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 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Kalendář akcí 

Ne   3.  1. Novoroční koncert 

Pá   8.  1. Výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů 

So 23.  1. Dětský maškarní rej a Sokolský společenský ples 

So 30.  1. Zahrádkářský ples 

So 13.  2. Obecní ples 

Pá 26.  2. Výroční členská schůze Bodlák 

So   6.  3. Výroční členská schůze mysliveckého spolku 

Kalendárium 

19.9. Na zpevněné ploše hřbitovem proběhl sběr velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu. 

21.9. Odborníkem na mostní konstrukce byla provedena prohlídka mostu 
přes Odru, který je v majetku obce. 

22.9. V KD proběhlo 10. zasedání zastupitelstva obce 

5.10. Začala oprava reklamované střechy na hospůdce U Odry. 

6.10. Proběhla schůzka v MŠ k připravovaným dotacím a pokračování 
oprav vnitřních prostor MŠ. 

8.10. Starosta a místostarostka navštívili naši spoluobčanku u příležitosti 
jejího životního jubilea. 

9.10. Ve sklepě obecního úřadu proběhla prohlídka firmy k opravám 
vlhkých zdí. 

14.10. Na obecním úřadě proběhla schůzka starosty a projektanta k řešení 
smuteční síně. 

15.10. Proběhlo jednání s Dopravním inspektorátem v Novém Jičíně o 
možnosti úpravy rychlosti na silnici na Oboře při vjezdu a výjezdu 
z obce. 
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Vážení spoluobčané, 

situace s koronavirem se nevyvíjí moc příznivě. Všechny školy jsou 
uzavřeny, opatření, která jsou vydávána, zatím nemají patřičný efekt. 
Prosím všechny, aby dodržovali veškerá vydaná nařízení vlády. Jen tak 
můžeme tuto situaci nějak zvládnout. Obec má dostatek dezinfekčních 
prostředků pro všechny. Pokud budete potřebovat doplnit zásoby, obraťte 
se na nás. Věřím, že roušky si již každý zajistil, kdyby tomu tak nebylo, 
obec ještě menší zásoby má. 

Nevíme, které akce budou ještě letos povoleny, zdali vůbec. Museli jsme 
zrušit plánované setkání s důchodci, vítání občánků a obávám se, že i 
rozsvícení vánočního stromu. Věřím, že od nového roku začne vše 
fungovat jako dřív a na tento špatný rok co nejrychleji zapomeneme.    

Tomáš Horut, starosta 

 

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice nad 
Odrou konaného dne 22.9.2020 

10/1 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu 
zastupitele Františka Kyselého a Petra Hanzelku, zapisovatelkou Danielu 
Horutovou. 

 

10/2 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program zasedání 
zastupitelstva obce. 

 

 

10/3 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočtové opatření 
č. 3/2020 

Příjmy:  18.116.382,00,- 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 10/2020 

3 

 

Výdaje: 24.308.932,70,- 

Třída 8:   6.192.550,70,- 

 

10/4 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou rozhodlo o poskytnutí finančního 
daru ve výši 20.000,- Kč Bernackému ochotnickému divadlu Bodlák a 
pověřuje starostu uzavřít darovací smlouvu. Darovaná částka bude použita 
výhradně na náklady spojené s vystoupením dětského divadelního spolku 
Bodláček na celostátní přehlídce dětských divadelních souborů EDUARD 
v Hudebním divadle Karlín v Praze. 

 

10/5 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zápis z 
kontrolního výboru Dobrovolného svazku Regionu Poodří ze dne 
22.6.2020. 

 

10/6 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Závěrečný účet 
za rok 2019 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016, vč. Zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí SOMPO 
2016 za rok 2019. 

 

10/7 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí schválený 
„Závěrečný účet DSO Regionu Poodří za rok 2019“ včetně „Zprávy 
Krajského úřadu MSK o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 
2019“. 

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. 

V sobotu 19. září v dopoledních hodinách proběhl na zpevněné ploše za 
hřbitovem podzimní sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. 
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Společnost OZO Ostrava vyvezla z naší obce odpad o celkovém objemu 
153 m3. 

