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 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Kalendář akcí 
 

Pá        23.9.  Volby do Zastupitelstev obcí a do Senátu 
So        24.9. Volby do Zastupitelstev obcí a do Senátu  

Pá        30.9. Případné II. kolo voleb do Senátu 

So        1.10. Případné II. kolo voleb do Senátu 

So        1.10. Podzimní pohledy na Moravskou bránu 

Pá      21.10. Setkání s důchodci 

St      26.10. Divadelní představení Anna v ringu 
 

Kalendárium 
 

14.7. Byla zahájena rekonstrukce sociálního zařízení U Odry. 

18.7. Proběhl kontrolní den na zateplení tělocvičny. 

10.8. Na obecním úřadě proběhla schůzka se zástupcem firmy Digis, 
zajišťující obci údaje z katastru nemovitostí. 

12.8. Proběhlo jednání s projekční firmou o pasportu budovy kulturního 
domu. 

18.8. Proběhl kontrolní den na zateplení tělocvičny. 

19.8. Bylo dokončeno rozšíření veřejného osvětlení od Šenkeříků č. 4 
po Glogary č. 6, na které jsme získali dotaci z Moravskoslezského 
kraje ve výši 60 % uznatelných nákladů. 

24.8. Na obecním úřadě proběhla pracovní schůzka zastupitelstva obce. 

26.8. Firmou Ladislav Hájek izolaterství, zednictví byla obci předána 
stavba „Rekonstrukce sociálního zázemí U Odry“. 

31.8. Firmou Degast Moravia s.r.o. byla obci předána stavba „Zateplení 
fasády tělocvičny“, na kterou jsme získali dotaci z Národní 
sportovní agentury ve výši 70% uznatelných nákladů. 

31.8. Byla dokončena rekonstrukce jídelny v základní škole. 

1.9. Starosta přivítal prvňáčky ve škole. 

2.9. V KD proběhlo jednání zastupitelstva obce. 
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Vážení spoluobčané, 

 

čtyři roky utekly jako voda. Dovolte mi tedy, abych uplynulé volební 
období zhodnotil. 

Před čtyřmi roky jsem udělal důležitý životní krok a stal se starostou naší 
obce. Tohoto rozhodnutí nelituji a jsem za něj rád. Jelikož jsem členem 
zastupitelstva od roku 2006, trochu jsem tušil, co povolání starosty 
obnáší. Je to práce náročná, zodpovědná, ale i zároveň krásná. Pustil 
jsem se do ní okamžitě po zvolení na podzim roku 2018 s velkým elánem.  

Hned na začátku se podařila spousta věcí. Díky získaným dotacím se 
v roce 2019 uskutečnily plánované stavby a také chod úřadu běžel bez 
problémů. Poté však nastal zlom. Přišel rok 2020 a s ním covid. Dodnes 
mám v paměti tu velkou nejistotu a obavy z toho, co bude dál. Nikdo z nás 
nebyl na něco takového připraven a nikdo neměl žádné zkušenosti, jak se 
zachovat. Najednou se život ve světě zastavil. Z médií jsme jen 
poslouchali, jak se vše zhoršuje a nikdo neví, co přijde. Z vládních 
institucí v Praze nám starostům přišla jen strohá doporučení, abychom 
pozastavili větší akce a projekty a začali šetřit, protože budoucnost je 
nejistá. Radil jsem se se starosty z okolí a dospěli jsme ke shodě, že 
nejlépe bude, když se budeme řídit vlastním rozumem.  

Prvořadé pro mě bylo zajistit pomoc našim občanům. Určitě si 
vzpomínáte, jak se šily roušky a potom rozvážely po obci, jak jsme sháněli 
po celé Moravě dezinfekci, která se podařila sehnat pouze po jednotlivých 
složkách, které jsme za pomocí našich hasičů namíchali sami. Pracovali 
jsme ve velkém časovém i psychickém stresu a věřím, že jsme byli obcí, 
která se o své občany dokázala postarat.  

Tato covidová doba trvala dva roky a vše jí bylo ovlivněno. Spolkový a 
kulturní život přestal existovat. Obec však musela fungovat dál. Na 
začátku volebního období byla spousta plánů, jak zlepšit život v obci, co 
opravit, co vybudovat a nebýt covidu, troufám si tvrdit, že by se 
zrealizovaly. Takto jsme museli vše přehodnotit a pustit se do akcí, které 
jsme byli schopni zafinancovat a zvládnout. Díky úspěchu v mnoha 
dotačních titulech se nám to povedlo. Za celé období jsme jen na 
dotacích, ať už krajských, státních či evropských, získali bezmála 
10.000.000,- Kč, což je na velikost a rozpočet naší obce velmi pěkné.  
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Z těch největších akcí bych chtěl vzpomenout tyto: 

 kompletní rekonstrukce interiéru i exteriéru tělocvičny 

 celková rekonstrukce interiéru mateřské školy, včetně 
modernizace kuchyně 

 generální rekonstrukce jeviště v kulturním domě, výměna 
parketové podlahy v kulturním domě, nová vzduchotechnika v sále 
a přísálí  

 rekonstrukce hospůdky U Odry, včetně sociálního zázemí 

 celková oprava jídelny v základní škole 

 opravy mnoha místních komunikací 

 vybudování nového veřejného osvětlení na záhumení komunikaci 
od Šenkeříků č. 4 až po Dráhy 

 zřízení street workoutového hřiště za základní školou 

 postavení nové lanové dráhy v Březovém háji 

 oprava Pomníku padlých a Kříže za Blaškovou zahradou 

 výsadba stromořadí za tělocvičnou 

 úprava prostranství a vytvoření parčíku před prodejnou Jednota 

 spolufinancování opravy části střechy kostela 

 nová autobusová zastávka na křižovatce 

 zavedení Z-boxu na zásilky na křižovatce 

 vybudování kamerového systému v obci pro větší bezpečnost 

 podélné dopravní značení při vjezdech do obce 

 osvětlení za hřbitovem 

 nová garáž pro hasičské dopravní auto za pekárkou 

 úprava přístupu k mostu v Kutinách 

Dále proběhla také spousta menších úprav a oprav po celé naší vesnici. 

