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 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Kalendář akcí 
 

Pá-So  27.-28.1. Druhé kolo volby Prezidenta ČR 

So        28.1. Ples TJ Sokol + Maškarní ples pro děti 

So             4.2. Zahrádkářský ples 

So        18.2. Obecní ples 

So        25.2. Svoz nebezpečného, objemného a elektro odpadu 

Pá          3.3. Valná hromada honebního společenstva 

St          8.3. Divadelní představení Knoflíkáři 

So        18.3. Turnaj v ping-pongu 

So          1.4. Sběr železného šrotu - hasiči 

So        15.4. Co takhle svatba princi – premiéra dětského               

                                   divadelního souboru Bodláček 

    
 

Kalendárium 
 

23.12. V KD byla dokončena oprava parketové podlahy po havárii bojleru. 

27.12. V tělocvičně proběhl volejbalový turnaj. 

28.12. V tělocvičně proběhl rekreační volejbalový turnaj. 

29.12. Před kulturním domem proběhlo zpívání koled. 

6.1. Na obecním úřadě proběhla kontrola GDPR. 

7.1. V naší obci se konala Tříkrálová sbírka. 

8.1. V kostele proběhl Novoroční koncert. 

10.1. Na poště Partner proběhla kontrola cenin, hotovosti, platných 
tiskopisů, evidence zásilek, z České pošty, s.p. Ostrava s 
výsledkem – bez závad. 

11.1. Na obecním úřadě proběhla schůzka starosty, projektanta a firmou 
zajišťující podání žádosti o dotaci na rekonstrukci antukového 
hřiště a jeho zázemí. 
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13.1. V sále kulturního domu se konala valná hromada hasičů. 

18.1. Starosta se zúčastnil jednání na stavebním úřadě ohledně 
připravovaného záměru rekonstrukce antukového hřiště a zázemí 
pro sport u multifunkčního hřiště. 

 

 

Vážení spoluobčané, 

 

chtěl bych Vám všem ještě jednou popřát do nového roku hlavně hodně 
zdraví a osobní spokojenosti.  

Pevně věřím, že tento rok bude pro všechny rokem úspěšným a 
naplněným především pozitivními věcmi, všichni bychom si to velmi přáli.  

Rád bych Vás touto cestou informoval o připravovaných záměrech, které 
bychom rádi uskutečnili. 

Ministerstvo pro místní rozvoj by podle posledních zpráv mělo vyhlásit 
několik dotačních titulů. Pošleme znovu, již potřetí a věřme, že do třetice 
to vyjde, žádost o dotaci na opravu místní komunikace na parcele č. 47/1 
(Cikánská ulice). V loňském roce nám dotace nebyla poskytnuta. Dále 
jsme loni žádali o dotaci na rekonstrukci podkroví základní školy. Taktéž 
nám nebylo vyhověno, nicméně, vše máme připraveno, jen aktualizujeme 
rozpočet stavby a můžeme žádat znovu. Byla by škoda to nezkusit, když 
jsme připraveni. Na obě uvedené akce je výše dotace 80% uznatelných 
nákladů.  

Dále bychom rádi požádali Moravskoslezský kraj o dotaci ve výši 45% 
z celkových uznatelných nákladů na rozšíření veřejného osvětlení na 
komunikaci od Kříže za Blašky po školku. Tam ovšem vyvstává problém 
s umístěním stavby. V daném místě vede kanalizace a bude potřeba 
vyjednat se SmVak Ostrava výjimku pro umístění veřejného osvětlení.  

Budeme žádat ministerstvo průmyslu a obchodu o dotaci na výměnu 
veřejného osvětlení za LED svítidla v celé obci. Výše dotace se bude 
odvíjet od dosažené úspory. Předběžně máme spočítáno, že bychom měli 
dosáhnout na dotaci ve výši 30-40% uznatelných nákladů. To 
samozřejmě není mnoho, výměna osvětlení a úspora energií je však 
nutností. 
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Pokud bude vypsána dotace ministerstva financí, či ministerstva pro 
místní rozvoj na opravu, nebo rekonstrukci sportovní infrastruktury a jeho 
zázemí v obci, určitě žádost podáme, a to na opravu antukového hřiště. 
Zde by mělo vyrůst dětské dopravní hřiště a lezecká stěna. Projekt, na 
kterém se intenzivně pracuje, dále obsahuje běžeckou dráhu vedle 
stávajícího multifunkčního hřiště, přístupové schody na hřiště, mobiliář a 
především zázemí k celému sportovišti. Jedná se o stavbu na bývalém 
doskočišti se skladem a sociálním zařízením, která bude sloužit jak dětem 
při venkovní výuce, tak široké veřejnosti. Tak abychom celý sportovní 
areál za základní školou měli kompletně modernizovaný.  

Ve finále je také projekt na opravu bývalé smuteční síně a prostranství 
před ní, včetně nové opěrné zdi a schodů od obecního úřadu. Multifunkční 
obecní centrum, jak je projekt nazván, se budeme snažit napasovat na 
jakoukoliv dotaci, která by pro nás byla příhodná.  

Skutečná realizace všech akcí však bude záležet na tom, které dotační 
tituly budou nakonec vypsány a především, která dotace nám bude 
poskytnuta. Jejich získávání je rok od roku složitější. Úspěšnost získání 
jakékoliv dotace pro obec naší velikosti poslední dobou, bohužel, není 
velká. Náročnost podání je rok od roku horší. Děláme vše proto, abychom 
byli úspěšní. Rozvoj naší obce, respektive finančně náročné akce, které 
jsem shrnul, jsou závislé na získání dotací. To je realita a je potřeba si ji 
přiznat. 