Další sběr se bude konat opět na jaře. 

Tomáš Horut, starosta 

 

Výsledky voleb do Zastupitelstev krajů v Bernarticích nad 
Odrou 

Volby konané ve dnech 2. a 3. října 2020 

Občané s právem volit  781 

Účast voličů   410 

Účast voličů v procentech 52,5 % 

 

KDU-ČSL    94 hlasů 

ANO 2011    93 hlasů 

Česká pirátská strana  63 hlasů 

ODS s podporou TOP 09  51 hlasů 

STAN, ZELENÍ a NEZÁVISLÍ 33 hlasů 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwieg9f-1YjeAhUNaVAKHSZvC3sQjRx6BAgBEAU&url=https://www.obeczdetin.cz/aktuality/odpady&psig=AOvVaw0MtmwbKwo1_uJFYCahnRIr&ust=1539700596569871
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SPD     24 hlasů 

ČSSD     13 hlasů 

Trikolóra hnutí občanů  12 hlasů 

KSČM     9 hlasů 

Starostové pro kraj   6 hlasů 

Moravská a Slezská pirátská strana 4 hlasů 

ANK 2020    2 hlasy 

Moravané     1 hlas 

  

 

  Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY 

Den Země 

Ve čtvrtek 24. 9. 2020 se na náměstí v Novém Jičíně konala akce ke Dni 
Země. Všeobecně se tento den celosvětově slaví 22. 4., avšak díky 
okolnostem, které na jaře vyvstaly, proběhlo připomenutí tohoto dne nyní. 
Žáci čtvrté třídy se společně s paní učitelkou Macíčkovou vydali na tuto akci 
dopoledne, odpoledne pak jely děti v rámci školní družiny. Na náměstí si 
mohly vyzkoušet, jaké mají znalosti ohledně třídění odpadů, jaké jsou 
možnosti recyklace, proč je důležité třídit odpad a jaký dopad to má na náš 
běžný život. Za všechny tyto aktivity si odnesly malou odměnu a na závěr 
je potěšilo i kejklířské vystoupení. 

          Petra Gavlasová 
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Bezstarostný den ve školce 

Ozýváme se z naší školky, abyste věděli, že tady zatím pořád jsme a jako 
vždy se máme k světu. V úvodu bych ráda zmínila, že se nám od září po 
roční pauze vrátila paní učitelka Dáša Boková, která spolu s p.uč. Radkou 
Bayerovou učí naše nejmenší doplněné o tzv. středňáky (tedy děti ve věku 
4-5 let) ve třídě Včeliček. Vedoucí paní učitelka Maruška Fačkovcová spolu 
s p.uč. Lenkou Mičulkovou budou v letošním šk.roce připravovat ve třídě 
Mravenečků předškoláky na vstup do školy, kteří jsou doplněni jak 
středňáky, tak těmi nejmenšími. A jak už to tak na začátku nového školního 
roku bývá, i tentokrát jsme si prošli procesem adaptace u nových dětí. 
Troufám si říct, že většina z nich se již zadaptovala, a proto se již můžeme 
více věnovat činnostem, kdy se děti nejen zabaví, ale zároveň nevědomky 
procházejí vzdělávacím procesem. 