  

Za úspěch považuji realizaci opravy silnice Loučka – Bernartice nad 
Odrou, kterou jsme prosadili na Správě silnic Moravskoslezského kraje.  

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval zastupitelům obce, o které jsem se 
mohl vždy opřít. Zastupitelstvo obce po celou dobu táhlo za jeden provaz 
a mohlo tak obec posunout o kus dopředu. Děkuji zaměstnancům úřadu, 
členům výborů a komisí, všem občanským sdružením a všem občanům 
za jejich práci po celé volební období.  
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Mě osobně práce starosty a práce s lidmi naplňuje a těší, byť to mnohdy 
není vůbec jednoduché. Vždy jsem se snažil ke všem problémům 
přistupovat zodpovědně a s vědomím, že ať udělám jakékoliv rozhodnutí, 
nikdy se nebude zamlouvat všem. Tak to ale je. S každým, kdo za mnou 
s čímkoliv přišel, jsem si promluvil a snažil se najít nejlepší řešení jeho 
problémů.  

Měl jsem tu čest oddat v naší obci pět svateb, přivítat třicet malých 
občánků, pasovat předškoláky na školáky, vítávat prvňáčky v první třídě, 
navštěvovat naše spoluobčany u příležitosti jejich významných jubileí. To 
byly krásné chvíle. Měl jsem ale i tu čest promluvit na několika pohřbech 
našich spoluobčanů. To byly chvíle smutné a pro mne velmi těžké.  

Jedna z věcí, která mě těší nejvíc, jsou pochvalná slova cizích 
návštěvníků, kteří se nestačí divit kráse a udržovanosti naší obce. 
Slýchávám to velmi často. A za to chci poděkovat Vám, milí spoluobčané. 
Vám všem, kteří pečujete a vzorně se staráte o každou zahrádku a okolí 
vašich domů, umocňujete tím celkový dojem, který si lidé z naší obce 
odnášejí. 

23. – 24. září se konají komunální volby do obecních zastupitelstev. 
Věřím, vážení spoluobčané, že k volbám přijdete, jak je u nás již tradicí, 
v hojném počtu a že budete volit své zástupce podle svého nejlepšího 
vědomí a svědomí.  

Zastupitelé, které si zvolíme, budou určovat další směr a rozvoj naší 
krásné obce Bernartic nad Odrou. 

 

Tomáš Horut, starosta 
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Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice 
nad Odrou 

18/1 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu 
zastupitele Mgr. Petru Gavlasovou a Petra Hanzelku, zapisovatelkou 
Danielu Horutovou. 

18/2 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program zasedání 
zastupitelstva obce. 

18/3 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočtové opatření 
č. 5/2022 

Příjmy:  18.345.671,95,- 

Výdaje: 30.792.964,11,- 

Třída 8: 12.447.292,16,- 

(Příloha č. 4 zápisu) 

18/4 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje, programu na podporu přípravy projektové 
dokumentace 2022 na akci „Multifunkční obecní centrum“. Zastupitelstvo 
obce Bernartice nad Odrou pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 

18/5 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zápis 
z kontrolního výboru Dobrovolného svazku Regionu Poodří ze dne 
27.6.2022. 

18/6 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí schválený 
„Závěrečný účet DSO Regionu Poodří za rok 2021“ včetně „Zprávy 
Krajského úřadu MSK o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za 
rok 2021“. 
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18/7 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou souhlasí s podáním žádosti o 
poskytnutí dotace na projekt „Venkovní učebna u ZŠ Bernartice nad 
Odrou“ (dále jen „projekt“) v rámci plánované výzvy k předkládání žádostí 
o podporu 23. výzva IROP - Základní školy - SC 4.1 (MRR) 
(předpokládaný termín v 09/2022), s realizací projektu v případě získání 
dotace, s předfinancováním projektu v plné výši, se spolufinancováním 
způsobilých výdajů projektu ve výši 10 % v případě získání dotace a s 
financováním provozních nákladů projektu po dobu udržitelnosti projektu 
(tj. 5 let od data zahájení provozní fáze projektu) v případě získání dotace. 

 

V Bernarticích nad Odrou dne 2. září 2022 

 

Oznámení o době a místě konání voleb  

Starosta obce Bernartice nad Odrou podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o 
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisu a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: 

 

1. Volby do Zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou a do Senátu 
Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech 23. září od 
14.00 hodin do 22.00 hodin a 24. září od 8.00 hodin do 14.00 
hodin, případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu České 
republiky ve dnech 30. září od 14.00 do 22.00 hodin a 1. října od 
8.00 hodin do 14.00 hodin 

 
2. Místem konání voleb okrsku č. 1 Bernartice nad Odrou je volební 

místnost v přízemí budovy Základní školy Bernartice nad Odrou 
č.p. 80, učebna pro I. ročník. 

 
3. Voliči bude umožněné hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a 

státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, 
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cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem), popřípadě státní občanství státu, jehož 
občané jsou oprávněni volit na území České republiky.  

 
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání 

voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti. 

 
5. V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu České 

republiky obdrží volič hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech 
voleb. 

 
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného 

pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise 
hlasování neumožní. 

 
7. K zjištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební 

místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové 
volební komise. 

 
8. 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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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 2022. Výše 
druhé splátky za dítě do patnácti let včetně a dospělého od osmdesáti let 
včetně je 250,-Kč, ostatní uhradí 300,-Kč. 

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 

 Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY  

Zprávy ze školky  

Nastal měsíc září a v naší mateřské škole je opět živo. S některými dětmi 
jsme se vídaly i v prázdninovém provozu školky, jiné si užívaly dny volna. 
Všichni zaměstnanci se snažili připravit prostředí školky – uklízelo se, 
pralo, dezinfikovalo, … V nové kanceláři se montoval nábytek – úložné 
prostory pro pomůcky, zázemí pro paní účetní a šatna pro zaměstnance.  

