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 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

 

Milí spoluobčané, 

 

během minulého měsíce se život v celé naší 
republice obrátil naruby. Mnoho věcí, na 
které jsme byli zvyklí, je pro nás teď 
vzácností. Taktéž náš zpravodaj je trošku 
jiný, než jste byli zvyklí. Vypustili jsme z něj 
kalendář akcí, protože nevíme, co a kdy se 
bude moci uskutečnit. O všech věcech vás 
informujeme rozhlasem a na webových 
stránkách obce. 

Chci poděkovat všem dobrovolníkům za velmi rychlou nabídku s čímkoliv 
pomoci. Především holkám, které okamžitě začaly šít ochranné roušky. 
Díky jejich pomoci se nám podařilo prakticky ihned zabezpečit roušky pro 
všechny naše občany. V případě potřeby jsou připraveny opět začít šít.  

Chci poděkovat také našim prodavačkám v prodejně potravin. Jsou 
v situaci, kdy musí nejen zajistit všechny potřeby svých zákazníků, ale také 
při své práci čelit velkému nebezpečí přenosu nemoci. Prosím chovejme 
se tedy co nejvíce ohleduplně, dodržujme rozestupy, desinfikujme si ruce, 
nosme ochranné pomůcky a plaťme co nejvíce platební kartou. Zde musím 
říct, že v naší obci toto funguje skvěle. Naši občané jsou velmi zodpovědní, 
uvědomělí a vše dodržují. Nemusíme řešit žádný větší problém 
s nedodržováním nařízení, což v jiných obcích, a především ve městech, 
bývá velký problém. 

Dále chci poděkovat naši Restauraci U Bříz - Honzovi Kneblíkovi za vaření 
a rozvoz obědů a pizz nejen po naši obci. 

Také bych rád poděkoval našim hasičům za pomoc při zajištění a rozvozu 
dezinfekčních prostředků, které jsme se snažili rozvést co možná 
nejrychleji.  

V neposlední řadě děkuji zaměstnancům obce, kteří taktéž všichni 
pomáhají tuto situaci zvládnout. Jsem rád, že jsme obecní úřad a poštu 
Partner ponechali otevřené alespoň v omezeném provozu, a to v pondělí a 
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středu od 7.00 – 9.00 hod. a od 16.00 – 17.00 hod. V některých obcích 
přistoupili k radikálnějšímu řešení a obecní úřady zcela uzavřeli. Na 
obecním úřadě lidé dodržují bezpečné rozestupy a navštěvují jej opravdu 
jen v neodkladných záležitostech. Také na přepážku pošty chodí jednotlivě. 

Abychom pandemii koronaviru zvládli, je potřeba stále dodržovat všechna 
nařízení a doporučení vlády. Jsem přesvědčen o tom, že pokud budeme i 
nadále dodržovat všechna pravidla a nařízení, vlnu nákazy zvládneme 
překonat a vrátíme se k normálnímu životu. Kdy tomu tak bude nevíme, 
víme jen, že to nastane a opět se bude chodit do školky a školy, opět se 
budeme moci scházet při tradičních společenských a kulturních akcích, 
opět se budeme scházet se sousedy a známými. Všeho si poté budeme 
zcela jistě mnohem více vážit. Držme se! 

Tomáš Horut, starosta 

 

 

Pokud máte doma ještě stále nedostatek roušek, prosím zavolejte na 
obecní úřad. Potřebné roušky vám doručíme. 

Stejně tak máme pro všechny dostatek dezinfekce. V případě potřeby 
zavolejte na obecní úřad a domluvíme se na odběru do vlastní nádoby. Vše 
samozřejmě zdarma. 
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Platnost dokladů totožnosti v nouzovém stavu 

Informace k neplatným občanským průkazům, cestovním pasům a 
řidičským průkazům v době nouzového stavu. 

 

1. Prokazování totožnosti: 

Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila 
doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území 
České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými 
doklady.  Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu 
(občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se 
prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů. 

 
2. Prokazování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 
Osoby, jimž  skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, 
mohou na území České republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou 
skupinu motorového vozidla). Po dobu trvání nouzového stavu není držitel 
řidičského průkazu, jehož platnost skončila během nouzového stavu, 
povinen jej odevzdat (tedy neplatí povinnost vyplývající z ustanovení § 113 
odst. 2, kdy je držitel povinen bez zbytečného odkladu odevzdat 
příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností). 