A jak vypadá takový běžný den ve školce? Ráno se děti scházejí v jedné 
třídě, kde mají prostor pro spontánní činnosti a vymýšlení svých vlastních 
her. Poté se již dělí do dvou tříd, kde začíná řízená činnost, ve které se 
střídavě promítají výtvarné, pohybové, hudební, pracovní, rozumové 
činnosti a aktivity. Samozřejmě se během této doby musejí děti posilnit 
formou zdravé a chutné svačinky. Po této části následuje pobyt venku. 
Když nám přeje počasí, využíváme naši školní zahradu, kde to děti mají 
moc rády – vymýšlejí hry na rybáře, hasiče, jezdí na odrážedlech, kde musí 
respektovat pravidla našeho „dvorkového“ provozu, stavějí hrady z písku, 
pečují o panenky, myjí nádobíčko, kreslí křídami, dělají pokusy s vodou, 
vyrábějí dýňáka Huga, tvoří zvířátka z kaštanů a mnoho dalšího. Kromě 
zahrady ale také rádi procházíme naši dědinku, ukazujeme si, kde kdo 
bydlí, pozorujeme zvířata, přírodu nebo také to, jak se v říjnu zdobí velký 
vánoční strom vedle obecního úřadu. Seznamujeme se s ekologickou 
výchovou a s pravidly bezpečnosti při vycházkách. Také jsme moc rádi v 
březovém háječku nebo v lese „U obrázku“. Dokonce se nám již podařilo 
zdolat Panský kopec. Nezapomínáme také na pouštění našich školkových 
draků. Poté už nás čeká ve školce oběd a po něm se ukládáme k 
odpočinku, před kterým si děti poslechnou čtenou pohádku. Následuje 
poslední vyčůrání, paní učitelka přikryje děti takovou peřinkou, jakou si 
každý přeje – nejraději si děti vymýšlejí peřinky jahodové, vanilkové a 
čokoládové. No a potom už jen ukolébavky a hlazení, které většinu dětí 
spolehlivě uspí…A nastává čas buzení, kdy se nám někdy opravdu, ale 
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opravdu nechce z teplé postýlky ven. Ale musíme, protože za chvilku 
přijdou maminky, aby si nás odvedly domů. Do té doby však ještě musíme 
stihnout posvačit a alespoň chvilku si pohrát, případně dokončit 
rozpracované činnosti z uplynulého dne. 

Myslím, že v této nelehké a zvláštní době by každý z nás uvítal možnost 
proměnit se v malého školkaře a prožít takový jeden bezstarostný den. 

Radka Bayerová, učitelka MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 10/2020 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 10/2020 

10 

 

 SPOLKOVÉ AKTIVITY 

Zrušení konání Valné hromady TJ Sokol Bernartice nad 
Odrou 

Vzhledem k vládnímu nařízení o zákazu shromažďování osob 
Tělovýchovná jednota Sokol Bernartice nad  Odrou, spolek ruší konání 
valné hromady TJ plánované na 27.10.2020.  

Výbor TJ Sokol Bernartice nad Odrou bude své členy o konání nové valné 
hromady informovat v dostatečném předstihu. 

                                                           Výbor TJ Sokol Bernartice nad Odrou 

Podzimní pohledy na Moravskou bránu 

Příznivci turistiky u nás v Bernarticích vědí, že vždy první sobota v říjnu 
patří pochodu Podzimní pohledy na Moravskou bránu. Ani letos tomu 
nebylo jinak. V sobotu 3. října 2020 se konal jeho 45. ročník. Po předchozím 
deštivém týdnu se v tento den přece jen vyjasnilo a z mraků vysvitlo 
sluníčko.  

Na start u Odry se dostavilo přes 130 turistů. Známou trasu kolem 
myslivecké chaty na Horecký kopec a na hrad Starý Jičín bylo tentokrát 
nutné absolvovat z větší části po asfaltové silnici. Některé lesní cesty i část 
trasy okrajem pole přes Hůrku a Vlčnov byly po deštích neschůdné. Silný a 
teplý vítr sice vysušil menší kaluže, na druhé straně lámal větvě a někdy i 
celé stromy. Naštěstí se nikomu nic nestalo a všichni v pořádku dorazili do 
cíle.  

Siný vítr se tentokrát postaral i o nádhernou viditelnost. Moravskou bránu 
jsme měli z hradu Starý Jičín jako vymetenou! Další zastávkou s 
překrásným výhledem byl i nově umístěný kříž na horizontu mezi Starým 
Jičínem a Bernarticemi. Kdo jste toto místo ještě nestačili navštívit, určitě 
se tam vydejte.  