Od září nastoupilo 17 nových dětí, které si postupně zvykají na odloučení 
od maminek a život ve školce. Máme 16 předškoláků, kteří plní povinnou 
předškolní docházku. Děti se učí ve věkově smíšených třídách - ve třídě 
Mravenečci (zde pracují p. učitelky Lenka Mičulková a Jana Zaoralová) a 
ve třídě Včeličky (p. učitelky Marie Heraltová a Simona Vaňková – zástup 
za p. učitelku Dagmar Bokovou). V letošním školním roce pracuje ve 
školce asistentka pedagoga Kateřina Ondřejíková.  

O čistotu ve školce a zahradu pečuje paní školnice Kateřina Papáková. 
Paní kuchařky Monika Brodíková a Alena Knopová se snaží vařit dětem 
chutně a zdravě.  
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Přejeme si a věříme, že nás ve školce čeká spousta krásných společných 
dní, her, tvoření, učení a také akcí s rodiči i veřejností.                                                                                                     
 

Paní učitelky z MŠ    
 

Děkujeme paní M. Janíkové za darovaný papírenský a výtvarný materiál.  
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 SPOLKOVÉ AKTIVITY 

Přívesnický tábor 

Ve druhém červencovém týdnu proběhl již 4. ročník přívesnického tábora. 
Na děti se těšili dva instruktoři (Tomáš Sýkora a Aneta Glogarová). 
Celkem jsme přivítali 19 dětí (18 chlapců a 1 odvážnou dívku) ve věku od 
5 do 12 let. Tábor je jako každý rok zaměřený převážně na sportovní 
aktivity a soutěže. Děti si vyzkoušely jak individuální tak kolektivní sporty 
a užily si přitom spoustu zábavy a legrace. Děti jsou stále originálnější i ve 
vymýšlení názvů svých týmů. Letos to byl tým „Rohlíky z Kauflandu“ a tým 
„Tvoje máma“. V průběhu celého týdne se jednotlivé časy a výsledky 
z různých soutěží a her průběžně sčítaly a na konci samotného tábora se 
děti dozvěděly, který ze dvou týmů nakonec zvítězil. Poražený tým byl 
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možná trošku zklamaný, ale radost jim udělal malý dárek, který byl 
připraven pro všechny děti. Je vidět, že i u dětí se mění sportovní 
preference a pro letošní rok byla ze všech sportů nejpopulárnější 
vybíjená. Doufáme, že se tábor dětem líbil a budeme se těšit na příští rok. 

Poděkování patří základní škole, obci Bernartice nad Odrou za možnost 
využívání tělocvičny a multifunkčního hřiště, restauraci „U Bříz“ za 
přípravu dobrých obědů a také místnímu obchodu za zajištění svačinek 
pro děti.  

Za TJ Sokol Bernartice nad Odrou 

Eliška Milatová 
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Pozvánka na zájezd zahrádkářů do termálů Chocholow 3. -  
4.12.2022 

Odjezd v sobotu 3.12.2022 v 6.00 hodin z křižovatky Bernartice nad 
Odrou.  Příjezd do Chocholowa mezi 9.00 - 10.00 hodinou (135 km). Vstup 
do termálů je od 9.00 - 22.00 hodin a účastník si vstupné hradí sám (lze 
hradit i kartou). Přehled vstupného v termálech (zlotý = PLN je cca 6Kč):  
 

Vstup 3 hodiny (celodenní) 

Dospělý               75 PLN (95 PLN) 

Děti 3-16 let         55 PLN (75 PLN) 

Senior 60+/ZTP   59 PLN (79 PLN) 
 

Restaurace je otevřena od 12.00 do 22.00 hodin. 

Ubytování zajištěno v penziónu Harnaš (www.harnaszakopane.pl) cena 
za noc se snídaní 125PLN/osoba (750Kč). V penziónu lze objednat i 
večeře. Lze hradit kartou. Počítáme s večerní hudbou a společným 
posezením. Cestou zpět domů je v plánu návštěva Vánočních trhů 
v Zakopaném, návrat domů cca v 21.00 hodin. 

Cena za autobus: členové zdarma, dospělí 440Kč, děti do 15let zdarma 

Závazné přihlášky s platbami přijímá Marie Karafiátová, tel. 732 729 765 

Srdečně zvou všechny naše členy a také spoluobčany 

Zahrádkáři BnO , z.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.harnaszakopane.pl/
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Dětský hasičský tábor 

Ve čtvrtek 18.8. odpoledne bylo před naší hasičskou zbrojnicí velmi rušno. 
Právě jsme se tam chystali na náš dětský hasičský tábor. Všechny 
potřebné věci jsme naložili do našich dvou hasičských aut a několika 
osobních vozů. Proběhlo rozloučení dětí s rodiči a poté už jsme všichni 
vyrazili směr Orlovna Veřovice. Nakonec s námi jelo 28 dětí a celkem 15 
dospělých. Po příjezdu do krásného areálu Orlovny se vše vybalilo, každý 
se ubytoval a mohl začít program. Téma letošního táboru byla Covid 
Mánia. Právě Covid nám způsobil dvouletou pauzu od táboru, proto jsme 
chtěli toto téma s dětmi odlehčit.  

Děti i dospělí byli rozdělení do tří družstev. Každé družstvo sbírá během 
celého táboru body za různé úkoly a soutěže, aby na konci bylo 
vyhlášeno celkové pořadí družstev. Výsledky pochopitelně nejsou vůbec 
důležité, protože to hlavní je, když se všechny děti, ale i dospělí, snaží a 
učí spolupráci a pomoci druhému. Je super vidět, jak si všichni navzájem 
fandí a podporují se navzájem. Během celého táboru tak děti vůbec 
neřeší, že nemají mobily, tablety, ani žádnou televizi. Troufám si říct, že 
se tábor opravdu povedl a hlavně děti zažily něco nového a jiného. 