Menší akce jsme schopni realizovat z vlastních zdrojů. A tak na hřbitově 
opravíme obvodovou zeď a urnový háj, okolo kterého provedeme i novou 
okrasnou výsadbu. Přerostlé túje u urnového háje byly pokáceny. 
Opravíme pomník faráře Kukly, který je v havarijním stavu a který má 
obec na starost.  

Budeme pokračovat v obměně autobusových zastávek, abychom je 
sjednotili. Jedna vyroste na točně u Odry a zastávku naproti prodejně 
Jednota, které teče do střechy, vyměníme za stejnou, jaká je na 
křižovatce směrem na Hůrku. Bude jen o něco málo delší, aby vyhovovala 
kapacitně.  

Opravíme taneční parket v březovém háji. V sále a přísálí provedeme 
novou výmalbu. Parkety jsou po havárii bojleru opraveny. Budeme 
pokračovat v práci na projektu opravy fasády kulturního domu, včetně 
opravy kuchyně a místností za výčepem v restauraci a počítáme s 
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využitím bývalé kotelny. Nyní jsme ve fázi zadané studie na opravu 
celého objektu.  

Dále budeme pracovat na projektu využití bývalé masny prodejny 
Jednota. Jako nejreálnější se zatím jeví vybudování dvou samostatných 
bytů. Ze všech stran je na obce vyvíjen tlak, aby v případě nouze svých 
občanů nějakým bytem disponovala.  

Také budeme hledat využití pro budovu na křižovatce. 

Po mnohaletém úsilí se nám podařilo u SmVak Ostrava prosadit výměnu 
hlavního vodovodního řádu na dolním konci. Ten je již několik let 
v havarijním stavu. Tlakové poměry v dané části obce jsou naprosto 
nevyhovující. Vrchol nastal v loňském roce, kdy SmVak zakázaly napojení 
jakékoliv novostavby na hlavní řád. Projekt je již vyhotoven a dle 
posledních zpráv je výměna řádu zařazena na SmVaku do plánu 
letošních investic. Taktéž jsme jako majitelé místní komunikace na 
Drahách, ve které vodovodní řád vede, trvali na výměně asfaltového 
povrchu v celé její šíři. 

Věřím, že i když se podaří realizovat jen některé z uvedených akcí, bude 
to pro nás všechny úspěch.  

       Tomáš Horut, starosta 

 

Poplatky obecnímu úřadu v roce 2023 

Odpady 

Poplatek za odpady je stanoven ve výši 600,- Kč. Děti do patnácti let a 
občané starší osmdesáti let mají slevu 100,-Kč. 

Studenti na základě potvrzení o řádném studiu a ubytování v rámci studia 
hradí 50% z ceny. Oba doklady musí být předloženy do 31.3.2023. 
Později již nebude sleva na studenta poskytnuta. 

Alespoň polovinu ze stanovené celkové částky je nutno uhradit do 
31.3.2023. Splatnost druhé části poplatku je k 30.9.2023. 

Poplatek za odpady jsou povinni hradit i majitelé nemovitostí a chat na 
území katastru obce. V tomto případě je stanoven jednorázový poplatek 
za objekt v celkové výši 600,-Kč. 
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Poplatek je možné uhradit během úředních hodin do pokladny obce nebo 
bezhotovostním převodem na  č.ú. 23325801/0100. VS = číslo popisné 
domu. 

Pes 

Poplatek za psa je stanoven ve výši 120,- Kč. Za 
druhého a každého dalšího psa téhož majitele je 
se platí 180,- Kč. Majitel psa je povinen poplatek 
uhradit k 31.3.2023. 

Poplatek je možné uhradit během úředních hodin 
do pokladny obce nebo bezhotovostním převodem 
na č.ú. 23325801/0100. VS = číslo popisné domu. 

Zpravodaj 

Roční předplatné Zpravodaje obce Bernartice nad Odrou je 60,- Kč. 
Splatnost předplatného je stanovena k 31.3.2023. V případě neuhrazení 
do termínu splatnosti bude předplatné zpravodaje automaticky zrušeno. 

Předplatné je možné uhradit během úředních hodin do pokladny obce 
nebo bezhotovostním převodem na č.ú. 23325801/0100.  

VS = číslo popisné domu. 

Zpravodaj Obce Bernartice nad Odrou vychází také v elektronické podobě 
na webových stránkách obce:  www.bernarticenadodrou.cz 

 

                Věra Košťálová, správní pracovnice 

 

Výsledky volby Prezidenta České republiky 

Celkový počet voličů       769 

Počet vydaných úředních obálek     603 

Počet odevzdaných úředních obálek              595 

Volební účast        78,41 % 

 

 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.sonyboy.estranky.cz/archiv/iobrazek/129&imgrefurl=http://zviratecka-roztomila.blog.cz/1204/pejsanek&h=300&w=300&tbnid=JbZaqahhCqDc3M:&docid=gBNiozXgSeWftM&ei=TH2LVueSJ4K7UfzjgpAJ&tbm=isch&ved=0ahUKEwjn6KqFn5LKAhWCXRQKHfyxAJIQMwhHKCQwJA
http://www.bernarticenadodrou.cz/
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Počet platných hlasů: 