Letošní rok není díky epidemiologické situaci příznivý pro konání 
společenských, kulturních ani sportovních setkání. Turistický pochod byl po 
delší době sportovní akcí, které se v přírodě mohl zúčastnit větší počet lidí. 
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Myslím, že jsme tuto příležitost využili a účastníci strávili příjemný den s 
aktivním pohybem.  

Chci poděkovat organizátorům z oddílu turistiky TJ, hospůdce u Odry a 
především všem malým i velkým turistům, kteří pochod absolvovali. Jen pro 
zajímavost: nejmladšímu účastníkovi bylo sotva pár týdnů, nejstaršímu 
něco přes 70 let .  

Tak zase za rok na startu se budu těšit! 

         Za TJ Sokol, Dagmar Glogarová 

 

    RŮZNÉ 

„Nebuďte neviditelní…“ 

Aktuální roční období sebou nyní přináší i pozdní rozednívání či brzké 
stmívání, dále tak související povětrnostní vlivy – mlhu, hustý déšť či 
sněžení. Moravskoslezští preventisté spolu s dopravními policisty a 
krajským koordinátorem BESIPu započali opětovně apelovat na 
nejzranitelnější účastníky silničního provozu – chodce i cyklisty – aby 
nepodceňovali tuto skutečnost a dbali na svou viditelnost. 

Preventivní akce s názvem „Nebuďte neviditelní“ byla 5. října 2020 
zahájena například v Ostravě (Hrabůvce) či na Bruntálsku. Preventisté 
spolu s kolegy z dopravní služby však do terénu vyráží celý týden a 
zejména chodcům připomínají základní zásady bezpečného pohybu na 
silnicích v době snížené viditelnosti. Následný den (6. října 2020) 
preventisté s dopravními policisty zamířili za zranitelnými účastníky 
silničního provozu opět na Ostravsko, ale i na Krnovsko, Třinecko či do 
Kopřivnice. S preventisty se však chodci setkali či setkají též na Karvinsku 
či Opavsku. 

Díky užití retroreflexního prvku může řidič zaregistrovat chodce až na 
vzdálenost 200 metrů. Je-li však chodec oblečen do tmavého ošacení, řidič 
jej spatří na vzdálenost až desetkrát menší (cca 20 metrů). Reflexní prvky 
je vhodné umístit na pohyblivé části těla, nejlépe na kotník či zápěstí 
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(případně obě místa), vždy na stranu směrem do vozovky tak, aby prvky 
byly viditelné a díky nim se stal viditelným i chodec.  

Dětem je vhodné opatřit oblečení s reflexními doplňky, reflexní materiál by 
měl být i součástí školních brašen či batohů. Zejména mladší školáci 
mohou být méně soustředění, někteří ještě neumí předvídat a odhadovat 
vzdálenost. Je zapotřebí, aby byli co nejvíce viditelní a řidič měl vůbec 
možnost včas zareagovat. Dopravní výuce nejmenších školáků se 
preventisté věnují permanentně prostřednictvím přednášek a besed, za 
všechny lze připomenout projekty například Zebra se za Tebe nerozhlédne, 
Policejní pohádky či Markétina dopravní výchova. 

Někteří starší školáci zas při pohybu v silničním provozu užívají sluchátka 
a poslouchají hudbu. Tato skutečnost pak může komplikovat orientaci 
v kritické dopravní situaci, opět je vhodné, aby „nebyli neviditelní“ a řidič 
měl šanci reagovat. Ohroženou skupinou jsou však také senioři. Jejich 
pohyblivost může být limitována, stejně jako zrak či sluch. Orientace 
seniora v silničním provozu tak může být svízelnější.  

Nejen zmíněné nejohroženější skupiny při preventivní akci „Nebuďte 
neviditelní“ policisté při preventivní akci oslovili a věnovali jim reflexní 
pásky. Některým chodcům vysvětlili vhodné umístění reflexního předmětu, 
neboť jej lidé umístili nesprávně a v tmavém oblečení byli skutečně obtížně 
viditelní.  