Musím zmínit ještě jednu věc a to jsou sponzoři, bez kterých by tábor 
nebylo vůbec jednoduché uspořádat. Ať se jedná o dary finanční, nebo 
jiné, všem patří velký dík. Poděkovaní patří Obci Bernartice nad Odrou, 
firmě UAX, Honzovi Kneblíkovi, panu Víznerovi, Janě Klosové, Jarmile a 
Stanislavu Horutovým, manželům Kvitovým a naším zahrádkářům za 
návštěvu o dovoz ovoce. 

Za hasiče Pavel Kroupa 
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 ZE SPORTU 

Fotbalová sezóna zahájena 

Opět se nám naplno rozjela nová sezóna mládežnické kopané v 
Bernarticích. V této sezóně nás reprezentují hráči v těchto kategoriích: 

 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 

Ročník narození 2014 a mladší 

Aktuálně registrovaných 8 hráčů (7 chlapců a 1 dívka) 

Hraje se systémem 4 hráči + 1 brankář 

Trenér Tomáš Segeťa, tel. 603369639 
 

MLADŠÍ ŽÁCI 

Ročník narození 2010 -2013 

Aktuálně registrovaných 17 hráčů (15 chlapců a 2 dívky) 

Hraje se systémem 7 hráčů + 1 brankář 

Trenér Jiří Grulich, tel. 607138391 
 

Rozpis zápasů je uveden pod článkem. Během sezóny může docházet ke 
změnám hracích časů, změny budou zveřejňovány na facebookových 
stránkách TJ Sokol a v hlášení místního rozhlasu. Tréninky probíhají 
pravidelně každé úterý a čtvrtek od 16:30 do 18:00 dle počasí buď na 
hřišti u Odry nebo multifunkčním hřišti u tělocvičny a později v tělocvičně. 
Pokud by měl někdo další z kluků i holek zájem se přidat do naší party 
fotbalistů, neváhejte nás kontaktovat, případně se přijďte podívat na 
trénink nebo zápas. Za své dosavadní herní nasazení si oba naše týmy 
zaslouží velkou pochvalu. Jde vidět, že je fotbal baví a hrají ho pro radost. 
Budeme rádi, když přijdete podpořit naše mladé hráče nejen na domácí 
zápasy, které se odehrají na hřišti u Odry. Děkujeme všem hráčům za 
vzornou reprezentaci a také fanouškům za podporu. 

Sportu zdar, fotbalu zvlášť!!! 

Za oddíl kopané TJ Sokol Bernartice nad Odrou 

Jiří Grulich 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 8-9/2022 

18 

 

 

 

 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 8-9/2022 

19 

 

 

Mladší přípravka 

 

     HISTORIE 

130 let od založení vodárny v Bernarticích nad Odrou 

Vodárna v Bernarticích nad Odrou byla postavena v letech 1891 až 1892, 
jako čerpací stanice a hlavní vodovod pro město Nový Jičín. 

V první polovině 19. století se Nový Jičín začal potýkat s mimořádným 
nedostatkem pitné vody pro občany i rozrůstající se průmysl. Voda se 
čerpala převážně ze studní a prameniště v místě dnešní Tyršové ulice, 
odkud vedlo dřevěné potrubí do zámku a tehdejší Židovské ulice (dnes 
Úzká ulice). V roce 1833 radní města rozhodli situaci řešit vybudováním 
nového vodovodu. K tomu došlo po průtazích mezi lety 1886 až 1888, kdy 
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začaly přípravné práce. Jako nejvhodnější místo pro čerpání vody byly 
vybrány prameny v naší obci v blízkosti Odry. Provedená analýza 
prokázala, že prameny jsou velmi vydatné a voda v nich kvalitní. Dokonce 
se ukázalo, že voda odpovídala kvalitou a množstvím zdrojům vody pro 
Vídeň, které pocházely z hor.   

Prováděcí projekt vypracovala teplická firma Rumpel a Niklas a byl 
zhotoven na podzim 1891, stavební práce začaly v dubnu 1892 a 
kolaudace stavby proběhla v listopadu 1892. Stavitelem budov byl 
Jindřich Czeike z Nového Jičína. První voda vtekla do vodojemu v Novém 
Jičíně 6. října 1892 v 5 hodin 20 minut.  Slavnostní otevření vodovodu se 
konalo 13. listopadu 1892 v budově dnešního Beskydského divadla, kde 
proběhl banket a slavnostní koncert.  

Budovy vodárny v Bernarticích nad Odrou obsahovaly strojovnu, kotelnu, 
akumulační nádrže s lapači písku, kůlny na uhlí a obytný dům pro dvě 
rodiny zaměstnanců. K odvádění kouře sloužil osmihranný komín, vysoký 
20 m o průměru 1 m. Vodárně bylo v roce 1893 přiděleno číslo popisné 
104, které dříve patřívalo pazderně za Boží mukou směrem na Hůrku,  
zbourané v roce 1890. 

Stavbu čerpací stanice si pamatoval můj děda Eduard Bayer č. 27. Ve 
svých pamětech napsal:  

„… voda byla přiváděna potrubím z blízkého lesa Včelínka z pramenů, 
které tam vyvěraly. Pozemek blízko nás, jménem Lipi byl urovnán, 
postavena strojovna a v ní dvě parní čerpadla. Na stavbu komína jsem se 
díval z izby, jak se mistr na tom komíně točí, každý den byl o něco výš. 
My jsme měli studenku pod kůlnou, docela mělkou, voda byla půl metru 
pod povrchem a nabírala se putnami. Když byly prameny ze Včelínka 
staženy, voda se nám úplně ztratila. Můj otec přišel na ty stavitele, že 
bude muset grunt prodat, protože nemá vody. Místo, aby nám položili 
trubku přípojku, nechali nám vykopat studnu s dřevěnou pumpou, což 
byla pro nás přítěž…. Později si pamatuju, že potrubí z Bařin položili do 
naší zahrady…“ 

Při výstavbě vodovodu došlo i k velkému sporu majitelů pozemků, na 
nichž se nacházely prameny, s městem Nový Jičín. Jednalo se o 
vymezení ochranných pásem, které majitele pozemků značně 
znevýhodňovaly. Majitelům pozemků tenkrát pomáhala obec a ve sporu je 
zastupovali významní advokáti i moravští politici.  
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Spor se vlekl několik let a nakonec jej vyřešil až Nejvyšší správní soud ve 
Vídni, který rozhodl ve prospěch majitelů pozemků.   

