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 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Kalendář akcí 
 

Po      26.12. Vánoční pohádka 

Út      27.12. Volejbalový turnaj 

St      28.12. Rekreační volejbalový turnaj 

Čt      29.12. Zpívání koled 

So          7.1. Tříkrálová sbírka 

Ne          8.1.  Novoroční koncert 

Pá              13.1. Valná hromada SDH Bernartice nad Odrou 

So        28.1. Ples TJ Sokol + Maškarní ples pro děti 

So             4.2. Zahrádkářský ples 

So        18.2. Obecní ples 

 
 

Kalendárium 
 

21.11. Proběhlo jednání o postupu realizace studie a projektu na opravu 
kulturního domu. 

22.11. Starosta se zúčastnil valné hromady Regionu Poodří 
v Bartošovicích. 

23.11. Na obecním úřadě provedli auditoři Moravskoslezského kraje dílčí 
přezkum hospodaření obce za období leden – říjen 2022.  

23.11. Na obecním úřadě se konala pracovní schůzka zastupitelstva 
obce. 

25.11. Před obecním úřadem se občané sešli na akci „Rozsvícení 
vánočního stromu“. 

28.11. Na obecním úřadě proběhla další schůzka k přípravě žádosti o 
dotaci na výměnu veřejného osvětlení za LED svítidla. 

29.11. Starosta a místostarosta se zúčastnili jednání na stavebním úřadě 
v Novém Jičíně ohledně pořízení Změny č. 1 územního plánu 
obce. 

29.11. Obci byl oznámen neúspěch v žádosti o dotaci na stavbu venkovní 
učebny za základní školou. 
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30.11. V kulturním domě byla provedena údržba a seřízení všech 
plastových oken. 

5.12. Na Moravskoslezský kraj bylo zasláno závěrečné vyhodnocení 
dotace na akci „Doplnění veřejného osvětlení na místní 
komunikaci p. č. 544“. 

7.12. Proběhlo jednání s projektantem venkovní učebny za základní 
školou o jiné možnosti získání dotace na realizaci akce. 

8.12. Starosta se zúčastnil schůze starostů a zástupců společnosti OZO 
Ostrava a.s. v Ostravě. 

9.12. V kulturním domě proběhlo třetí zasedání zastupitelstva obce. 
11.12. V kulturním domě se konalo vítání občánků. 
12.12. V kulturním domě byla zahájena oprava parketové podlahy, která 

byla poškozena při havárii bojleru. 
14.12. V restauraci U bříz proběhla konference pro představitele 

samospráv Regionu Poodří. 

 

Vážení spoluobčané, 

 

blíží se konec roku a nejhezčí svátky v roce, které mnozí z nás trávíme 
v kruhu rodinném se svými nejbližšími.  
Na konci roku je čas na bilancování a zhodnocení právě končícího roku. 

Po dvou letech, která byla zcela ovlivněna koronavirovou pandemií, jsme 

se mohli vrátit k životu, na který jsme byli dříve zvyklí. Avšak válka na 

Ukrajině ovlivnila mnoho věcí. Přišla energetická krize a inflace 

nezadržitelně roste. Nikdo neví, jak se situace bude dále vyvíjet. Buďme 

však optimističtí a věřme v lepší zítřky. 

V uplynulém roce se nám podařilo mnoho 

zrealizovat. Vezměme to popořádku. Největší akcí 

bylo zateplení a nová fasáda tělocvičny, na kterou 

jsme získali dotaci z Národní sportovní agentury ve 

výši 70% uznatelných nákladů. Další akcí bylo 

doplnění nového veřejného osvětlení na místní 

komunikaci od Šenkeříků č.4 po Glogary č.6. 

Na to jsme získali dotaci z Moravskoslezského 

kraje ve výši 40% uznatelných nákladů. Opravili jsme sociální zařízení U 
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Odry, které bylo v havarijním stavu. Dále jsme U Odry vyměnili staré 

veřejné osvětlení za nové. V základní škole jsme zcela nově 

zrekonstruovali a vybavili výdejnu jídla pro děti. Za pekárkou jsme 

postavili novou garáž pro hasičské dopravní auto. V parku před prodejnou 

Jednota proběhly terénní úpravy a nová výsadba okrasných rostlin. V obci 

jsme zavedli kamerový systém pro větší bezpečí našich občanů. 

V kulturním domě jsme vyměnili nefunkční plynové kotle za nové, 

kondenzační. Dále jsme v kulturním domě po havárii bojleru opravili 

parketovou podlahu. Před dokončením je projekt „Multifunkční obecní 

centrum“ na opravu bývalé smuteční síně, který řeší jak samotnou opravu 

budovy, tak opravu prostranství před budovou, novou opěrnou zeď a nové 

schodiště od obecního úřadu ke kostelu. Na zpracování této projektové 

dokumentace jsme získali dotaci z Moravskoslezského kraje ve výši 60% 

uznatelných nákladů. Dále jsme nechali zpracovat pasport celé budovy 

kulturního domu, abychom mohli začít s projektem na jeho opravu. Máme 

zpracován projekt a bylo vydáno stavební povolení na stavbu venkovní 

učebny za základní školou. Bohužel, nebyli jsme úspěšní v získání dotace 

a hledáme další možnosti jiných dotací, abychom tento projekt mohli 

zrealizovat. Podařila se nám i spousta méně finančně náročných, přesto 

pro nás důležitých akcí. Například opravy největších výtluků na mnoha 

místních komunikacích. Provádíme nový nátěr lávek a stolů U Odry. 

Nechali jsme digitálně zpracovat pasport veřejného osvětlení v obci, 

abychom v nadcházejícím roce mohli vyměnit staré sodíkové světla za 

LED svítidla. Je zpracován energetický audit na budovu kulturního domu. 

Opravili jsme několik havarijních uličních vpustí. Zakoupili jsme nový 

rotační kartáč pro zimní údržbu chodníků. Proběhla spousta dalších úprav 

a oprav v obci.  