Sníženou viditelnost definuje zákon jako situaci, kdy účastníci provozu na 
pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, 
osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od 
soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu. Zákon 
také ukládá povinnost chodcům, pohybují-li se mimo obec za snížené 
viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno 
veřejným osvětlením, mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu 
umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na 
pozemních komunikacích.  

      mjr. Mgr. Gabriela Pokorná 

    vrchní komisař 

Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje 

Špálova 820/3 

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz 
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     HISTORIE 
 

Historie kostelů a fary v Bernarticích nad Odrou 
Část druhá 
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 1942 do sakristie pořízena železná kamna, k varhanám 
elektromotor na natahování měchů a nové hlavní dveře do kostela 
a do sakristie 

 Během válečných let 1938 až 1945 se v kostele neprováděly žádné 
větší úpravy 

 1950 farní matriky přestěhovány na faru do Starého Jičína 
 

 
 
 
 

břidlicová     

  krytina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1951 břidlicová krytina na kostele vyměněna za tašku bobrovku 
z cihelny Poštorná u Hodonína 

 1956 vymalována celá fara a natřeny dveře a okna 
 1957 v hlavní věži kostela vyměněno 8 malých oken, v presbytáři 

(kněžišti) kostela opraveny elektrické rozvody, opraveny vstupy na 
hřbitov a pořízena brána do vstupu na farský dvůr 

 1957 z fary odstěhovaná knihovna a místo ní zřízena stanice první 
pomoci Československého červeného kříže. Knihovna byla na faře 
v letech 1952 až 1957. 

 1958 o Vánocích zavedena novinka – v kostele u hlavního oltáře 
nazdobeny dva velké vánoční stromy 
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 1959 od základu vystavena nová Boží muka směrem k Šenovu 
 1962 fara připojena na vodovodní síť 
 1963 na faře opraveny komíny a před vchodem do kostela položeny 

nové dlaždice 

 

 1967 na faře odstraněna štuková omítka a nahrazena břízolitovou 
 2. 7. 1967 pouť a svaté biřmování za účasti velkého množství 

biřmovanců 
 1968 politické uvolnění umožnilo velkolepě oslavit velikonoční 

svátky a pouť 
 V březnu 1970 v kostele vyměněna elektroinstalace a pořízena 

akumulační kamna. Začaly se připravovat zvony pro elektrické 
zvonění, které bylo spuštěno na podzim roku 1971 

 1971 provedeny nové vnitřní omítky kostela, zmizely ornamenty a 
kostel pozbyl svou historickou podobu, také vyměněna dlažba mezi 
lavicemi a zdmi kostela  
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kostel a stará márnice 
v roce 1967 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23. června 1971 zbourána stará márnice na hřbitově 
 1972 hlavní oltář v kostele byl otočen tak, že kněz sloužil mši čelem 

k lidem, kostel nově vymalován 
 1972 po větrné smršti se musela opravit poškozená střecha kostela 

nad oltářem, vyměněny krovy a okraj rotundy nově oplechován, 
včetně okapů 

 1972 pořízen nový Betlém 
 1973 dokončena stavba nové smuteční síně  
 1973 pořízen nový lustr, restaurovány obrazy a pořízeno ozvučení 

kostela 
 1974 na faře zavedeno elektrické topení, v kostele zrušen starý 

oltář, zůstal jen svatostánek 
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původní oltář a mřížka                                      původní oltář 

 

 

 

 

 

 oprava střechy 1972 
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 1975 opraveny varhany a pořízena nová zpovědnice 
 1977 opraveny okapy na kostele, velká věž nově omítnuta a 

provedeno odvodnění kolem kostela 
 1978 nové venkovní omítky na kostele 
 1980 založena schola 
 1981 generální oprava varhan 
 1982 u varhan vyměněn motor 
 1982 až 1984 stavba nové hřbitovní zdi, pořízeny nové vstupní 

brány na hřbitov a založen urnový háj 
 1985 na kostele vyměněny okapy 
 18. července 1987 vysvěceny nové zvony. Z pravé zvonoviny je 

zhotovila Letitie Dytrychová z Brodku u Přerova. Zvony: Maria 
(340kg), Cyril a Metoděj (180 kg) a sv. Josef (86 kg) a posvětil 
olomoucký biskup Msgre. Josef Vrána.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 svěcení zvonů rok 1987 
 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 10/2020 