 

3. Pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu 
Občané, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. 
března 2020, nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového 
občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů podle ustanovení § 14 
odst. 1 písm. d a e)zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, 
v těchto případech: 

a) došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodů: 

    - uplynutí doby v něm vyznačené 

    - ohlášení jeho ztráty, odcizení nebo zničení 

    - ohlášení nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu 

    - nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu 

    - nabytím právní moci rozhodnutí úřadu o skončení jeho platnosti 
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b) po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství, 

c) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po 
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, 

d) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo 
po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo, 

e) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za 
neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že 
partnerství je neplatné, 

f)  po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera, 

g) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo 
partnera za mrtvého, 

h) po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, 
popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo, 

i) po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní 
moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, 

j) po dovršení 15 let, pokud má trvalý pobyt na území České republiky a 
nemá občanský průkaz. 

 

4. Pozastavení plnění dalších povinností podle zákona o občanských 
průkazech (§ 14 odst. 1 písm.f)) 

Občan nemá povinnost odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz 
orgánu, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, 
jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, jestliže pozbyl státní 
občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán 
neoprávněně, anebo občanský průkaz pozbyl platnosti. 
 

5. Neprojednání přestupků 

Příslušné správní orgány upustí od projednání přestupků, jejichž skutkovou 
podstatou je porušení povinností, které jsou uvedeny v bodech 2) až 4) 
tohoto stanoviska a došlo k nim v době po 1. březnu 2020. 
 
  

 Uvedená opatření lze aplikovat pouze po dobu trvání nouzového stavu. 
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  Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY  

Zápis do mateřské školy 

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti 
s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti 
s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů 
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou 
probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.  

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:  

Zápis bude bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.  

Přihlášku lze podat: 

 datovou schránkou ( jya7cu) 

 emailem s elektronickým podpisem, poštou,  
(zsbernartice@seznam.cz) 

 osobním podáním ve škole  

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. 
e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů 
ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů 
zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 

Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je stanoveno období 
v rozmezí stanoveném školským zákonem od 2. 5. 2020 do 11. 5. 2020 

Zákonný zástupce podává: 

1) Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání  

2) Rodný list - stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem 

3) Doložení řádného očkování dítěte (kopie očkovacího průkazu a čestné    
prohlášení - vzor čestného prohlášení viz níže) 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného 
zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným 
očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se 
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se 
netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. V současné situaci 
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nenavštěvujte osobně praktického lékaře. V případě, že dítě nebylo 
očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce 
kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je 
dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný 
zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat 
žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. 

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. 
Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný 
zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě 
přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona. Má-
li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat 
po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii. 

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 
2020 pěti let. 

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování: 

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) 
všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně 
veřejného zdraví. 

 

                                                        Mgr. Jana Kociánová, ředitelka 
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 SPOLKOVÉ AKTIVITY 

Turistika 4+ 

Ahoj všem příznivcům turistiky. Bohužel je nyní situace pro organizované 
skupinové akce nepříznivá. TJ Sokol oddíl Turistiky 4+ nebude pořádat 
v měsících duben a květen žádnou vycházku či akci.  

Je mi to moc líto.    Věřím, že současné okolnosti nám v určitém směru 
prospějí. Je jen na nás, jak naložíme se společně (s rodinou) 
stráveným časem v těchto krásných jarních dnech.  

V našem nedalekém okolí je spousta lesních, polních a jiných cestiček, 
které jsou v létě téměř neschůdné z důvodů bujaré vegetace. Je až 
k neuvěření, jak krásně se Odra klikatí ve svých meandrech, ať už směrem 
k Jeseníku nad Odrou či k Suchdolu nad Odrou. Mankovické luka rovněž 
nabízejí několik zajímavých cestiček a pěšinek. Nejen výlet na nedalekou 
zříceninu hradu či na horecký kopec taky osvěží tělo i ducha a nabídne 
krásné výhledy do okolí. A je toho mnohem víc co se dá u nás v okolí naší 
krásné obce navštívit. Možná se při naší další akci dozvíme od dětí, kde 
všude je jejich „malé výlety“ po okolí zavedly. 

Oproti lidem z velkoměst máme obrovskou výhodu, kterou si možná ani 
neuvědomujeme a vnímáme jí jako samozřejmost. Přírodu máme všude, 
na každou stranu, takříkajíc na dosah ruky. Pojďte si tento benefit užít, 
nespěchat a vychutnat.  