Nedávno jsem se účastnil konference starostů o odpadovém 

hospodaření. Píši to každý rok: cena za svoz a likvidaci odpadů bude 

razantně narůstat. Naše obec zatím stále patří do kategorie, kdy množství 

vytřízeného odpadu je na dobré úrovni. Musíme se co nejvíce snažit o 

snížení množství komunálního směsného odpadu. Pokud se nám to 

nebude dařit, spadneme do kategorie obcí, kdy nárust ceny za svoz a 

likvidaci bude opravu markantní. Náklady by stouply dvakrát tolik, než 
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dnes. Prosím a apeluji na všechny občany, aby odpad co nevíce třídili a 

do směsného komunálního házeli opravdu jen to, co vytřídit nelze. 
V lednovém zpravodaji vás budu informovat o tom, co bychom chtěli 
zrealizovat v nadcházejícím roce. 

Rád bych touto cestou poděkoval všem pracovníkům obecního úřadu, 
školy, školky, zastupitelům, představitelům složek a spolků a všem 
občanům, podílejících se na životě a rozvoji obce za spolupráci, které si 
velmi vážím. 

Milí spoluobčané, chtěl bych vám všem popřát, abyste závěr roku a 
vánoční svátky strávili v klidu a v pohodě. Přeji vám v následujícím roce 
mnoho štěstí, spokojenosti a hlavně pevné zdraví. 

       Tomáš Horut, starosta 

 

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice nad 
Odrou konaného dne 9.12.2022 

3/1 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu 
zastupitele Ing. Ivana Košťála a Mgr. Petru Gavlasovou, zapisovatelkou 
Danielu Horutovou. 
3/2 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program zasedání 
zastupitelstva obce. 
3/3 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočet obce 
Bernartice nad Odrou na rok 2023.  
Rozpočet obce se schvaluje podle oddílů a paragrafů jako schodkový. 
Příjmy:  20.200.000,- 
Výdaje: 36.200.000,- 
Třída 8  16.000.000,- 
3/4 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočet Základní 
školy a Mateřské školy Bernartice nad Odrou, příspěvkové organizace na 
rok 2023. (Příloha č. 5 zápisu) 
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3/5 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou vydává Obecně závaznou 
vyhlášku obce Bernartice nad Odrou, kterou se zrušuje obecně závazná 
vyhláška č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území obce Bernartice nad Odrou. 
(Příloha č. 6 zápisu). 
3/6 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Střednědobý výhled 
rozpočtu obce Bernartice nad Odrou na roky 2024 – 2027. (Příloha č.7 
zápisu) 
3/7 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Střednědobý výhled 
Základní školy a Mateřské školy Bernartice nad Odrou, příspěvkové 
organizace na období let 2024 – 2027. (Příloha č. 8 zápisu) 
3/8 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje podání žádosti o 
dotaci z výzvy MMR ČR: Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D8220B 
Podpora obnovy sportovní infrastruktury na akci „Rekonstrukce a 
modernizace hřiště u ZŠ a zázemí“ a souhlasí se zajištěním vlastních 
finančních prostředků na dofinancování akce. 
3/9 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje podání žádosti o 
dotaci z výzvy MMR ČR: Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D8210A 
Podpora obnovy místních komunikací na akci „Oprava místní komunikace 
na parcele č. 47/1“ a souhlasí se zajištěním vlastních finančních 
prostředků na dofinancování akce. 
3/10 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Protokol o 
veřejnosprávní kontrole v Základní škole a Mateřské škole Bernartice nad 
Odrou, příspěvkové organizaci za období leden – srpen 2022 konané dne 
14.11.2022. 
3/11 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Výroční 
zprávu o činnosti školy za školní rok 2021/2022. 
 
 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 12/2022 

6 

 

3/12 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou vydává souhlas a pověřuje 
starostu obce k provedení změn rozpočtu tykajících se přijetí dotací a 
použití do výdajů obce v plném rozsahu, a to od 1.1.2023 do 31.12.2023. 

Úřední hodiny obecního úřadu v době Vánoc  

Od čtvrtku 22. prosince do pátku 30. prosince bude z důvodu čerpání 
řádné dovolené uzavřen obecní úřad. Uzavřena bude také obecní 
knihovna. 

 

Pokladna a podatelna obecního úřadu bude otevřena pouze v době 
otevíracích hodin pošty Partner. Děkujeme za pochopení. 

 

Otevírací hodiny pošty Partner v době Vánoc  

Čtvrtek  22.12.2022 7.00 - 10.00 hodin 

Pátek  23.12.2022 7.00 - 10.00 hodin 

Pondělí 26.12.2022      Zavřeno 

Úterý  27.12.2022 7.00 - 10.00 hodin 

Středa  28.12.2022 7.00 – 10.30 a 15.00 – 17.00 hodin  

Čtvrtek  29.12.2022 7.00 - 10.00 hodin 

Pátek  30.12.2022 7.00 - 10.00 hodin 

Bohoslužby v době vánočních svátků 

24. prosince ve 22:00 hodin mše svatá v noci (tzv. půlnoční) 

25. prosince v 8:00 hodin mše svatá  

26. prosince v 8:00 hodin mše svatá 

31. prosince v 8:00 hodin mše svatá  

  1. ledna v 8:00 hodin mše svatá  
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Vývozy popelových nádob 

Poslední vývoz popelnic v letošním roce proběhne v pondělí 19. prosince. 
Následující vývoz bude v pondělí 2. ledna. Vývozy popelnic v příštím roce 
proběhnou jako obvykle vždy lichý týden v pondělí. 

   Věra Košťálová, správní pracovnice 

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2023 

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti SmVaK, byly 
v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného 
s účinností od 1. ledna 2023 takto 

 

Cena v Kč/m3: 

Voda pitná (vodné)       54,54 Kč (bez DPH)     59,99 Kč (vč. 10% DPH) 

Voda odvedená (stočné)  53,21 Kč (bez DPH)     58,53 Kč (vč. 10% DPH) 

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu 
měřidel následujícím po 1. lednu 2023, popřípadě bude postupováno dle 
uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem. 