Voda byla čerpána z Velkého mlýnského pramene přímo v areálu 
vodárny. Byl to hlavní pramen, vystavěn jako vyzděná galerie 
s tříkomorovou jímkou pro usazování písku.  

     

hlavní Velký mlýnský pramen, srpen 2022 

 

 

Další prameny byly Staré oderské prameny (Lesní prameny) v lese nad 
vodárnou, zvaném Včelínek. Tam bylo šest pramenných jímek, z kterých 
se voda sváděla litinovým potrubím. 
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Staré oderské prameny, srpen 2022 

 

V letech 1911 až 1912 k nim přibylo až 14 pramenných jímek v Bařinách, 
kde byly vykopány mělké zářezy, které sbíraly vodu pod povrchem země. 
Později tam byly vyvrtány další studny. Zajímavostí je, že voda z Bařin 
tekla potrubím samospádem až do sběrné studny, která stojí u vjezdu do 
areálu vodárny (okrouhlá stavba). Původní potrubí vedlo v silnici. Později 
bylo položeno nové potrubí šikmo přes pole Zábřeh, pod potokem Teplica 
až do vodárny. 
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studna, která jímala vodu z Bařin 

 

Ve vodárně byly dva čerpací agregáty, poháněné parním strojem. Voda 
pro parní stroj se od roku 1900 čerpala z Odry. V roce 1927 byla 
postavena trafostanice a do vodárny se zavedla elektřina (první 
elektrifikovaná budova v obci) a parní stroj byl ponechán jako rezerva. Od 
roku 1936 pomáhalo čerpat vodu třetí menší čerpadlo. V roce 1938 byly 
rezervní parní stroje nahrazeny dieslovým motorem a byl zbourán komín.  

Vodovodní potrubí do Nového Jičína bylo položeno v silnicích v hloubce 
1,5 metru, a to nejkratší možnou cestou (z vodárny v silnici po č. 137, 
potom přes Drahy k Boží muce a dále v hlavní silnici do Nového Jičína). 
Bylo litinové s vnitřní izolací. Ústilo na Dolní bráně v Novém Jičíně a voda 
se dále tlačila do vodojemu na Skalkách.  Později byla trasa nahrazena 
novou, z vodárny přes pole za Drahami a Hlubokým do vodojemu na 
Panském kopci.  
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Celý vodovod byl na svou dobu vybudován velmi moderně. Vodojem 
obsahoval zařízení, které na dálku přenášelo stav hladiny vody do čerpací 
stanice a na městský úřad. Nazývalo se stavoznak a signalizovalo stav 
hladiny po 5 cm. Plovákové zařízení k vysílači stavoznaku bylo umístěno 
mimo vodojem v rouře v armaturní komoře, která byla s vodojemem 
propojena.   

Vodárna měla také vlastní telefonní linku z čerpací stanice do Nového 
Jičína, která byla zřízena již v roce 1892. 

Prvním vedoucím vodárny v Bernarticích nad Odrou byl v letech 1892 až 
1897 Josef (někde uvedeno Emil)  Gaidzica z polské Ustroně, po něm 
nastoupil v roce 1897 Valentin Holaus, který tuto funkci vykonával až do 
roku 1928. Jeho potomci (rodina Dlabačová) pracovali ve vodárně mnoho 
dalších let. Prvním topičem byl Jan Bayer a dalším Petr Šlejzar. Od roku 
1919 vodárna zaměstnávala i dva montéry.  

V letech 1923 až 1927 město Nový Jičín nařídilo všem odběratelům vody 
pořídit si na vlastní náklady vodoměry a začal se vybírat poplatek za 
skutečně odebranou vodu. Naší obce se to netýkalo, protože ta vodovod 
stále neměla! 

Během II. světové války bylo čerpání v Bařinách převedeno na elektrický 
pohon. Ve vodárně sídlil za války obecní úřad a bydlel tu německý 
starosta obce Bernartice a zároveň zaměstnanec vodárny Josef Köllner. 

Na konci války se Němci pokusili vyřadit vodárnu z provozu, odpojili 
elektrický proud, čerpadla rozebrali  a odvezli. Vodárna však fungovala 
dále, provoz zachránilo malé čerpadlo s dieslovým motorem. V květnu 
1945 se podařilo ztracená čerpadla najít až v Mohelnici a  byla vrácena 
zpět do vodárny. 

V roce 1950 začala voda chybět, nepostačovala zásobovat všechny 
odběratele, proto do roku 1961 došlo k rekonstrukci čerpací stanice, 
vybudování nové akumulační nádrže a vyvrtání čtyř nových studní 
v oblasti mezi Teplicí a lesem (pod č. 29 a za č. 31 a 33 a před Kutinami). 
Na Panském kopci a nad vodárnou byly postaveny vodojemy.  
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vodojem nad vodárnou, srpen 2022 

 

Větší vodojem byl vybudován i na Skalkách v Novém Jičíně. Byl proveden 
průzkum vydatnosti zdrojů vody, při kterém došlo k velké chybě. Stanovilo 
se, že vody je dost na zásobování Kopřivnice, včetně továrny Tatra.  
Skutečnost však prokázala opak. Vody bylo málo, dokonce se v Novém 
Jičíně musela vypínat i několikrát denně! Aby se situace zachránila, bylo 
přistoupeno k ojedinělému kroku. Za strojovnou vodárny v Bernarticích, 
na kopci před lesem, byla v roce 1963 postavena pohotovostní úpravna 
vody, která se čerpala z Odry a míchala s vodou pramenitou. Tato situace 
trvala až do roku 1970, kdy z důvodu velké složitosti a nákladů bylo 
zařízení zrušeno. Úpravna vody byla jediná stavba tohoto druhu v naší 
zemi. Kopřivnice pak byla napojena na jiný vodovod.  