Čís. kand.   Jméno a příjmení   poč. hlasů      

  1.  Pavel Fischer            74         

  2.  Jaroslav Bašta   28         

  4.  Petr Pavel    195         

  5.  Tomáš Zima             5 

 6.  Danuše Nerudová   107 

 7.  Andrej Babiš    168 

 8.  Karel Diviš    4 

  9.   Marek Hilšer    14       

 

Statistika počtu obyvatel roku 2022 

Počet obyvatel ke dni 31.12.2022 1 013 občanů (z toho 14 cizinců) 

 

Muži:             550 

Ženy:             463 

Z toho děti do 15 let:           190 

 

Narozené dětí:      5 

Chlapci:        2 

Děvčata:      3 

 

Přistěhované osoby:    13 

Odstěhované osoby:      21 

Úmrtí:        6 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvipzen5LKAhWCORQKHSmKCuwQjRwIBw&url=http://www.spy.cz/showbyznys/20625-o-cem-se-mluvi-noid-gabina-planuji-miminko&psig=AFQjCNElahFI32_8x2zFuIQy-OGsm0Zj7Q&ust=1452068711881488
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Divadelní představení 

Zveme vás na divadelní představení Knoflíkáři, které se odehraje Komorní 
divadlo Arté v sále kulturního domu v Bernaticích nad Odrou dne 8.3.2023 
od 19.00 hodin.  
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 Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY  

Radovánky ve sněhu  

Jak nám svatý Martin při své návštěvě v Bernarticích 11. listopadu slíbil, 
tak svůj slib dodržel – začátkem prosince jsme se s dětmi ve školce 
radovali z bohaté sněhové nadílky. Vytáhli jsme lopaty na sníh, sáňky a 
boby - a školková zahrada se proměnila ve sjezdovou dráhu. Nechyběla 
ani pořádná koulovačka (i s p. učitelkami), stavěli jsme sněhuláky, 
pozorovali sníh při pokusech, obtiskovali své tělo do sněhu, porovnávali 
stopy a otisky bot, … Sníh sice roztál, ale věříme a těšíme se, že nám 
letos ještě nějaký napadne.  
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Vánoční besídky s tvořivou dílnou  

V předvánočním době jsme prožili krásný čas s rodiči při Vánočních 
besídkách na třídách 15. prosince 2022. S dětmi jsme připravili krátký 
program s ukázkou toho, co jsme se od září ve školce naučili. Společně 
s rodiči jsme si zazpívali koledy u rozsvíceného stromečku, vyzkoušeli 
vánoční tradice a zvyky, mlsali jsme voňavé perníčky, které děti ve školce 
upekly. Paní kuchařky připravily ochutnávku pomazánek, které servírují 
dětem k svačině. Rodiče si mohli odnést tištěné recepty, aby si mohli 
s dětmi pomazánky připravit i doma. V centru Dílna si každá rodina 
vytvořila vánoční svícen. Nezapomněli jsme na dárečky pro rodiče a 
přáníčka. Věříme, že to byl pro všechny krásně prožitý podvečer a těšíme 
se na další akce nejen s rodiči.  
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Advent ve školce   

V adventním čase jsme ve školce každý den plnili úkoly z adventního 
kalendáře a počítali dny, které zbývají do Vánoc. Zpívali jsme koledy, 
kreslili obrázky pro Ježíška, vyráběli přáníčka a dárečky, pekli perníčky, 
četli vánoční pohádky a příběhy, učili jsme se o adventních a vánočních 
zvycích a tradicích.  
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Štědrý den ve školce  

Ve středu 21.prosince jsme již od rána měli uši nastražené, zda uslyšíme 
tajemné zvonění… Ke stromečku jsme pozvali paní kuchařky a tetu 
Katku, abychom si společně zazpívali koledy a popřáli si k Vánocům.  A 
potvrdilo se, že u nás ve školce máme moc hodné děti – pod stromečkem 
jsme našli spoustu krásných dárečků… Už se těšíme, jak si s nimi 
budeme hrát, učit se, stavět… Děkujeme…   
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Tříkrálová koleda  

V pátek 6.1.2023 jsme se ozdobeni vlastnoručně vyrobenými korunami 
vydali na Tříkrálovou koledu. Navštívili jsme naše velké kamarády a paní 
učitelky v základní škole, pana starostu a paní prodavačky v místním 
obchodě. Všem jsme zazpívali a popřáli štěstí, zdraví, dlouhá léta…   

 

 Lenka Mičulková, vedoucí učitelka MŠ 
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Zpívání koled 

29.12. se konalo tradiční zpívání vánočních koled. Setkání se uskutečňuje 
již opakovaně na podporu Stromu života. Naše škola přispěla částkou 
1000 Kč. Tyto peníze si děti samy vydělaly na vánočním jarmarku.  

V roce 2023 přejeme hlavně pevné zdraví a splnění všech tajných snů. 