 

Ing. Halina Studničková, Ph.D., FCCA, ekonomická ředitelka 

 

 

Zaměstnanci obecního úřadu 

přejí všem spoluobčanům krásné, 

ničím nerušené prožití vánočních svátků 

a úspěšný vstup do nového roku 2023 
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Novoroční koncert 

Zveme Vás na Novoroční koncert, který se uskuteční v neděli 8.1.2023 
v kostele Navštívení Panny Marie v Bernarticích nad Odrou v 15.00 
hodin. Vystupovat bude smíšený pěvecký sbor Collegium Bonum, který 
vznikl v roce 2010, má za sebou spoustu koncertů v našem regionu a dále 
v Polsku, Francii a Chorvatsku. Členové sboru pocházejí z různých koutů 
Opavska, Kravařska, Bílovecka a Studénky. Sbor je členem Unie českých 
pěveckých sborů. 

 

Rozsvícení vánočního stromu  

V pátek 25. listopadu proběhlo před obecním úřadem Rozsvícení 
vánočního stromu. Tuto akci jsme mohli opět po dvou letech zorganizovat. 
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Velmi mile nás překvapila hojná účast na tomto krásném setkání.  Chtěl 
bych touto cestou moc poděkovat našim zahrádkářům, kteří připravili 
vynikající svařák a skvělé klobásky. Dík patří našim paním učitelkám, 
pracovnicím a dětem ze základní školy, které svými výrobky na vánoční 
jarmark a písněmi navodili krásnou adventní atmosféru a odpočítaly 
samotné rozsvícení. Děkuji Martinovi Karafiátovi a týmu kolem něj, za 
přípravu a prodej skvělých výrobků domácí zabíjačky. No a v neposlední 
řadě děkuji zaměstnancům obce za přípravu této akce.  
Pevně věřím, že se všem zúčastněným líbilo a mohli jsme společně strávit 
krásné chvíle ještě před tím, než začne předvánoční shon. 
 
 

Tomáš Horut, starosta 
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 Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY  

Divadelní představení  

Ve středu 16. listopadu přijelo k nám do školky Divadlo Koloběžka 
s představením „Krakonošova čarovná fajfka“. Paní herečky sice nepřijely 
na koloběžce, ale autem – opravdová koloběžka však i tady měla svou 
velkou roli. Představení plné písniček, vtipných scének, i poučení jsme 
odměnili velkým potleskem.  

  

 

 

 

 

 

Návštěva z nebe – 6. prosince 2022  

Už od samého rána jsme ve školce netrpělivě očekávali, zda 
zaslechneme cinkání zvonečku a ve dveřích se objeví postava s bílými 
vousy a berlí v ruce. A dočkali jsme se – Mikuláš na nás nezapomněl a 
přišel i s andělem (čert musel zůstat venku, protože ve školce máme jen 
samé hodné děti ). Naším cílem není děti strašit, ale užít si tuto krásnou 
předvánoční tradici. Mikuláše jsme přivítali písničkou a básničkou. Ve 
Zlaté knize měl o každém napsáno, co umí a co se mu daří, u některých 
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však i v čem by se měli polepšit. Každé děťátko bylo obdarováno 
balíčkem dobrot a ovoce a všichni jsme slíbili, že se budeme snažit dělat 
jen dobro. Věříme, že nás Mikuláš navštíví i příští rok. Mikuláši, 
děkujeme!  

  

Projektový den ve Valašském Meziříčí  

Ve čtvrtek 8. prosince jsme v rámci projektu Šablony III. jeli do 
Valašského Meziříčí do Vrtule – světa her a poznání. Užili jsme si 
dopoledne plné hraní, objevování, tvoření, bádání i pohybových aktivit. 
Vyzkoušeli jsme si Krtkovo bludiště s baterkami, prolézání „komínu“ mezi 
patry, balancovadlo poznání o naší planetě Zemi, stavění staveb 
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z nejrůznějších kostek a kostiček, kuličkové dráhy, labyrinty a spoustu 
dalších nejen stolních her a hlavolamů. Učili jsme se domlouvat a 
spolupracovat s kamarádem.   

 

Vítání občánků  

U nás v Bernarticích máme již několikaletou tradicí, že se děti z mateřské 
školy spolupodílejí na vítání nově narozených občánků. Letos jsme měli 
možnost své maličké kamarády a budoucí školkáčky pokolébat v kolébce 
v neděli 11. prosince 2022.   

Děkujeme dětem, které vystupovaly - Jirkovi, Viktorce, Natálce, Julince, 
Danečkovi a Karolínce, jejich rodičům za pomoc a trpělivost při 
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nacvičování básniček a paní učitelce Dáši Bokové, která s dětmi program 
připravila.  

 

Zdobení stromečku v MŠ  

I my ve školce prožíváme krásný adventní čas plný očekávání. Každý den 
se v ranním kruhu scházíme u adventního věnce a plníme úkoly 
z adventního kalendáře. Připravujeme překvapení pro rodiče, pečeme 
perníčky, zpíváme koledy, tvoříme přáníčka, … a také zdobíme stromeček 
a učíme se o vánočních tradicích.   

Děkujeme manželům Bršťákovým, kteří nám do školky darovali živé 
vánoční stromečky.  
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Děkujeme paní Vendule Pavlíkové za překvapení – upečení voňavých 
perníčků, které jsme s dětmi ve školce nazdobili a paní Libuši Haitlové za 
čepice a klobouky, které s dětmi využijeme při hrách a učení v centrech 
aktivit.  

  

 

Přejeme vám všem láskyplné prožití vánočních svátků v blízkosti rodiny a 
do nového roku mnoho zdraví a radosti. Děti, paní učitelky a provozní 
zaměstnanci z mateřské školy.  
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Zprávičky ze základky  

Pátek 25.11.2022 - Rozsvícení vánočního stromku a vánoční jarmark 

Skvělou předvánoční atmosféru jsme zažili v pátek 25.11.2022 Děti 
zazpívaly koledy a vánoční písně, odpočítaly rozsvícení vánočního stromu 
a potom u stánků prodávaly své výrobky. Děkujeme všem, kteří si krásné 
dětské výtvory zakoupili a tím přispěli na dopravu na výlet pro děti 
v jarních měsících. Všichni jsme si společně užili pohodový večer. 