V letech 1969 až 1971 byly vyvrtány další studny na kraji lesa poblíž 
Horákova obrázku, na kraji lesa blíže k Hůrce a u Suchdolu a v roce 1977 
na poli za Bayery č. 29. Prameniště v Bernarticích postupně nestačila 
zásobovat rozrůstající se město Nový Jičín, a tak na počátku 80. let 
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minulého století byly zřízeny nové vrty mezi Hůrkou a Jeseníkem nad 
Odrou a Vražným. Nová úpravna vody a čerpací stanice byla postavena 
v Hůrce a na Panském kopci nový vodojem. Celé dílo bylo dáno do 
provozu v roce 1986.  

Na Panském kopci dosud slouží dva vodojemy – starý, menší je pro 
Bernartice nad Odrou, postaven v roce 1958 a hned vedle nový z roku 
1986. Oba prošly v letošním roce rekonstrukcí. 

    

      vodojem na Panském kopci pro Bernartice nad Odrou 

          před opravou                při opravě, srpen 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        před opravou    při opravě, srpen 2022 
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Již od roku 1892 naše obec usilovala o napojení na vodovod, ale marně. 
Město Nový Jičín upřednostňovalo jen své zájmy a potřeby. Obec dosáhla 
aspoň vybudování dvou hydrantů pro požární účely, a to u č. 137 a 112 a 
zřízení pumpy v Bařinách (viz opis dokumentu na konci článku). Vodovod 
se v naší obci začal kopat až v roce 1955, a to po mnoha neúspěšných 
jednáních s městem Nový Jičín a vedením vodárny. Nedařilo se 
dosáhnout dohody o výstavbě vodovodu pro naši obec, přestože voda 
pramenila na jejím katastru. Až zásluhou pana Leopolda Biskupa se 18. 
srpna 1955 uskutečnilo jednání přímo ve vodárně v Bernarticích nad 
Odrou mezi zástupci našeho národního výboru a ředitelem ostravského 
podniku „Zásobování vodou a kanalizací“, který po tvrdé a bouřlivé debatě 
(obecní kronika uvádí revoluční debatě!) přislíbil uvolnit 200 tisíc korun,  
na první etapu stavby vodovodu ještě v roce 1955.  

Kopat se tak začalo 19. září 1955 bez dokumentace. Organizačně vše 
řídil pan Leopold Biskup. První výkop provedl pan Florian Klos č. 130 na 
křižovatce u č. 26 a kopalo se směrem na dolní konec k vodárně, celkem 
730 metrů. Pan Klos vzal krumpáč, ostřím špice udělal čáru na okraji 
silnice a začalo se. Do večera bylo vykopáno 40 metrů o hloubce asi 2 
metry. Výkopy byly prováděny našimi občany brigádnicky za menší 
úplatu. Na jednoho dospělého člověka připadly asi dva metry výkopu. Pro 
práci vládlo velké nadšení, kopalo se převážně večer při elektrickém 
osvětlení, protože přes den chodili lidé do svých zaměstnání.  Koncem 
října byl výkop hotov až po č. 137, kde vede hlavní řád vodovodu směrem 
na Nový Jičín. Náš vodovod se na něj tady napojil. Ještě v roce 1955 tak 
byly na vodovod napojeny některé domy po obou stranách silnice na 
dolním konci.  

21. července 1958 byl zahájen výkop vodovodu od křižovatky po č. 1 
s odbočkou na Novou čtvrť a začala stavba vodojemu na Panském kopci. 
Na horním konci obce byl vodovod dostavěn v březnu 1959. 
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výkop vodovodu 1955 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klos Josef č. 109   v čepici  ??? (poradí někdo?) 

Klosová Irena  č. 15   Šimíček Josef  č. 210,  pošťák v uniformě 

Klos Josef  č. 15   Valchařová Marie  č. 183   

Geryk Josef  č. 189   Bartoň Adolf  č. 171 

Bayer Jan  č. 11 s knírkem  Handrych František  č. 101 

Nováková Anna  č. 144     
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Bartoň Adolf č. 171    Klos Josef č. 15 

Handrych František č. 101  Valchařová Marie č. 183 

Šimíček Mojmír č. 129 (190)   ???    (poradí někdo?) 

Klos Josef č. 109 v čepici   Nováková Anna č. 144 

Klosová Irena č. 15 
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U příležitosti stého výročí postavení vodárny v roce 1992 došlo k celkové 
opravě areálu čerpací stanice a potom, během několika málo 
následujících let, nastal konec. 

K prvnímu odstavování vrtů v naší obci došlo v roce 1997, kdy se 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava začaly zaměřovat na 
získávání vody z přehrad. K dalšímu zavření studní došlo v roce 2001. 

V roce 2004 byly studny na dolním konci obce zrušeny a bylo zastaveno 
čerpání vody z důvodu kontaminace podzemních vod tetrachlorethenem a 
trichlorethenem (původce nenalezen). Byly provedeny analýzy z nichž 
vyplynulo, že závadnými látkami je zasaženo celé jímací území na 
katastru naší obce.  

Voda ze starých původních pramenů z důvodu nečerpání samovolně 
vytékala do okolního terénu, a tak v prosinci 2005 vydal Městský úřad 
Nový Jičín rozhodnutí o povolení snižování hladiny podzemních vod jejich 
vypouštěním do potoku Teplica.  Prameny nelze zastavit, stále produkují 
vodu, a tak nyní dochází k jejich samovolnému gravitačnímu odtoku. Voda 
z Lesních pramenů nad vodárnou odtéká do akumulačních nádrží a odtud 
je odčerpávána do potoka Teplica.  

Trafostanice funguje, elektřinou zásobuje obytný dům ve vodárně a 
čistírnu odpadních vod, která je na louce u soutoku potoku Teplica 
s Odrou. 

Prameny v Bařinách jsou také odstaveny a voda z nich vytéká do 
okolního terénu. 