Předpokládanou první akcí oddílu Turistika 4+ by tedy mělo být „přespání 
ve věži“. Termín je stanoven z pátku na sobotu 12./13. června 2020. O 
dalším vývoji k této akci vás budu informovat. 

                                                                                                                       
S přáním pevného zdraví Kutěj Lukáš  
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RŮZNÉ 

Poděkování 

Velmi děkujeme našemu panu starostovi Tomáši Horutovi za nebývalou 
aktivitu při boji s koronavirem v naší obci. Líbí se nám, že projevuje zájem 
o všechny občany bez výjimky a daří se mu zajišťovat tolik potřebné 
ochranné pomůcky. Podle reakcí lidí z okolních měst a vesnic usuzujeme, 
že to není zcela běžné.  

Děkujeme rovněž ostatním zaměstnancům OÚ, našim hasičům a 
především holkám z Jednoty, které jsou každodenně vystaveny 
obrovskému tlaku, a přesto si dokážou udržet dobrou náladu.  

 

Velmi si toho vážíme, Grussmannovi a Hubrovi. 

 

 

Včely 

Dobrý den Vážení spoluobčané, 

 

všichni dobře víme, už ze školních lavic, jak je včela pro přírodu prospěšná 
a důležitá. 

Včelařím v naší obci cca 12 let a nikdy jsem s chovem včel neměl 
sebemenší problém. Od kolegů včelařů jsem také nezaznamenal, že by 
měli s někým anebo s něčím jakoukoliv komplikaci. 

O to víc mě mrzí, že se mi stala o tomto velikonočním čase nepříjemná věc. 

Na Velký pátek ráno, jsem se šel podívat na své stanoviště se včelstvy a 
s hrůzou jsem zjistil, že jsem měl v noci na včelnici nezvaného návštěvníka, 
který mi po otevření úlu nalil dovnitř vyjetý motorový olej, čímž mi způsobil 
ztrátu vyzimovaných včelstev a zničil úlové sestavy. Tento čin lze jistě 
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vyčíslit finančně, ale více se to dotkne toho, kdo má přírodu opravdu rád i 
se všemi jeho obyvateli.  

Vše jsem nahlásil a řešil na místě s Policií ČR a s našim panem starostou. 
V době nouzového stavu a v případě dopadení hrozí pachateli mnohem 
vyšší trest. 

Minulý rok 2019 byl pro včelaře a jejich včelstva v celé ČR dost nepříznivý. 
Postihl nás velký úhyn celých včelstev a jen v naší obci jsme přišli o cca 
70% včelstev a budeme velmi rádi, jestli se nám podaří alespoň částečně 
tyto ztráty napravit. 

Chtěl bych Vás touto cestou informovat a poprosit o všímavost, kdo a proč 
se v naší obci pohybuje v okolí stanovišť se včelstvy a vlastně nejenom 
kolem nich. 

Děkuji mnohokrát za případnou informaci, která povede k dopadení 
pachatele. 

          
 Petr Bonk 

 

 

Oznámení o snížení sazby DPH od 1.5.2020 

Na základě zákona č. 256/2019/Sb. dochází s účinností od 1.5.2020 
k přeřazení dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod do 2. 
snížené sazby DPH, tedy na 10%. 

 

Cena v Kč/m3: 

Voda pitná (vodné)      41,10 Kč (bez DPH)  45,21 Kč (vč. 10% DPH) 

Voda odvedená (stočné) 36,51 Kč (bez DPH)  40,16 Kč (vč. 10% DPH) 

 

. 

 

Ing. Halina Studničková,Ph.D.,FCCA 

ekonomická ředitelka SmVaK Ostrava 
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     HISTORIE 

Historie cest v naší obci a okolí 

Vznik cest spadá až do středověku. Zásluhou krále Přemysla Otakara II. 
docházelo k zakládání měst a osad v místech vymýcených hlubokých lesů. 
S tím souvisí i rozvoj cest.  