Bruslení 

Během podzimu se děti účastnily výuky bruslení na novojičínském zimním 
stadionu. Někdy to jelo samo, jindy to byla dřina, ale bruslit se naučil 
každý.  
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Test fyzické zdatnosti 

Žáci 3. ročníku se zúčastnili během hodin tělesné výchovy 
celorepublikového testu fyzické zdatnosti. Test byl zaměřen na čtyři 
disciplíny – člunkový běh, člunkový vytrvalostní běh, skok do dálky a 
sedy-lehy. Děti jednotlivé disciplíny bavily a byly zvědavé, jak dopadnou 
v porovnání se svými spolužáky. Jejich výsledky byly sepsány a odeslány 
k vyhodnocení. 

 

Anděl s čertem v družině 

V pondělí 5.12.2022 si paní vychovatelky v družině zahrály na čerta a 
anděla. Pro všechny si připravily pestrý program. Děti si vyzkoušely, jak 
utéct z pytle, zahrály si čertovskou honičku, zazpívaly si a zasoutěžily v 
čertovských disciplínách. Za to všechno jim byl odměnou mikulášský 
balíček od anděla.  
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ROBO den  

Ve čtvrtek 8.12.2022 proběhl ve škole Interaktivní workshop Informační 
technologie pro žáky základních škol. Lektorsky a finančně ho zajistila 
TietoEVRY.  Děti se hravou formou dozvěděly základní informace o 
informačních technologiích, během modulu s OZOboty si zasoutěžily a 
vyzkoušely si práci vývojáře / testera, komunikaci a práci v týmu. Děti 
tahle akce velmi bavila a většina z nich měla jasno, co si budou přát pod 
stromeček. 
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Výzdoba na vítání občánků 

Žáci 4. a 5. ročníku během výtvarných činností vytvořily díla, která 
zpříjemnila prostor při vítání občánků v neděli 11.12.2022. Práce je bavila 
a snažily se, aby jejich výtvory byly čisté a veselé. 

 

 
Divadelní představení Broučci 

V pondělí 12.12.2022 děti z 1.,2.a 3.třídy navštívily divadelní představení 
Broučci v Beskydském divadle v Novém Jičíně. Cestu malinko 
komplikovalo plno sněhu, ale všechno dopadlo bezvadně. Pohádka byla 
krásná, ze sněhu šly tvořit koule, které novojičínské náměstí nezažilo 
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  SPOLKOVÉ AKTIVITY 
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Krásné vánoční svátky, 

hodně štěstí, zdraví, lásky 

a pohody svým spoluobčanům  

do nového roku 2023 přejí Zahrádkáři 
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Divadelní spolek BODLÁK Bernacké Ochotnické 
Divadlo děkuje všem divákům za podporu a zájem v právě 

končícím roce.  
 

Všem občanům zároveň přeje klidné prožití Vánoc a do 
nového roku 2023 hlavně zdraví a krásné zážitky třeba při 

našich kulturních akcích. 
 

Zdeněk Klos, předseda spolku BODLÁK 
 

 
BODLÁK – aktéři hudební komedie Dobře ušitý frak 
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Poděkování  

Děkujeme všem naším členům Sboru dobrovolných hasičů za 
jejich aktivní činnost a obětavou práci v letošním roce. Dále 
bychom chtěli popřát všem občanům krásné prožití 
vánočních svátku a úspěšný rok 2023. 

 

            výbor SDH Bernartice nad Odrou 

 

 

Valná hromada TJ Sokol Benartice nad Odrou 

Dne 16.11.2022 se konala Valná hromada TJ Sokol Bernartice nad 
Odrou, na kterou dorazilo 137 členů.  

Po zahájení, přivítání členů a hostů předsedou TJ Dušanem Glogarem, 
byli přítomni seznámení s programem, který následně odhlasovali. Po 
večeři a volbě komisí byly předneseny činnosti jednotlivých oddílů za 
uplynulé období. Podrobnější informace k nejaktivnějším oddílům podali 
samotní vedoucí, a to za oddíl Fotbalu Jirka Grulich a za oddíl Florbalu 
Aleš Hubr.   

Všichni přítomni byli rovněž obeznámeni s hospodařením a čerpáním 
dotací získaných od Moravskoslezského kraje, Národní sportovní 
agentury (NSA) a obce Bernartice nad Odrou. Následně byly zmíněny 
předběžné plány činností a dalších aktivit pro rok 2023. 

Před závěrečným hlasováním o jednotlivých projednávaných bodech 
proběhla diskuze. Závěrem předseda TJ poděkoval všem přítomným za 
účast. 

     Za TJ Sokol Bernartice nad Odrou 

     Lukáš Kutěj  
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Zájezd do termálu Chocholow 

Po dvou zájezdech zahrádkářů na Kroměřížskou výstavu Floria se nám 
podařilo zorganizovat a uskutečnit zájezd do termálního koupaliště v 
polském Chocholově. Toto největší polské termální koupaliště s 30 
bazénky a bazény, plochou skoro 3000 m2, se nachází kousek za 
slovenskými hranicemi s výhledem na stranu polských Tater. 

Po příjemně strávené cestě jsme dorazili do termálů. Jak v sobotu, tak i 
neděli jsme strávili v bazénech plných bublinek a také ve dvou s jodovou 
a siřičitou vodou. Občerstvení a oběd byl možný v restauraci nebo 
občerstvení i přímo v bazénech. 

Ubytování s polopenzí jsme měli zajištěn v Bustryku. Po chutné večeři se 
zábava protáhla do pozdních nočních hodin. Odměnou po ranním 
vstávání nám byl nádherný pohled na Ľadový štít (2627m.n.m) ze strany 
polských Tater a další zasněžené vrcholky, a bohatá snídaně formou 
švédských stolů. 

Příjemným zakončením našeho zájezdu byla prohlídka podhorského 
městečka Zakopané, procházka, atmosféra předvánočních stánku s 
dřevěnými, koženými upomínkovými předměty, svařeným vínem, gofry, 
luxusnějšími obchody i pouliční muzikou. V pět hodin večer se odjíždělo 
zpět směr Bernartice nad Odrou s krátkou přestávkou na kávu a na 
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slovensko-české hranici i s běžnou kontrolou celníků. Díky panu řidiči 
jsme dorazili kolem deváté večer bezpečně domů. 