Od roku 2005 nás pitnou vodou zásobuje Ostravský oblastní vodovod, 
který upravuje vodu z přehrad Kružberk, Morávka a Šance. 

Naše vodárna dosloužila a již se nepočítá s jejím provozem. Zařízení 
v čerpací stanici není schopné provozu, kontaminace vody ustupuje jen 
velmi zvolna, prameny a studny jsou odstaveny, zrušena jsou tak i 
ochranná pásma podzemních vod. Škoda. 

Voda a čerpací stanice v Bernarticích nad Odrou dlouhá léta dobře 
sloužila mnoha lidem. Bylo to velmi důležité stavební dílo. 

Pro mě osobně zůstává na vodárnu pěkná vzpomínka, bylo tam vždy 
živo, žili tam dobří sousedé Dlabačovi, Tvarůžkovi a Lazebníčkovi, stále 
se tam něco dělo, strojovna byla vždy v noci  osvětlená, všude bylo 
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krásně čisto a okolí upravené a plné kytek. Nevadil nám ani neustálý 
hukot strojů a čerpadel, zvykli jsme si.  

 

 

strojovna s čerpadly, vpředu studna pro jímání vody z Bařin 

     

                       strojovna    strojovna 

   před ní v zemi akumulační nádrže                za ní trafostanice 
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studna z r.1912, strojovna, obytný dům, vlevo trafostanice 

 

Doslovný opis dokumentu z 1. srpna 1912, který vydala Městská obec 
Nový Jičín, městská vodárna. Týká se zacházení s požárními hydranty 
v naší obci a pumpy v Bařinách. Text je napsán v češtině i v němčině a je 
podepsán starostou Nového Jičína, kterým byl v letech 1912 až 1913  
Franz Xavier Josef Bank. 

 

Instrukce, 

kterak zacházeti dlužno s dvěma hydranty požárními v obci Bernarticích a 
s pumpou na vodu pitnou na „Bařině“ tamtéž se nacházející a kterak je 
udržovati v dobrém stavu. 

 

Usnesením obecního výboru města Nového Jičína ze dne 30. června 
1911 bylo povoleno vstavění dvou olověných (plombovaných) hydrantů 
s přípojem k hlavnímu vedení městského vodovodu k účelům hasičským 
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obce Bernartické, pak zřízení pumpy na „Bařině“ k čerpání vody pitné za 
doby polních prací pro dělníky polní. 

 

V Novém Jičíně dne 1. srpna 1912 

Podpis starosty  

 

Informace jsem čerpala z kroniky obce Bernartic nad Odrou, brožury „100 
let vodovodu Nový Jičín“, článku Jiřího Bendy ve Vlastivědném sborníku 
okresu Nový Jičín, svazek 15 z roku 1975 a pamětí Eduarda Bayera č. 27 

 

Za pomoc děkuji Haně Holčákové, rozené Tvarůžkové. 

Foto: Alois Šimíček, Ilona Stavinohová a archiv obce 

 

Ilona Stavinohová, kronikářka obce 

 

     RŮZNÉ 

Nález II. 

Už při nalezení a zjištění, co máme v ruce (viz. Obecní zpravodaj 3/2022), 
jsme se rozhodli, že tento artefakt skončí u těch, kterým má co nejvíce 
říct. Podle textu na přívěšku je to z obce Svitávka a výročí hasičského 
sboru 1885 – 1935. 
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Již před vlnou koronaviru jsem kontaktoval starostu hasičů ve Svitávce a 
domluvil se, že při příhodné příležitosti se zastavíme a tento přívěšek 
předáme. Po dvou letech, kdy se situace zlepšila, jsme si naplánovali 
výlet na Drahanskou vrchovinu a po domluvě jsme navštívili starostu 
městyse Svitávka pana Zoubka. Byl v plném pracovním úsilí a přivítal nás 
v nádherné vile, kde sídlí jejich radnice. Nejdříve jsme panu starostovi 
nastínili místo a způsob nálezu, předali dotyčný přívěsek, náš Obecní 
zpravodaj 3/2022 a několik upomínek na naši obec, které nám poskytl náš 
pan starosta. 

Poté se rozvinula hodinová debata o městysu Svitávka, okolní krajině, ale 
hlavně o sídle radnice, ve které již 16 let starostuje. Svého času jsme 
navštívili známou vilu Tugendhat v Brně, a překvapilo nás, že v této Velké 
vile a vedlejší Malé ve Svitávce do začátku 2. světové války žila rodina 
Löw-Beera a i jejich dcera Greta, později provdána za Fritze Tugenhata a 
jejichž vilu v Brne rodina Löw-Beera financovala. Ostatně i prohlídka 
postupně renovované vily, jejiho interiéru a městyse Svitávky, stojí za 
návštěvu. 

Tato rodina průmyslníků provozovala cementárny, cukrovary a textilní 
továrny v celém Rakousko-Uhersku. V továrně ve Svitávce, vzhledem k 
velkému nebezpečí výbuchu a požáru v textilních prostorách, založili již v 
roce 1878 hasičské družstvo a v roce 1884 se hasičské družstvo převedlo 
pod obec Svitávka. 

Rodokmenu a historii celé rodiny Löw-Beeru, jejich dcery Grety a spojení 
s rodinou Tugendhat v Brně, opravě vil ve Svitávce se několik let věnuje 
starosta městyse pan Zoubek. Podotkl, že měli i cihelnu a keramické dílny 
a že by tento červený přívěsek mohl pocházet i z těchto dílen. 
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Návštěva, rozhovor i prohlídka městyse v nás zanechala hluboký dojem, a 
když se ještě k tomu přidalo příhodné počasí, tak účel výletu byl splněn. 
Jen to spojeni je vhodnější třeba vlakem do Brna a potom do Svitávky. 

 

Margita Kelnarová, Petr Drlík 

 

Oderská mlýnice 2022 Lesy ČR  

Turistická oblast Poodří nabízí ideální podmínky pro rodinnou 
cykloturistiku, je vyhledávána milovníky přírody a je vhodným místem 
aktivní dovolené pro rodiny s dětmi, seniory i zdatné cyklisty milující 
adrenalin. 