 

         
 Kolektiv školy 

 

Milí sousedi, kamarádi a známí 

Vánoční čas je za námi a stejně tak i další ročník Zpívání vánočních 
koled. Spojení muziky, horkého vína a dobročinnosti tak nějak k Vánocům 
patří. Alespoň v Bernarticích, protože i přes menší účast (cca 80 lidí) jsme 
si koledování velmi užili a především akce splnila opět svůj charitativní 
účel. Díky každému z Vás účastníků, díky spolkům a organizátorům se 
vybralo na hospic Strom života nádherných 18.064 Kč. Nikdo nikdy 
nevíme, kdy budeme tuto organizaci potřebovat, jedno je ale jisté, jejich 
činnost vyplňuje mezeru v sociálním zajištění, kterým se náš stát snaží 
zastřešit mnohdy nečekané životní situace. Organizace Strom života je v 
případě potřeby dostupná každému z nás a pevně věřím, že bude takto 
fungovat i do budoucna, moc bych jí to přála.  

Děkuji úředním i technickým pracovníkům obce Bernartice nad Odrou  za 
finanční, technické a organizační zázemí, Honzovi Kneblíkovi za možnost 
občerstvení, i když všechen připravený svařák se tentokrát nevypil, 
muzikantům Vaškovi a Martinovi Bayerovi  a Pištovi za hudební doprovod 
a zvuk a kapele Acoustic Velvet za krásný hudební zážitek venku a 
následně i vevnitř na afterpárty.  

Krásný nový rok všem..... a příští rok 29. 12. 2023 v 17.00 hod si 
poznamenejte do kalendáře. Doufám,  že se sejdeme v hojném počtu.  

 

Katka Pístecká  
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  SPOLKOVÉ AKTIVITY 
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Společné lovy na drobnou zvěř v rove 2022 

Myslivecký spolek Bernartice nad Odrou v roce 2022 pořádal dva 
společné lovy na drobnou zvěř, a to v termínech 19.11.2022 a tradiční 
Štěpánský hon 26.12.2022. 

V sobotu 19.11.2022 se sešlo 18 střelců a 14 honců v Hospůdce na Odře. 
Po společné snídani a kontrole dokladů loveckých zbraní, zbrojních 
průkazů, kterou provedla policie ČR, jsme vyrazili do honitby. V průběhu 5 
lečí se podařilo ulovit 9 zajíců a jeden bažantí kohout. Hon se zakončil 
poslední lečí v Hospůdce na Odře. 
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Na druhý svátek vánoční se se sešlo 15 střelců a 14 honců. Při vycházce 
se ulovilo 5 zajíců, jeden bažantí kohout. Poslední leč proběhla v 
prostorech Pekárky, kde byl vyhlášen i král honu. 

V odpoledních hodinách proběhlo také pasování a přijmutí mezi lovce 
zvěře jelení a zvěře černé, dle mysliveckých tradic. 
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Rád bych poděkoval všem zúčastněným za to, že nám zachovávají svou 
přízeň. Všem členům našeho spolku za odvedenou práci, honebnímu 
společenstvu, obci Bernartice nad Odrou a všem spolkům za spolupráci 
v uplynulém kalendářním roce. 

  Za Myslivecký spolek Bernartice nad Odrou 

     Petr Šimíček 
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Rekreační volejbalový turnaj 

Ve středu 28. 12. 2022 jsme mohli po dvou letech opět uspořádat 
v tělocvičně rekreační volejbalový turnaj. Neuvěřitelných 49 hráčů se 
rozdělilo do osmi družstev a hrálo se systémem na dvě skupiny, ve 
kterých hrál každý s každým. Poté klasickým pavoukem play-off až do 
posledního finálového zápasu. Atmosféra byla skvělá a všichni se 
navzájem velmi povzbuzovali. Skvěle jsme si zahráli a pobavili se. Velmi 
mile nás překvapil po dvou letech nucené pauzy tak velký počet hráčů a 
taky opravdu spousta diváků. Do turnaje jsme zapojili i děti, které svými 
výkony mnohdy předčily spoustu z nás. Jsme velmi rádi, že trvá zájem lidí 
si přes svátky alespoň trochu rekreačně zasportovat. Doufáme, že tomu 
tak bude i v dalších ročnících. Po odehraném turnaji a předání cen, jsme 
všichni společně poseděli v klubovně a turnaj hodnotili. Tímto bychom 
chtěli poděkovat TJ Sokol za zapůjčení klubovny. 
Dále bychom chtěli poděkovat obecnímu úřadu za finanční příspěvek, 
díky kterému jsme mohli hrát o pěkné ceny. Velké dík patří také všem, 
kteří s pořádáním turnaje jakkoliv pomohli. 

 
Tomáš Horut 
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Výroční valná hromada SDH Bernartice nad Odrou 

V pátek 13. 1. 2023 se v sále kulturního domu konala výroční valná 
hromada Sboru dobrovolných hasičů. Sešlo se nás 93 členů a bylo přijato 
13 nových členů. Pro informaci všem občanům přikládám zprávu o 
činnosti SDH za rok 2022. 