Chtěl bych poděkovat našim třem organizátorkám za jejich obrovskou 
snahu, aby vše klaplo a vše se podařilo ke spokojenosti všech. 

          Petr Drlík 

 

Zpívání vánočních koled 

Vážení příznivci vánočního koledování. Letos se po dvou letech pauzy 
můžeme opět těšit na zpívání koled, které bude, jako vždy provázet moje 
osoba s bernatskými muzikanty. Protože ale ztrácím přehled, kdo u nás 
na vesnici, z řad dětí, dospělých, amatérů i profíků se hudbě věnuje, 
oslovuji tímto ty z Vás, kteří byste si chtěli 29.12. s námi zahrát, nebo 
byste nám chtěli něco zazpívat, nebo máte doma muzikanta, který by rád 
vystoupil se svou písní....prostě...všichni jste srdečně vítáni. Pokud máte 
zájem, nebo přemluvíte někoho blízkého doma, aby se k nám připojil, 
nebo si zahrál, ozvěte se mi na tel. 721271768 abych připravila technické 
podmínky. Děkuji Kateřina Pístecká (Drlíková) 
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Tříkrálová sbírka 2023 

 

Vážení občané, 

Tříkrálová sbírka je pojmenována po skupince vzdělanců z „východu“, 
kteří se rozhodli na dlouhý čas opustit pohodlí domova a putovat kusem 
starověkého světa, aby spatřili a obdarovali dítě, jehož narození bylo 
předpovězeno ve starých proroctvích. Putovní prvek sbírky, kdy vás přímo 
doma navštíví Tři králové, je tedy odkazem na tyto odhodlané muže a 
sbírka je jedinečná právě v osobní novoroční návštěvě. Začátkem nového 
roku se opět dočkáte návštěvy královské družinky a jejich nabídky 
požehnat váš domov svěcenou křídou. Také poprosí o příspěvek do 
pokladničky. Prosíme o vlídné přijetí těchto koledníků – dobrovolníků, 
kteří věnují svůj čas ve prospěch potřených. Budou procházet obcí o 
víkendu 6. – 8. 1., nejpozději pak 14. 1. 2022. Pokud koledníky minete, 
můžete využít statickou pokladničku, kterou najdete na obecním úřadě. 

V pátek 6. 1. zveme všechny k setkání na náměstí v Novém Jičíně, kde v 
10 hodin budete moci potkat průvod Třech králů a jejich doprovodu. 
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Výtěžek sbírky jde opět na projekty Charity ČR a Charity Nový Jičín. 
Charita ČR se zapojuje do mezinárodní humanitární pomoci a Charita NJ 
se angažuje ve službách pro sociálně vyloučené lidi. V letošním roce se 
naše sklady potravin i spotřebního materiálu zcela vyčerpaly a pomoci je 
bohužel potřeba stále více, takže za každý příspěvek děkujeme. Užití 
sbírky je zveřejněno na webu trikralovasbirka.cz. 

Máte-li čilé dítě, které chcete zapojit (nebo dokonce vy sami nabízíte 
pomocnou ruku), prosíme, ozvěte se na panu Klosovi na telefon 
737740618). V obci Bernartice nad Odrou se bude koledovat 
v sobotu 7.12.2022. 

 

Srdečné díky. 

          Markéta Brožová, koordinátorka sbírky 

 

 

 

     HISTORIE 

Seznam představitelů obce Bernartice nad Odrou 

Naše obec má bohatou a dávnou historii. Napadlo mě připomenout si její 
představitele. Pokusila jsem se je vypsat od nejstarších dob, až po 
současnost. 

Prvotní a přesné informace o správě obce z dob jejího založení (1374) 
nejsou známy, ale až do roku 1848 mělo na její život velký vliv panstvo. 
Obec vedl erbovní (dědičný) fojt a několik obecních starších neboli 
radních, vesměs sedláků, které potvrzovala vrchnost. Fojt měl pravomoc 
správní, soudní, trestní i výběrčí. K ruce měl šesti až osmi člennou radu 
v čele s purkmistrem. Představitelé obce zasedali pravidelně nebo podle 
potřeby.  

Mezi lety 1760 a 1846 se obnovy obecních rad s přísahou radních konaly 
v Novém Jičíně. Na obnovy rad chodila celá obec. Přísaha radních 
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spočívala ve slibu dobrého hospodaření, příkladného chování, poslušnosti 
nadřízeným orgánům, péči o chudé a stíhání přestupků a zločinů.  Do 
roku 1791 byla rada obnovována každoročně, do roku 1811 po pěti letech 
a později po sedmi letech. Obecním písařem býval zpravidla učitel. Ne 
všichni radní tenkrát uměli číst a psát. Na přelomu 16. a 17. století byl 
písařem Toman Horut z č. 48. Obecními zaměstnanci byli ještě pastýř, 
posel a ponocný. 

Fojt byl osvobozen od roboty, ale měl své povinnosti. Například v roce 
1629 musel zdarma dovézt z jižní Moravy tři bečky vína a na své náklady 
vozit do šenku panské pivo. V roce 1739 musel fojt pro panstvo vykrmit 
jedno dobytče. Také musel přednášet občanům rozhodnutí vrchnosti, 
státu a země, rozvrhovat roboty, obecní dávky, zadávat převoz zboží na 
daleké cesty a zajišťovat a dovážet proviant vojsku. Musel zajistit 
osvětlení na schůze radních a poskytovat ubytování a stravu faráři ze 
Starého Jičína, kdykoliv přijel do obce.  

Po roce 1848 nastaly politické změny. V roce 1850 začala probíhat 
reforma státní správy, byla zrušena panství a zřízeny politické okresy a 
kraje. Základním územním článkem se staly obce. Později byl vydán 
zákon o obecním zřízení a od té doby přestal být fojt hlavním 
představeným obce a starosta i zastupitelé byli voleni (volit mohli jen 
muži, a to ne všichni, možnost volby se odvíjela podle majetku a 
postavení, ženy mohly volit až po roce 1918!).  