Koncem 19. století vedla našim krajem tzv. říšská neboli Císařská silnice, 
a to od města Jeseník do Potštátu, přes Hranice na Moravě do Místku a 
dále do Polska. Vystavěna byla ve druhé polovině 19. století a byla 
dlážděná. Sloužila jako tepna rozsáhlého obchodu s východními krajinami, 
zejména s Ruskem. V historické knize o Moravském Kravařsku, vydané 
v roce 1898 je uvedeno: „Ačkoliv bylo možno kopcům se vyhnouti a silnici 
více nížinami vést, nestalo se tak a vystavěna silnice tato ze strategických 
prý příčin proto přes kopce, aby snadno s děly vojsko na vyvýšeniny se 
dostati mohlo“. Na této silnici bylo vybíráno mýto, a to v Novém Jičíně a 
v Příboře. V pramenech z 16. století je doloženo, že této cestě předcházela 
cesta jiná, starší, a ta šla vedle Bernartic a spojovala Odry a Nový Jičín. 

Když se vrátíme ještě hlouběji do historie, tak je známo, že obec Bernartice 
leží na jedné větvi Jantarové stezky. Dolním koncem vsi vedla již 
v pradávnu důležitá obchodní cesta z Opavska do Uher. Byla zvána 
Královská a vedla od Hranic na Opavu.  V Odrách byla její odbočka na 
Mankovice, dále vedla po loukách a blízko č. 27 překračovala řeku Odru, 
kde byl brod, a to v místě dnešního mostu přes Odru. Poté směřovala na 
východ do kopce, vlevo od Edušova kříže, „Hybokou“ cestou na Zábřeh a 
mezi poli směrem k Šenovu. U č. 24 měla tato cesta odbočku, která vedla 
za č. 19 a 112, přes „Hyboké“ ke kapličce na Panský kopec a do Nového 
Jičína. Ještě v roce 1883 byla cesta používána přadláky z Oder, kteří na 
zádech nosili velké balíky vlny na trhy. V našem kostele byla pro ně 
sloužívána mše svatá. 

Další cestou přes naši obec byla tzv. „volská cesta“ neboli „volová hučnica“. 
Své jméno dostala podle toho, že se po ní honil dobytek na trhy z Polska 
až do Vídně (název hučnica je podle haťových přechodů a můstků přes 
mokrá místa, přeložena břevny, po kterých to při přecházení dobytka 
hučelo). Na Císařské cestě by kvůli dláždění dobytek trpěl. Datum  vzniku 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 4/2020 

11 

 

cesty nelze přesně určit, ale podle historických pramenů  města Příbora je 
patrno, že již od 14. století zde byly zřízeny trhy s masem. Volová hučnica 
byla pokračováním polní cesty od Bělotína, k Blahutovicím, přes Polouvsí, 
kolem Horeckého kopce, k Bernarticím, kde od fojtství č.1  pokračovala 
podél lesa Hrabí směrem k dnešnímu nákupnímu centru Galerie Tabačka, 
kde tenkrát byly rozsáhlé pastviny. Kolem lesa Roveň směřovala k Příboru, 
dále na Těšín až do Haliče. Honákům cesta trvala 4 až 6 týdnů.  Dobytek 
se na cestě přestal honit se vznikem železnice – Severní dráhy císaře 
Ferdinanda. První přeprava volů po kolejích proběhla v roce 1840. Původní 
trasa cesty z Hůrky přes Bernartice byla základem nynější silnice, která 
byla vystavěna až do Šenova v letech 1879 až 1880. 

Vozová cesta vedla také na Starý Jičín, neboť naše obec sem byla 
přifařena. Cesta od Suchdolu ke Starému Jičínu původně nevedla středem, 
jako nyní, byly zde mokřiny a hustý porost. Jezdilo se humny po obou 
stranách obce, o čemž svědčí skutečnost, že původní domy byly průčelím 
obráceny k záhumení. Nad dnešní křižovatkou vedla cesta za č. 4 a č. 2, 
za fojtstvím č.1 a č.68. Až mezi č. 67 a č. 42 měla zhruba dnešní směr. 
Nynější cesta od křižovatky do Loučky v celkové délce 2800 metrů byla 
vystavěna v letech 1921 až 1927. Výstavbu financovala obec a pro občany 
zavedla nucené práce pěší i s potahy. Aby se obec zbavila jejího udržování, 
předala pak cestu do správy okresu.    

Roku 1883 vystavěla obec svým nákladem silnici k Suchdolu za 7000 
zlatých. 

Z každého gruntu vedly soukromé polní cesty, které mířily k polím 
jednotlivých usedlostí. 

V novodobější historii obce se cesty v obci dále rozšiřovaly a 
opravovaly. 