20 

 

 1992 do vnitřních dveří kostela pořízena mříž 
 1994 generální oprava střechy kostela. Vztyčeny nové krovy a 

místo tašky bobrovky položena krytina kanadský šindel 
 1995 do kostela a na faru zavedeno plynové vytápění, upraven byt 

na faře 
 1996 položena zámková dlažba kolem kostela a na hřbitově 
 1999 chodníky na hřbitově vydlážděny zámkovou dlažbou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kaple P.Marie Lurdské 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1999 generální oprava kaple P.Marie Lurdské naproti kostelu 
 2001 na kůru vyměněna část podlahy 
 2002 na faře nová střešní krytina – červená taška pálená a do 

kostela bylo naistalováno bezpečnostní zařízení 
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 2003 velké opravy interiéru kostela. Po 31 letech kostel vymalován, 
opraveny omítky, pořízeno nové osvětlení křížové cesty, 
vybroušena dlažba a pořízeno nové čalounění, opraveny lavice a 
vyčištěny obrazy 

 2004 rekonstrukce sloupu a sochy P. Marie Immaculaty, stojící před 
kostelem, opraveny varhany a pořízeno několik nových lavic 

 2006 rekonstrukce kamenného kříže s Ježíšem Kristem před 
kostelem  

 2008 na faře opraven sál, elektroinstalace, natřena okna a 
vymalováno 

 2009 zakoupeno nové ozvučení kostela a začala výměna oken. 
Nová okna mají stejné rozměry a tvar a jsou zasklená chrámovým 
sklem. 

 2010 dokončena výměna oken, na faře opraven byt pro kněze 
 2010 postavena a vysvěcena nová kaple sv. Martina na Oboře, na 

místě staré, zbourané při nehodě 
 2013 na hřbitově pokáceny smrky 
 2014 pořízen nový lustr namísto předchozího, který byl 

nedopatřením poničen 
 2017 na hřbitově pokáceny túje a provedena výsadba nové zeleně, 

keřů růží a buxusu 

 

Ilona Stavinohová, kronikářka 

 

     Pokračování příště 
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 INZERCE 
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ZVĚŘINOVÉ SPECIALITY 
24.10. – 25.10. 2020 

 
PŘEDKRM 

100gJemná zvěřinová paštika ve slaninovém županu s mandlemi       59,- 
 

POLÉVKA 
 0,3l Zvěřinový vývar s masovými knedlíčky, zeleninou a nudlemi       35,- 
 
 

HOTOVÁ JÍDLA 
1. 150 g Jelení plec svíčková na smetaně, houskový knedlík     159,- 
2. 150 g Kančí kýta se šípkovou omáčkou, karlovarský knedlík     159,- 
3. 150 g Daňčí výpečky, dvojí zelí, dvojí knedlík       159,- 
4. 300g Zvěřinová masová směs na domácím bramboráku     159,- 
 

SPECIALITY 
1. 150 g Jelení medailonky na lesních hříbkách a smetaně     169,-      
2. 150 g Srnčí medailonky na zeleném pepři a přírodní omáčce     169,- 
3. 150g Mufloní medailonky s brusinkovým přelivem       169,-
    
 

PŘÍLOHY KE SPECIALITÁM  
200 g Vařené brambory, opékané brambory, dušená rýže       30,-         
 

DEZERT 
1 ks  Domácí závin s jablky, skořicí, rozinkami, ořechy a šlehačkou   45,- 

Přejeme Vám dobrou chuť  

 

 ROZVOZ SPECIALIT od 11.00 do 19.00 hodin na tel: 731 018 326 

MINIMÁLNÍ OBJEDNÁVKA 300,- Kč ROZVOZ ZDARMA!!! 

 

Akce platí od soboty 24.10.2020 od 11.00 do 19.00 hodin a v neděli 
25.10.2020  od 11.00 do 19.00 hodin nebo do  VYPRODÁNÍ !! 
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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 

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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