Zpráva o činnosti SDH Bernartice nad Odrou za rok 2022 
 

Na začátku zprávy o činnosti sboru je potřeba se vrátit o dva roky zpět. 
Poslední valná hromada proběhla v lednu 2020 a od té doby víme všichni 
co přišlo. Ovlivněni pandemií koronaviru jsme museli naši sportovní, 
kulturní a společenskou činnost tak jako všichni ostatní utlumit. Činnost 
jednotky však po celou dobu fungovala naplno a byli jsme to my hasiči, 
kteří v nejhorších chvílích na začátku pandemie, kdy nešlo sehnat ani 
kapku desinfekce pomohli. Vše odeznívalo ve vlnách, chvíli se zákazy 
rozvolnily, chvíli zase zpřísnily. A tak se nám například pokaždé podařilo 
postavit máj a i jej společně pokácet. 
Teď už pojďme ale k roku 2022, který již probíhal podle plánu. 
K 31. 12. 2022 měl náš sbor 135 členů, z toho 49 žen a 20 členů mladší 
18-ti let.  
Naše hasičky obsadily v okrskové lize suveréně a bezkonkurenčně první 
místo. Bohužel holek z naší obce je málo, a tak je doplňují děvčata 
z okolí, která mají chuť cvičit a u nichž družstva žen nejsou. Muži skončili 
na nepopulárním čtvrtém místě, což je sice malé zklamání, ale i tak je to 
úspěch. I u mužů se potýkáme s problémem počtu chlapů. Drtivá většina 
kluků se z Bernartic odstěhovala. O to je nám milejší a cennější, že se 
kluci vždy nějak poskládali a soutěže v okrsku odběhli, byť i třeba 
s pomocí našich veteránů. Družstva mladších a starších žáků dosahovala 
v loňském roce také dobrých výsledků. Raritou v našem okrsku je, že 
pouze Bernartice dokázaly poskládat dvě družstva mladších a dvě 
družstva starších žáků. To se nikomu jinému nepodařilo. Mladší žáci 
obsadili sice sedmé a deváté místo, ti se ale všemu učili svou první 
sezónu. Starší žáci se umístili na čtvrtém a osmém místě. O náš sport je 
mezi dětmi stále velký zájem, a to je dobře. Co nás ale mrzí nejvíc, že 
právě ty dvě sezóny, které kvůli koronaviru nemohly proběhnout, jsme 
naše žáky měli na špici, a měli předpoklad pro výborná umístění. A tak 
mladší žáci přestoupili do starší kategorie a nové mladší učíme vše od 
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začátku. No a ti, kteří už nemohou cvičit kvůli věku za starší žáky mají teď 
nucenou pauzu, než budou moci nastoupit za naše muže. Pevně věřím, 
že se naší mladí kluci dají za pár let opět dohromady a v krásném 
hasičském sportu budou pokračovat. 
Výbor SDH se v roce 2022 sešel na svých schůzích pětkrát. Starosta 
a velitel se pravidelně účastnili okrskových výborových schůzí na Starém 
Jičíně, které byly v loni tři, a kde se plánovala koordinovanost a funkčnost 
celého okrsku Starý Jičín. V listopadu jsem zastupoval náš sbor na 
setkání představitelů dobrovolných hasičů ve Slatině, v rámci celého 
našeho okresu. 
V loňském roce jsme zakoupili novou plachtu na párty stan, nový brutar, 
nové chladící zařízení se sanitačním soudkem, dresy pro ženy a sklopné 
terče na střelbu ze vzduchovky. 
Jako tradičně jsme připravili několik společenských a kulturních akcí. 
V březnu jsme v tělocvičně uspořádali tradiční ping-pongový turnaj. V 
dubnu jsme provedli sběr železného šrotu. Dále jsme v dubnu před 
obecním úřadem postavili máj. V květnu, o svátku svatého Floriána jsme 
uctili památku všech zemřelých hasičů na mši svaté a položili věnec u 
pomníku na hřbitově. Po tomto aktu následoval společný oběd. Dále jsme 
v břízovém háji postavili táborák a zajistili prodej občerstvení při 
příležitosti oslav osvobození naší obce. Následovalo kácení máje. Jako 
každoročně jsme zajistili prodej občerstvení na pouti. V sobotu 28. května 
jsme pořádali soutěž mladých hasičů. Dorazilo k nám celkem 23 družstev 
z obou kategorií. Naší mladší žáci skončili bohužel dvanáctí a třináctí. U 
Starších žáků už to bylo lepší, ti skončili čtvrtí a devátí. Za čtrnáct dní 
19. června se k nám sjelo 18 družstev hasičů a hasiček, aby soutěžili o 
Bernacký pohár. Naši muži měli smůlu, byť by jejich čas stačil na konečné 
sedmé místo, ale z důvodu nenastartované mašiny v časovém limitu, byli 
diskvalifikováni. Naše hasičky ovšem předvedly to, co v okrsku 
předváděly prakticky celou sezónu a svou kategorii s přehledem ovládly. 
Nadvládu našich žen potvrdilo družstvo žen „B“, které skončilo na druhém 
místě. Co ale na závěr soutěže předvedli naši veteráni, zůstane zapsáno 
tučně v hasičské kronice. Chybělo opravdu jen málo a naši veteráni 
domácí soutěž vyhráli. Předvedli skvělý výkon a skončili jen těsně druzí. 
Vítězi se stali hasiči z Hukovic. Začátkem června jsme se podíleli na 
pořádání dětského dne organizovaného TJ Sokol. Dále jsme se v červnu 
společně s obcí a s ostatními složkami podíleli na pořádání Dnu obce. 
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V srpnu jsme pro naše mladé hasiče a malé adepty uspořádali velmi 
pěkný, ale na organizaci velmi náročný čtyřdenní hasičský tábor v Orlovně 
ve Veřovicích, kterého se účastnilo rekordních 30 dětí ve věku od čtyř do 
patnácti let. TJ Sokol jsme vypomáhali svozem našim dopravním 
hasičským autem, ať už se jednalo o akci čistá obec, přespání na hradě, 
či některý fotbalový zápas malých fotbalistů. Spolupráce mezi místními 
spolky je velmi důležitá a já jsem rád, že u nás funguje. 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za jejich práci a obětavost. 
Především těm, kteří se na tomto všem aktivně podílejí. Dokázali jsme se 
po dvou letech restartovat a do všeho se opět zapojit a vrátit. A to je pro 
život v naší obci v této přinejmenším zvláštní a nejisté době velmi důležité 
a potřebné. Ještě jednou velké díky. 
Děkuji sponzorům a dárcům za jejich pomoc, ostatním organizacím a 
spolkům za spolupráci a v neposlední řadě obecnímu zastupitelstvu za 
podporu a přístup k dobrovolným hasičům. Do nového roku Vám všem 
přeji hodně úspěchů, spokojenosti, a hlavně pevné zdraví. 