Prvním fojtem byl zřejmě zakladatel obce Bernard, po němž je obec 
pojmenovaná. Byl to pravděpodobně lokátor, který od starojického pána 
dostal za úkol rozšířit jeho panství založením další obce. Za to pak 
Bernard obdržel svobodné fojtství, větší kus půdy, než ostatní rolníci a byl 
trvale osvobozen od robot. Jeho pravomocí bylo řešit i nižší soudní spory 
za pomocí přísedících a také svolávat obecní hromadu. Správu obce 
nevedl sám, ale za pomocí konšelů. Dělo se tak jistě již před rokem 1374, 
kdy je zaznamenaná první písemná zmínka o naší obci.  

Jména dalších představitelů obce z nejstarších dob neznáme, jen víme, 
že v roce 1408 rychtář (fojt) a konšelé z Bernartic přestali odvádět roční 
plat 16 hřiven faráři ve Vranovicích Mikšovi z Brodku. Obec byla v roce 
1399 prodána olomoucké kapitule, ale její biskup Lacek se zadlužil a roční 
poplatek z Bernartic postoupil svému věřiteli faráři Mikšovi. Proto po smrti 
Lacka obec odmítla poplatek odvádět. 
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Z roku 1516 je doloženo na č. 1 jméno prvního dědičného fojta Mikuláše. 

Kolem roku 1560 měl fojt (jméno neznáme) své poddané, a to sedláka na 
č. 4 a mlynáře na č. 28. 

Od roku 1584 vlastnil fojtství panoš Václav Okruhlík, který se přiženil z č. 
27. Po něm od roku 1606 jeho syn Jiří Okruhlík. 

Od roku 1624 byl fojtem Jan Staroveský z Rybího, který se přiženil 
k vdově po Jiřím Okruhlíkovi. Na konci třicetileté války v roce 1647 tu 
hodně řádilo švédské vojsko, zpustošilo a úplně vydrancovalo obce od 
Fulneku až po Hodslavice. U nás byl nejvíce postižen grunt č. 2 a fojtství. 
Fojt Jan Staroveský byl přiveden do velké chudoby, zadlužil se a musel 
odprodat pole na Zábřehu, aby uživil svoji rodinu.  

V roce 1654 byl fojtem Pavel Staroveský, syn Jana Staroveského. 
Během válčení s Turky v roce 1663 fojt Pavel Staroveský ve strachu před 
nimi uprchl s celou rodinou a uchýlil se do Dolejších Kunčic, kde jeho 
žena porodila dvojčata. Zřejmě se vrátil, protože v roce 1669 zemřel a 
k jeho vdově se ještě téhož roku přiženil Jan Bayer z č. 27, který byl 
fojtem do roku 1712. 

Od roku 1712 převzal fojtství Pavel Bayer č. 1, syn Jana Bayera. 

V roce 1721 byl majitelem fojtství nedospělý syn Pavla Bayera, Jan 
Bayer (narozen 1704), který měl šest let společně hospodařit se svou 
matkou.  

Za války s Prusy, v roce 1744, bylo v obci ubytováno 143 císařských 
vojáků. Fojt Jan Bayer jich musel ubytovat a živit 53 najednou. Údajně 
mezi nimi byli i pověstní Trenckovi panduři. 

V roce 1773 byl fojtem Ignác Bayer č. 1. Při zřizování hřbitova v roce 
1795 fojt s obcí vyměnil kus půdy, kde se dodnes nachází hřbitov, za pole 
na Horecku. 

V letech 1774 až 1778 byl purkmistrem (předseda obecní rady) Václav 
Fabík z č. 59. Pokud zastával svůj úřad, nebyl povinen robotou, ale musel 
s holí dozírat na robotníky. Je znám také tím, že své úřední zápisky vedl 
v češtině, byl to dobrý hospodář, vedl účetní knihu a kroniku obce.  

Roku 1780 si erbovní fojt Ignác Bayer stěžoval, že musel do šenku dovézt 
40 fůr povozů s pivem, a to se mu pak v létě horkem zkazilo a požadoval 
náhradu. Také pohrozil uzavřením šenku. Povinnosti fojtů bylo odebírat 
od vrchnosti pivo, museli si ho sami dovézt a vyšenkovat. Za to dostávali 
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od vrchnosti odměnu, která však byla neustále snižována, takže fojti na 
tom nakonec prodělávali. Stížnost fojta Ignáce Bayera nakonec 
gubernium v roce 1782 uznalo za oprávněnou. 

V roce 1806 převzal fojtství František Bayer č. 1, v roce 1846 Eduard 
Bayer č. 1. 

V roce 1849 se stal (podle nového volebního řádu pro obce) prvním 
voleným starostou František Dresler z č. 9. Za jeho vedení byla 
provedena parcelace pozemků (drah) na Oboře. Také se společně 
s písařem Josefem Turkem č. 63 zúčastnil děkovné deputace za zrušení 
roboty k císaři Ferdinandu V. V roce 1849 Bernartice čelily tlakům o 
zapojení do většího celku, odmítly sloučení se Šenovem a ubránily svoji 
samostatnost. 

V červenci 1850 byl starostou zvolen fojt Eduard Bayer č. 1. Starostoval 
do roku 1867 a jeho úřadování bylo v němčině.  

V roce 1867 byl starostou zvolen František Bayer z č. 43, který opět 
zavedl úřadování v češtině a byl prvním občanem v obci, který začal 
odebírat české noviny. 

V roce 1870 byl starostou zvolen Josef Horut z č. 48. 