Milovníci přírody na kolech mohou díky husté síti cyklostezek a cyklotras 
projet křížem krážem Chráněnou krajinnou oblast Poodří, která v každém 
ročním období nabízí pestrou paletu flóry i fauny. Relaxovat můžete v 
meandrech řeky Odry s bohatými koberci sněženek na jaře, v létě si 
odpočinout v romantických zákoutích a na podzim sledovat výlovy 
rybníků. 
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Vrcholem cyklistické sezóny v Poodří je závod horských kol Oderská 
Mlýnice a jak říká klasik "Kdo nevyjel Mlýnici, jako by ani nebyl českým 
bikerem“. Motivační slogany na kopci Mlýnice jsou již legendární. 

 Přijeďte i vy zažít neopakovatelnou fanouškovskou atmosféru, která je 
moravsko-slezskou obdobou fandění na Tour de France! 

V sobotu 24. září 2022 se ve Spálově – Klokočůvku na tzv. Spálovském 
mlýně „rozjede“ již 22. ročník veřejného závodu horských kol Oderská 
Mlýnice Lesy ČR. Závod je určen pro závodníky všech věkových a 
výkonnostních kategorií z celé České republiky i blízkého zahraničí. 

Závod je zařazen do celostátního seriálu Kolo pro život, který se od své 
premiéry v roce 2000 stal největším a nejpopulárnějším amatérským 
seriálem bikerů v ČR.   

Unikátní zázemí dětského tábora Spálovský mlýn ve Spálově - 
Klokočůvku nabídne všem účastníkům akce ubytování a mimo 
sportovních zážitků také celodenní nabitý doprovodný program a soutěže 
na stáncích partnerů, zábavnou výuku jízdy na kole v Bike Academy nebo  
rozsáhlou dětskou zónu se soutěžemi a zábavou.  

Bc. Pavlína Ambrosch 

Turistická oblast Poodří, z.s. 

www.poodri.com, FB Poodří – Moravské Kravařsko 

www.kolopro.cz 

www.spalovskymlyn  FB Oderská Mlýnice  

www.2k.cz 
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Letní prázdniny s policejními preventisty  

Bezpečné prázdniny v MS kraji 

 

Letní prázdniny jsou dětmi ty nejoblíbenější dny plné očekávání, zážitků, 

nových kamarádů, poznání a v neposlední řadě také táborů. V tomto 

období vyráží do terénu také policejní preventisté společně s dopravní 

policií, oddělením hlídkové služby, psovody, cizineckou policií, aby dětem 

zpestřili program. 

Mezi nejrozšířenější témata na táborech bývá seznámení se s policejní 

prací, co se od policistů očekává, co všechno policisté dělají, čemu se 

věnují, jak pomahají a chrání.  

 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 8-9/2022 

38 

 

Samozřejmě si děti mohly vyzkoušet policejní výstroj, výzbroj a jak je 

těžké udělat jen pár kroků v balistické vestě s přilbou na hlavě.  
Pro karvinské a orlovské děti si preventisté připravili soutěžní program 

„Malý policista“, který měl přiblížit policejní práci formou různých aktivit, 

například soutěže v týmech a v disciplínách zaměřených na rychlost, 

zručnost, paměť apod. 
Na Frýdecko – Místecku si děti jako rozcvičku zopakovaly telefonní čísla 

jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, jak vypadá 

semafor, který si následně mohly vybarvit. Připomněly si, jak se bezpečně 

chovat o prázdninách.  

Stejně tak na Novojičínsku byly připraveny simulační brýle, které dávají 

zažít pocit, jakoby byl člověk pod vlivem alkoholu, marihuany nebo při 

velké únavě. I krátký úsek cesty je tak těžké zdolat a děti zjistily, že 

například řízení vozidla v opilosti, nebo při velké unaveně je velmi 

náročné a nebezpečné. 
Na Opavsku policejní preventistka navštívila sportovně orientovaný tábor. 

Vzhledem k blížícímu se školnímu roku byla společná beseda tématicky 

zaměřena na šikanu. Děti si připomněly co, je považováno za šikanu, a 

jak se projevy šikany řeší. Mladí táborníci s policistkou se zájmem 

diskutovali. 

Zejména o prázdninách jsou děti častěji vystaveny rizikovým situacím, a 
tak hlavním tématem návštěvy preventistů na Bruntálsku bylo vlastní 

bezpečí. Hovořilo se nejen o rizicích na ulici, na hřišti, v lese nebo při 

nálezu munice, ale také o bezpečnosti při pobytu u vody anebo jak se 

chovat, když zůstanou sami doma. Děti si potrénovaly paměť při popisu 

osob. Kdo měl zájem, mohl si vyzkoušet snímání otisků prstů a odnést si 

svůj vlastní. 
V podobném duchu probíhaly také příměstské tábory na Ostravsku. Pro 

děti byla připravena laserová střelnice, kde si mohly vyzkoušet simulaci 

střelby ze služební zbraně. Policisté předvedli služební techniku, kterou 

využívají při výkonu služby. Táborníci si prohlédli donucovací prostředky, 

včetně dlouhých služebních zbraní a velmi atraktivní se stala prohlídka 

vozidla Policie ČR.  Také si otestovali jaké to je, když se řidič musí 

podrobit povinné dechové zkoušce. 
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Účastníci tábora si odnesli nejen cenné rady, ale také drobné dárky 

v podobě policejních omalovánek, reflexních přívěsků, pexes a edukační 

hry „Kterak se oběti nestáti“. Nadšení a spokojenost dětí bylo znát na 

jejich usměvavých tvářích. Budeme se těšit zase příští léto! 

 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

nprap. Bc. Vladimíra Faferková 

oddělení prevence 
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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  

 
Místostarosta 
Michal Prašivka 
Tel.: +420 732 575 361 
E-mail: michal.prasivka@tznj.cz 
 

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