých. 

Zásobovací poměry se ještě toho roku valně nezměnily, ač bylo vidět jisté 
uvolnění. Lid byl už také spokojenější, protože válka přece jen skončila!! 
Dne 22. listopadu prvně se sbíraly dobrovolně dávky potravin pro naše 
vojsko do Nového Jičína, které tam bylo posádkou. Dne 4. listopadu bylo 
nové sepsání obyvatelstva, dobytka hovězího i vepřového a drůbeže. 
V komisi byl p. Dresler, rolník z Bernartic, p. David, rolník z Hůrky a 
Bayer, obecní sluha z Bernartic. Od 20. listopadu zvýšena byla kvóta obilí 
pro producenty z 9 kg na 16 kg měsíčně. Rovněž dávka mouky a 
chlebovin byla zvýšena. Toto ovšem vyvolalo spokojenost. Strach o chléb 
pominul. Přesto by však každý musel mít lístek na mletí a obilí, které bylo 
dováženo do mlýna a bez lístků bylo by při náhodné kontrole zabaveno. 
Také u nás v Lesném mlýně kolem vánoc zabaveno několik pytlů 
ječmene, které si tam lidé bez lístků dovezli semlet na kroupy. Pan učitel 
Klumpner s obecním sluhou panem Bayerem obcházeli v první polovině 
prosince občany a každý zemědělec jim musel ještě pro náš stát nějakou 
dávku písemně pojistit. 

Dne 20. prosince byl přesný soupis mléka. Komisařem byl už zmíněný 
Kunert z Nového Jičína. Ten ovšem česky neuměl a proto lidé žehrali, že 
v českém státě posílají úředníka Němce do české obce. Úředník se 
ovšem vymlouval a spisování pokračovalo celkem dobře. Mléko se mělo 
odvážet do Nového Jičína. 

Půjčka národní svobody byla připsána.  

Rok 1918 končil tak sice ještě ne v normálních kolejích, ale s velkými 
nadějemi.  

Zaznamenala Ilona Stavinohová 
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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 

Ing. Michaela Kunetková, 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 
 

Místostarosta 
Tomáš Horut 
Tel.:   +420 733 386 628 
E-mail:   Tomas.Horut@cuzk.cz  

http://www.bernarticenadodrou.cz/
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