V roce 1873 znovu František Bayer č. 43 

V roce 1879 Jan Klos č. 2 

V roce 1888 František Glogar č. 61 

V roce 1891 znovu Jan Klos č. 2 

V roce 1894 se stal starostou fojt Jan Bayer č. 1, narozen 23. 4. 1844, po 
jeho úmrtí byl v roce 1905 a na jeho místo zvolen Jaroslav Bayer č. 43. 
V dubnu 1909 však rezignoval a na jeho místo nastoupil Jan Papák č. 58. 
Jaroslav Bayer byl předseda Hospodářského spolku a v roce 1910 
neúspěšně kandidoval do moravského zemského sněmu. Zadlužil se a 
prodal grunt. Odstěhoval se do Wiedendorfu u Štýru v Horních 
Rakousích. V roce 1922 se s rodinou vrátil do Československa, zakoupil 
usedlost v Křečkovicích u Vyškova. Zemřel kolem roku 1950.   
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Fojt a starosta Jan Bayer č. 1, nar. r. 1844 

 

 

Od listopadu 1909 do července 1919 byl starostou Josef Horák č. 33. 
Významná osobnost obce, zemědělec a kronikář.  
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Josef Horák 

 

 

Po obecních volbách v roce 1919 mělo zastupitelstvo obce 15 členů. 
Starostou obce se v červenci 1919 stal František Bayer č. 37, 
tajemníkem byl zvolen Josef Handrych č. 50. František Bayer byl 
starostou po čtyři volební období. Opakovaně byl volen v roce 1924, 1928 
a 1932. 
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Představenstvo obce Bernartice nad Odrou 1922 – 1924, foto: ateliér F. 
Palacký Nový Jičín 

Stojící zleva shora: Alois Drlík č. 81, František Šimíček (Sucharový) č. 14 
a 108, Josef Kunetka (hajný) č. 12, Karel Drlík č. 35, Karel Klos č. 4 

Prostřední řada zleva: Klement Šimíček č. 71, Petr Bayer (švec) č. 110, 
Josef Handrych (tajemník) č. 50, František Handrych (otec Josefa H.) č. 
44, Josef Klos č. 59, František Klos (Františ) č. 15 

Sedící zleva: Ferdinand Grussmann (Ferda Oborový) č. 111, Albín 
Kunetka č. 105, František Bayer (starosta, poslanec) č. 37, Josef Klos č. 
2, František Tvarůžek z Drah č. 82 
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František Bayer č. 37 byl také poslancem Národního shromáždění 
Československé republiky. Zbaven funkce starosty obce byl v březnu 
1939 za německé okupace. Zároveň bylo rozpuštěno i zastupitelstvo 
obce. František Bayer zahynul tragicky pádem ze stromu v červenci 1942. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

František Bayer 

 

30. března 1939 byl starostou jmenován Němec Josef Köllner, 
zaměstnanec novojičínské vodárny a úřad byl přenesen do budovy 
vodárny na dolním konci obce.  

Hned po osvobození v květnu 1945 byla obecní úřadovna přenesena zpět 
do domu č. 138 na křižovatce a správy se ujal místní národní výbor, 
ustavený již za okupace v listopadu 1944 na tajném jednání na výminku č. 
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146 u Blašků. Jeho předsedou ustanoven Alois Bayer č. 58, který byl do 
funkce oficiálně zvolen na veřejném jednání 10. května 1945. 

Další volby proběhly v květnu 1946 a do čela obce byl opět zvolen Alois 
Bayer, který rezignoval v srpnu 1948. 

Jeho nástupcem byl zvolen František Kyselý č. 124, který se vzdal 
funkce ze zdravotních důvodů v dubnu 1950. Po něm byl do června 1956 
předsedou místního národního výboru Vladimír Kouřil č. 7. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Kouřil 

 

Krátce pak vykonával tuto funkci řídící učitel místní základní školy Josef 
Brož. 

Ve volbách v roce 1957 byl předsedou zvolen Stanislav Liška, který ve 
funkci zůstal do své tragické smrti, kdy společně se svou manželkou 
Vlastou zahynuli při dopravní nehodě 9. srpna 1967. 
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Stanislav Liška 

 

Po této nešťastné události byl krátce předsedou dosavadní tajemník 
Antonín Cabák, brzy však onemocněl a od října 1967 ho nahradil 
Leopold Biskup, člen rady. 

V srpnu 1968 byl předsedou místního národního výboru zvolen Leopold 
Biskup a tuto funkci vykonával až do nucené integrace obce k Novému 
Jičínu k 1. lednu 1980.  
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Leopold Biskup 

 

Během doby, kdy byla obec připojena k Novému Jičínu, pracoval a hájil 
zájmy obce občanský výbor. Měl dvanáct členů a do roku 1985 byla jeho 
předsedkyní Marie Grussmannová č. 85. Potom byl předsedou až do 
roku 1990 Jan Janík č. 164. 

Předsedy Okresního národního výboru v Novém Jičíně byli v té době 
Václav Pavelka do roku 1982 a Josef Cink do roku 1990. 

Po Sametové revoluci nabyla naše obec znovu svoji samostatnost. Nové 
zastupitelstvo bylo zvoleno 24. listopadu 1990. Mělo 15 členů, z toho rada 
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měla pět členů a starostou byl zvolen Jan Janík č. 164. Do funkce 
starosty byl pak volen opakovaně a setrval v ní od ledna 1991 do 
listopadu 2006. 

Po obecních volbách v roce 2006 se stala starostkou, jako první žena 
v historii obce, Dana Klosová č. 105.  

V roce 2018 byl starostou obce zvolen Tomáš Horut č. 223, který byl 
letos zvolen do této funkce i na další volební období.   

Starostové obce po roce 1990: 

Zleva:  Jan Janík, Tomáš Horut a Dana Klosová 

 

V dávnějších dobách úřadoval fojt na svém gruntu, fojtství č. 1. Kde 
úřadovali jeho volení následovníci, jsem nenašla.  Po roce 1918 byl úřad 
zřízen v bývalém obecním špitále č. 50, kde bydlel obecní tajemník 
(dnešní budova mateřské školy).  V říjnu 1939 byl úřad přesunut do místní 
vodárny č. 104 na dolním konci. Od května 1945 byl v pronajatých 
prostorách v domě č. 138 na křižovatce. V roce 1951 se po opravě 
budovy úřad vrátil do č. 50, kde byl až do roku 1953. Potom tu byla 
zřízena mateřská školka. V letech 1953 až 1958 byl úřad opět na č. 138 a 
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potom až do roku 1970 na výminku u fojtství č. 131 (na místě dnešní 
budovy firmy UAX). V listopadu 1970 se přestěhoval do nově postavené 
budovy, kde je dodnes. 