V březnu 1959 byly všechny obecní cesty opraveny řádným štěrkováním. 
V roce 1962 došlo ke generální opravě silnice od Šenova do Hůrky. 
Směrem k Hůrce byla cesta narovnána (dříve vedla blíže k potoku) a byl 
postaven nový most u pískovny. Zůstala však prašnou, asfaltový povrch 
získala až v roce 1964. 

V roce 1964 byla opravena silnice do Suchdolu nad Odrou a dostala také 
asfaltový povrch. 
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Místní komunikace byly vyspraveny štěrkem a asfaltovým povrchem v říjnu 
1967. 

V roce 1973 byla vybudována cesta z betonových panelů mezi hřbitovem 
a budovou obecního úřadu. Stejně tak byla opravena cesta za tělocvičnou. 

V roce 1974 došlo k novému položení asfaltového povrchu u cesty ze 
Suchdolu nad Odrou ke křižovatce a poté až na horní konec obce. 

V roce 1977 byly balenou drtí opraveny cesty na Drahách a Nové ulici a 
v roce 1978 pak cesty na Cigánské ulici a okolo základní školy a fary. 

Vedení naší obce v létech minulých vždy dbalo a staralo se o opravy a 
vylepšení obecních cest. Také všechna zastupitelstva obce po roku 1989 
se snažila provádět opravy obecních komunikací, jak jim to umožnil roční 
rozpočet. Postupně dostávaly lepší povrch záhumení cesty i uličky a cesty 
v majetku obce. Prašné a štěrkové povrchy byly nahrazovány asfaltem. 

K budování silnic patří i stavba mostů.  

Přes Odru vedl již zmiňovaný brod, dokonce jím jezdili sedláci z luk se 
senem naloženými vozy. Dnešnímu železnému mostu přes Odru 
předcházel most dřevěný, který byl vybudován v roce 1928 a sloužil až do 
roku 1971, kdy byl postaven most nový, který slouží dosud. 

V roce 1928 byl postaven i most přes potok Teplica u č. 27, byl dřevěný a 
silně jej poškodila až povodeň v červenci roku 1966. Projekt mostu vytvořil 
pan Klement Šimíček, zdejší občan. Nový most zde byl vystavěn v období 
říjen 1966 až duben 1967. Zničila jej až další povodeň v červnu 2009. 
Stávající most zde stojí od roku 2011. 

V roce 1935 byly postaveny železobetonové mosty na Teplici u č. 119, č. 
86 a č. 74.   Projekty mostů navrhl pan Klement Šimíček. 

Most u č. 86 byl opraven v roce 1968 a u č. 74 byl postaven nový v roce 
1974.  

V roce 1970 byly postaveny mosty k č. 28 a do vodárny. K č. 28 do té doby 
vedl jen brod! 

Další most byl kamenný přes potok na Drahách u č. 112, nový zde byl 
postaven v roce 1966.  

Po povodni v roce 2009 byly opraveny všechny mosty přes potok Teplica 
v roce 2011, včetně mostu na Drahách u č. 112 a mostku u Kutin, na cestě 
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k Horákovu obrázku, vyjma mostů do vodárny a přes Odru. Most u č. 27 byl 
povodní natolik zničen, že spadl a musel být vystavěn zcela nový. 

 

Z kroniky obce Bernartice nad Odrou, knihy Bernartice nad Odrou, 
Moravské Kravařsko z roku 1898 a časopisu Poodří 2/2019 vypsala Ilona 
Stavinohová. 

 

 INZERCE 
 

www.vezemenakup.cz 
 

Představujeme vám náš nový internetový obchod, díky kterému už 
nebudete muset do supermarketu! 

Až ke dveřím Vám doručíme čerstvé pečivo, zeleninu a ovoce a spoustu 
dalších potravin.  

Kromě toho u nás nakoupíte i základní hygienické potřeby a čistící 
prostředky. 

Online objednávky: 24 hodin denně, 

 7 dní v týdnu 

Telefonicky: pondělí – pátek 8.00 do 15.00 

Objednávky rozvážíme denně od 8.00 do 18.00 včetně víkendů! 

Doručení nákupu do tří hodin od objednání. Zboží objednané po 16.00 
hodině dovezeme další den. 

Zboží rozvážíme po Novém Jičíně a okolí 

Všechny naše řidiče jsme vybavili rouškami 

a rukavicemi, abychom předešli šíření nákazy. 