 
V Bernarticích nad Odrou dne 13. 1. 2023 

        Tomáš Horut 
        starosta SDH 
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     HISTORIE 
 

Ze života v naší obci – roky končící číslicí 3 

Pojďme znovu společně nahlédnout do minulosti naší obce. Vypsala jsem 
zajímavé událostí z let, které končí číslicí 3. 

V roce 1533 přešly Bernartice pod štramberské panství. Při dělení 
majetku bratrů Bedřicha a Viléma ze Žerotína došlo k rozdělení panství. 
Od starojického panství odpadly Bernartice, Šenov a Nový Jičín a byly 
sloučeny s panstvím štramberským. Již dříve jsem psala, že bratři po celý 
život mezi sebou vedli velké rozepře, které se přenesly i na obyvatelstvo. 
Tak došlo ke sporu se sousedními obcemi Loučkou a Hůrkou o těžbu 
dřeva v lesích a hlíny na stavbu Starojického hradu. V té době vznikl i 
spor o pozemky na Rolicích a o Vrabcovský kút, který se vlekl až do roku 
1557. Vyřešit jej musel sám císař Rudolf II.  

Důkazem rozepří mezi bratry Žerotíny byla i skutečnost, že Vilém, 
kterému patřilo starojické panství si v roce 1533 neprávem přisvojil výběr 
mýta, které přeložil z Bernartic do Hostašovic. Tím svého bratra Bedřicha, 
kterému patřilo novojické (štramberské) panství připravil o zisk.  

V roce 1563 získala naše obec významné privilegium, když se jí podařilo 
vykoupit z robot u Panského dvora č. 57.  Panský dvůr byl od obce 
odtržen a byl přímo ve vlastnictví starojických pánů, od roku 1619 pak 
pánů novojických.  Podle listiny ze dne 18.12.1563, psané česky na 
pergamenu, „Bernačané neměli konat robotu ke dvoru ani jinam“.  Tato 
důležitá listina sice obyvatele naší obce roboty nezbavila úplně, ale 
sloužila k obraně proti snaze panstva uvalit na lid těžké poddanské 
povinnosti i v dalších letech. 

Za doby třicetileté války neušla obec přítomnosti různých vojsk. V roce 
1623 ležel v obci praporec pluku Šlikova, v letech 1623 až 1624 praporec 
pěšího nassavského pluku. V letech 1633 až 1636 tu dočasně přebývaly 
císařské oddíly. Jindřich Šlik, hrabě z Holíče se v roce 1620 zúčastnil 
bitvy na Bílé hoře na straně protestantů. Traduje se, že jeho moravský 
pluk bojoval do posledního muže v oboře Hvězda. Šlik byl zajat, ale brzy 
byl propuštěn a přestoupil ke katolictví. Válčil po boku Albrechta 
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z Valdštejna v císařském vojsku, kde se stal polním maršálem a nakonec 
nejvyšším představitelem Dvorní válečné rady rakouské říše.  Nassavský 
pluk se v roce 1620 úspěšně zúčastnil bitvy na Bílé hoře na straně 
katolíků. V letech 1621 až 1624 byl nasazen v Uhrách – viz:www.valka.cz. 

V roce 1663 prchali lidé před Turky, mezi nimi i fojt Pavel Staroveský se 
svou rodinou. 

Roku 1673 byla tak mírná zima, že lidé po celou dobu chodili bosí.  

20. srpna 1683 táhla přes obec část polské armády o síle 14 až 16 tisíc 
mužů pod vedením Sieniawského, aby zasáhli v bojích proti Turkům, kteří 
obsadili Vídeň. Mikołaj Hieronim Sieniawski erbu Leliwa byl polský polní 
korunní hejtman, hrabě na Szkłowie a Myszy. Při tažení v roce 1683 
navštívil město Nový Jičín. Vídeňské tažení však skončilo pro polního 
hejtmana tragicky. Onemocněl úplavicí, která jej vyřadila z dalších bojů. 
Když se mu nemoc zlepšila, vydal se k návratu do rodné země. Nakonec 
zemřel na cestě domů 15. 12. 1683 ve Staré Ľubovňi v 38 letech svého 
života. Jeho tělo bylo převezeno do Brzeżan a tam bylo pochováno – viz: 
Galerie osobností města Nového Jičína (muzeumnj.cz) 

V roce 1723 byl čistý zisk vrchnosti z chovu dobytka v Panském 
dvoře  136 zlatých.   

V roce 1773 rostlo u č. 6 celkem 48 ovocných stromů. 