Údaje čerpány z kroniky obce Bernartice nad Odrou, knihy Bernartice nad 
Odrou a Od pokolení do pokolení. 

Foto: archív obce Bernartice nad Odrou 

Za popisy jmen na fotkách děkuji panu Aloisi Šimíčkovi a paní Anně 
Rendlové 

Ilona Stavinohová, kronikářka obce 

 

 

     RŮZNÉ 
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Jízdní řád autobusových linek platný od 11.12.2022 

Odjezdy autobusů z Bernartic nad Odrou do Nového Jičína: 

 

z točny u Odry, směr Loučka, Nový Jičín aut. nádraží – jezdí v pracovní 
dny 

5:30, 6:19, 7:20, 14:10, 15:10, 16:10 

 

z rozcestí (křižovatky) směr Šenov u N. Jičína, Nový Jičín – jezdí v 
pracovní dny 

5:37, 6:03, 7:23, 7:34, 8:11, 10:06, 11:46, 12:36, 13:37, 14:06, 14:17, 
15:03, 16:13, 17:11, 18:07, 19:37, 21:46, 22:47 

 

z rozcestí (křižovatky) směr Šenov u N. Jičína, Nový Jičín – jezdí v 
sobotu, neděli a státem uznávané svátky kromě 24.12.2022 

6:02, 7:49, 10:47, 14:17, 16:52, 20:52 

 

Odjezdy autobusů z Nového Jičína do Bernartic nad Odrou: 

 

přes Loučku, směr točna u Odry – jezdí v pracovní dny stan. 17 

6:00, 6:50, 13:45, 14:45, 15:45, 19:40 

 

přes Šenov u N. Jičína směr Jeseník nad Odrou – jezdí v pracovní dny 
stan. 16 

5:50, 6:35, 6:37, 6:50, 7:35, 8:05, 9:35, 10:35, 11.32, 12:40, 13:35, 14:05, 
14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:35, 18:35, 20:20, 22:50 

 

přes Šenov u N. Jičína směr Jeseník nad Odrou – jezdí v sobotu, neděli a 
státem uznávané svátky kromě 24.12.2022 stan. 16 

5:40, 7.27, 8.40, 13:25,15:50, 17:25, 19:25, 22:45 
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Zkrotím e energie 

Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s 
Ministerstvem životního prostředí připravili 
ucelený informační systém, který nabízí 
přehledné informace o možnostech úspor 
energie či finančních příspěvků státu. Jde o pomoc domácnostem 
efektivně snižovat náklady na energie. Kampaň s názvem Zkrotíme 
energie by měla veřejnosti pomoci překonat letošní strmý růst cen 
energii.  

Od 1. 11. 2022 Úřad práce České republiky také nabízí na všech svých 
kontaktních pobočkách v této oblasti poradenství, které má za úkol 
informovat občany o tom, jak šetřit energie jednoduše a hned, jak si co 
nejlépe zajistit energetické služby a o způsob, kterým ušetřit na energiích 
díky renovaci budov prostřednictvím programu Nová zelená úsporám 
Light. 

Zmiňovaný program Nová zelená úsporám Light je určen pro 
jednoduchá aktuální opatření přinášející úspory energii nejvíce 
zranitelným skupinám obyvatel – seniorům, osobám pobírajícím invalidní 
důchod 3. stupně a domácnostem s nárokem na příspěvek na bydlení. 
V programu je možno získat podporu až 150 000,-Kč na jeden rodinný 
dům. Příjem žádostí bude zahájen 9. 1. 2023. 

Na co lze například žádat? 

 Zateplení fasády 

 Zateplení stropu  

 Zateplení střechy 

 Zateplení podlahy  

 Výměna oken 

 Výměna vchodových dveří 

Bližší informace ohledně možných úspor nákladů v domácnosti naleznete 
na www.zkrotimeenergie.cz, www.novazelenausporam.cz, příp. Vám je 
podají zaměstnanci Úřadu práce České republiky. 

 

 Bc. Kamila Strýčková, odbor sociálních věcí 

http://msk.cz/
http://www.zkrotimeenergie.cz/
http://www.novazelenausporam.cz/
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Křížovkářská liga 

Máte rádi křížovky?  

Jste senior 60+ nebo osoba se zdravotním postižením? 

A máte zájem účastnit se luštění křížovek za naši obec a s příslibem 
odměny? 

Ano, pak neváhejte a kontaktujte obecní úřad.  

 

V případě, že bude dostatek zájemců, budeme v příštím roce usilovat o 
zapojení se do projektu křížovkářské ligy Moravskoslezského kraje.  

Křížovkářská liga letos oslavila již osmý ročník a každoročně se do luštění 
zapojuje přes tisíc lidí ve všech okresech Moravskoslezského kraje.  

A jak to funguje?  

Jedná se o 10 křížovek na jaře a 10 křížovek na podzim a každá křížovka 
je tematicky zaměřená a upravena pro potřeby luštitelů (například 
neobsahuje anglická slovíčka,...). 

Každý týden na jaře po dobu 10 týdnů si luštitel vyzvedne jednu křížovku 
a její tajenku zaznamená do připraveného archu.  

Jakmile má vše vyluštěno, arch odevzdá tam, kde si vyzvedával jednotlivé 
křížovky (například na našem obecním úřadě), totéž proběhne na podzim 
a po absolvování obou kol se můžete těšit na slavnostní losování o ceny 
za přítomnosti autora tohoto projektu pana Ivana Sekaniny a vedení obce. 

Počty účastníků v různých městech a zařízeních (křížovkářská liga 
probíhá i v domovech pro seniory) se liší a velká města nepředčíme, ale 
pokud se přihlásí dostatek zájemců, můžeme předčit například Nový Jičín, 
kde se letos křížovkářská liga konala poprvé, a luštitelů bylo 39. 

Přihlásit se můžete na obecním úřadě v Bernarticích nad Odrou u p. Věry 
Košťálové. 

 

Ing. Alena Bršťáková, ve spolupráci s obcí Bernartice nad Odrou 

 

 

 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 12/2022 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 12/2022 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 12/2022 

48 

 

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 
 

Vojtěch Knop, údržba 
Tel.:  +420 728 260 543 
 

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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