Jakýkoli v dotaz Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle 

773 633 869 nebo na e-mailu: vezemenakupp@gmail.com 

Těší se na Vás tým  www.vezemenakup.cz 

 

 

 

http://www.vezemenakup.cz/
mailto:vezemenakupp@gmail.com
http://www.vezemenakup.cz/
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ROZVOZ PIZZY 
Restaurace U Bříz 

Bernartice nad Odrou 207 
 

PIZZA              Ø36cm          Ø50cm 
 
PIZZA PROSCIUTTO    139,-     259,-   
(salza, šunka, sýr, oregano ) 
PIZZA CARDINALE    139,-    259,- 
(salza, šunka, žampióny, sýr, oregano ) 
PIZZA SMETANOVÁ    149,-    269,- 
(smetanový základ, šunka, kuřecí maso, žampióny, sýr, oregano) 
PIZZA SEZAMOVÁ    139,-    259,- 
(smetanový základ, šunka, slanina, sezamové semínko, sýr, oregano ) 
PIZZA SÝROVÁ     149,-    269,- 
(salza, eidam, uzený sýr, niva, hermelín, oregano ) 
PIZZA ČERTOVSKÁ    149,-    269,- 
(salza, vysočina, berani rohy, feferonky, chilli, sýr, oregano )  
PIZZA PICCANTE    149,-    269,- 
(salza, slanina, šunka, klobása, zelený pepř, sýr, oregano ) 
PIZZA EDHIT     149,-    269,-   
(salza, slanina, česnek, feferonky, sýr, oregano )   
PIZZA HAWAII     139,-    259,- 
(salza, šunka, ananas, bazalka, sýr, oregano ) 
PIZZA HAWAII KUŘECÍ    149,-    269,- 
(salza, šunka, ananas, kuřecí maso, bazalka, sýr, oregano ) 
PIZZA AFFUMICATA    149,-    269,- 
(salza, slanina, klobása, česnek, uzený sýr, oregano ) 
PIZZA CON POLO    149,-    269,- 
(salza, kuřecí maso, pórek, kukuřice, sýr, oregano ) 
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PIZZA SELSKÁ     149,-    269,- 
(salza, slanina, klobása, kukuřice, cibule, česnek, sýr, oregano) 
PIZZA MEXICKÁ    149,-    269,- 
(salza, fazole, vysočina, paprika, kukuřice, česnek, chilli, sýr, oregano) 
PIZZA SPECIÁL     159,-    279,- 
(salza, slanina, kuřecí maso, klobása, šunka, česnek, paprika, sýr, oregano)             
PIZZA TVARŮŽKOVÁ    149,-    269,- 
(salza, vysočina, tvarůžky, cibule, kmín, sýr, oregano) 
PIZZA OLIVOVÁ    149,-    269,- 
(salza, šunka, černé olivy, hermelín, sýr, oregano ) 
PIZZA VENKOVSKÁ    149,-    269,- 
(hořčicový základ, šunka, klobása, slanina, žampióny, cibule, sýr, oregano) 
 
 

BALNÉ 
Obal na pizzu  Ø36 10,- 
Obal na pizzu  Ø50 15,- 

 
DOPRAVA JEDNORÁZOVĚ 

BERNATRICE n/O, HŮRKA ZDARMA!! 
 

JESENÍK  n/O, LOUČKA JEDNORÁZOVĚ 20,- 
OSTATNÍ 40,- 

 

PŘIJÍMÁME STRAVENKY 

 
 

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK OD: 
PO – PÁ 11.00 – 20.00 
SO – NE 11.00 – 20.00 

OBJEDNÁVKY NA TEL: 731 018 326 
MEGA PIZZA PRO 4 OSOBY ø 50 CM VÁHA AŽ 2 KG!!! 

www.restauarceubriz.estranky.cz 

http://www.restauarceubriz.estranky.cz/


Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 4/2020 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 4/2020 

17 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 4/2020 

18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 4/2020 

19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 4/2020 

20 

 

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 

Starosta 
Tomáš Horut 
Tel.: +420 556 715 215, +420 732 954 331 
E-mail: starosta@bernarticenadodrou.cz  
 

Místostarostka 
Ing. Bc. Dagmar Glogarová 
Tel.: +420 605 143 730 
E-mail: dagmar.glogarova@cuzk.cz 

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