V letech 1782 a 1783 bylo v obci zasazeno 203 ovocných stromů, 415 lip, 
vrb, topolů a olší. 

V roce 1783 Odra třikrát zaplavila louky, zanesla je bahnem a zničila 
trávu, seno i otavy. 

V roce 1783 stálo v obci 73 domů a žilo tu 521 obyvatel, z toho 265 žen. 

Roku 1833 proběhlo první řádné mapování všech obcí na Moravě, které 
se týkalo i naší obce. Mapy najdete na: 
https://www.mza.cz/indikacniskici/skica 

V roce 1843 leželo v obci ladem 82 jiter pozemků z celkového počtu 1630 
jiter. Stále se hospodařilo trojpolním způsobem. Rolí bylo 955 a půl jitra, 
luk 305 a půl jitra, zahrad 37 a půl jitra, pastvin 72 jitra a lesů 178 a půl 
jiter. Vysoký les tvořil z ¼ dub, ¾ jedle, nízký les ¾ olše a ¼ vrby, lesy II. 
třídy 2/3 borovice a 1/3 jedle. Povšimněte si, že smrk tady nerostl, ten byl 
vysazen až po masivním vykácení jedlí v letech 1858 až 1870. 

https://www.valka.cz/topic/view/92843/
https://www.mza.cz/indikacniskici/skica
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Počet hovězího dobytka byl v obci v roce 1843 celkem 240 kusů, vepřů 
127 a lidé chovali více jak 800 husí. 

V roce 1843 byla ještě většina domů v obci ze dřeva, jen málo z cihel a 
pokryta došky, někde šindelem. 

V roce 1863 byla na Oboře postavena kaple sv. Martina na místě původní 
kaple Snímání Krista Pána z kříže.  

Rozpočet obce v roce 1873 klesl do mínusu z důvodu koupě hostince č. 
26 (býval na křižovatce vedle č. 138). Obec se proto zadlužila půjčkou u 
Spořitelny v Novém Jičíně ve výši 5000 zlatých.  

V roce 1883 byla vybudována silnice do Suchdolu nad Odrou o nákladu 
7000 zlatých. Nakolik se finančně podílela obec, není známo. 

23. února 1883 zemřel ve Vídni skladatel Josef Ferdinand Kloss, rodák 
z č. 4.   

 Josef Ferdinand Kloss, narozen 10.2.1807 

 

V roce 1893 byl v obci zřízen na č. 1 poštovní úřad. První poštmistrovou 
byla Krista Prokšová. Téhož roku pořídilo fojtství č. 1 první secí stroj 
v obci.  

V roce 1893 se v Loučce konala Krajinská výstava, na kterou obec dodala 
mnoho exponátů. 

Z roku 1893 se dochovala fotografie z kácení v Mýtných lese. 
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Muž sedící na dřevě dole Josef Bayer č. 29, vedle syn Josef Bayer č. 29, 
muž se sekerou Klement Šimíček č. 71, muž s palicí Josef Horut č. 13, 
muž s pilou tesař Augustin Horut č. 17, muž se sklenkou Jan Bayer č. 28, 
vedle s pilou Ferdinand Grussmann č. 85, muž se sekerou a mírou Josef 
Drlík č. 31, vedle muž se zástěrou Josef Klos č. 15, muž sedící s palicí a 
sekerou Florian Tvarůžek č. 70, sedící mladík František Klos č. 15, 
nejvýše Jan Bayer, fojt č. 1, po levé straně Karel Drlík č. 31, muž 
s heverem Josef Pavlík č. 16, muž s pilou vzadu František Glogar č. 30, 
muž v bílém Kryštof Bayer č. 28, muž ve vojenské čepici Alois Drlík č. 81. 
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Roku 1913 ukončila provoz mlékárna na č. 1, která zpracovávala až 2000 
litrů mléka denně. Nadojené mléko pak občané vozili do Raupachovy 
mlékárny v Suchdolu nad Odrou. 

V roce 1913 byl obci zamítnut návrh na přeložení četnické stanice 
z Jeseníku do Bernartic. 

Do roku 1913 užíval honitbu v obci okresní hejtman Josef Zwierzina. 

V roce 1923 došlo k rozšíření hřbitova. 

24. června 1923 byl slavnostně vysvěcen knězem Karlem Segeťou 
obnovený Edušův kříž na dolním konci obce. Vysvěcení povolila 
arcibiskupská konzistoř v Olomouci. První kříž byl postaven po ničivém 
krupobití v červenci 1756. 

Roku 1923 došlo k úspěšnému jednání mezi rolníky a zástupci 
Všeodborového sdružení Křesťansko-sociálního dělnictva, „aby čeledíni a 
děvečky měli důstojné podmínky pracujícího člověka“. Byly dohodnuty 
měsíční mzdy podle stáří osob a v měsíci jeden den osobního volna.  

V roce 1923 byla zřízena pokusná školní zahrada a letní tělocvična za 
budovou školy a škola byla rozšířena na trojtřídní. 

Roku 1933 byly v našem kostele opraveny, napuštěny a nalakovány 
lavice, zpovědnice a mřížka. Práce provedl Karel Bok, kostel byl 
vymalován a byly obnoveny fresky pod kopulí. Opravy se hradily z půjčky 
ve výši 37 tisíc korun, která se splácela pět let. Byla opravena i kaple 
Panny Marie Lurdské naproti kostelu.  

V květnu 1933 byla dokončena stavba nového plotu z bílých cihel kolem 
hřbitova. 

V roce 1933 se ochotnická divadla začala hrát v nově dostaveném sále při 
hospodě U Klosů č. 97. 

V roce 1943 bylo ve škole zakázáno vyučování českých dějin, místo toho 
se začala vyučovat němčina.  

8. května 1943 bylo pozastaveno mletí v Lesním mlýně. 

V únoru 1943 byla obec postižena osídlovací akcí, při které byly české 
usedlosti obydleny německými rodinami z Tyrol. Rodiny z čísel 2, 4, 27, 
37 a 43 musely svá obydlí opustit, najít si bydlení jinde v Protektorátu. 
Fojtství č. 1 bylo Němci zabaveno již dříve - viz Zpravodaj 7/2019. 
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Cestovní pasy rodiny 
Lamprechtovy, zanechány na č. 
27, když rodina ve spěchu 
opouštěla grunt v květnu 
1945. Rodina měla 16 dětí. 
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Tyroláci v Bernarticích nad Odrou 1943 až 1945, společná fotka ve dvoře 
č. 37, duben 1945 

Rodina Jungmanova na č. 43 (Huvarovi), rodina Unterhuberova na č. 2 
(Klosovi), rodina Branunova na č. 4 (Klosovi), rodina Seebacherova na č. 
37 (Bayerovi), rodina Lamprechtova na č. 27 (Bayerovi) 

16. listopadu 1943 byl v polské Vratislavi odsouzen k smrti za činnost proti 
Německé říši Jan Bayer z č. 106 - viz Zpravodaj 5/2022. 

Jak byl režim po roce 1948 v naší zemi krutý, dokazuje i skutečnost, že 
v roce 1953 byla v obci státní bezpečností odhalena tzv. protistátní 
skupina pěti mužů. Byli odsouzeni krajským soudem v Ostravě k vysokým 
trestům vězení a propadnutí jejich veškerého majetku státu. Naštěstí byli 
v roce 1956 díky celostátní amnestii propuštěni. Tímto zbytečným 
odsouzením trpěli nejen oni, ale celé jejich rodiny.  

Od roku 1953 spadají obě hospody č. 26 (U Handrychů) a č. 97 (U Klosů) 
pod Jednotu Nový Jičín. 

V roce 1953 bylo definitivně ukončeno mletí v Lesním mlýně. 

V únoru 1953 se na polích dosbírávaly brambory, které se nemohly sklidit 
kvůli dešťům na podzim předešlého roku a nedostatku pracovních sil.  

Ve dnech 11. až 18. května 1953 napadalo 30 cm, místy až 80 cm sněhu, 
který poničil rozkvetlé stromy a obilí. 

30. května 1953 vláda vyhlásila měnovou reformu a byly zrušeny lístky na 
potraviny a průmyslové zboží. Byly vydány nové bankovky a mince. 
Dosavadní peníze se měnily podle zásady: každá osoba dostala za 300 
korun 60 korun nových. Kdo měl peněz více, než 300 korun, dostal za 
každých 50 korun staré měny 1 korunu nové měny. Vklady na vkladních 
knížkách byly přepočítávány výhodněji – vklad 5000 korun byl přepočten 
v poměru 5:1, za vklad 20 000 korun bylo 2 800 nových korun. Pokud měl 
tyto sumy někdo doma, dostal pouze 400 korun nové měny. Přepočítávaly 
se rovněž dluhy a půjčky. 

V roce 1953 řádila v obci včelí nemoc „mor plodu“ a 41 včelstev muselo 
být zničeno. 

Roku 1953 byl v obci založen Československý svaz mládeže (ČSM). 
Rozpadl se v roce 1969. V roce 1972 jej nahradil Svaz socialistické 
mládeže (SSM).  
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V roce 1963 nastala krutá zima, která trvala od listopadu 1962 až do 
dubna 1963, kdy o Velikonocích roztál poslední sníh. Silné mrazy 
sužovaly celou Evropu. Pololetní prázdniny dětí se protáhly na tři týdny. 
V Bernarticích zamrzla voda v kostele a byly omezeny bohoslužby, u Odry 
bylo naměřeno mínus 25 ° C. 

Na jaře 1963 Jednota Nový Jičín uzavřela hospodu č. 26 z nedostatku 
pracovních sil.  Budova dále sloužila jako sklad zboží pro Jednotu. 

V roce 1963 byla dokončena stavba kravína za č. 6. 

V létě 1963 byl prostor před základní školou a farou upraven na parčík. 

3. října 1963 po půlnoci vyhořela sušírna ovoce u č. 9 

V roce 1973 byl do kostela pořízen nový lustr a mikrofony na ozvučení a 
také byly restaurovány obrazy. 

Roku 1973 byla zahájena stavba kulturního domu a restaurace, téhož 
roku byla zbourána bývalá hospoda U Handrychů č. 26 a upravena silnice 
na křižovatce. 

 

Bývalá hospoda na křižovatce č. 26 
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V únoru 1973 byl zbourán starý výminek na fojtství č.1 

                            

   Výminek na fojtství č. 1 

 

 

Před Vánoci v roce 1973 byla dokončena stavba tělocvičny. 

V roce 1973 se naše pouť poprvé konala v novém termínu na konci 
května. Dosud bývala počátkem července. Lidé si na to těžce zvykali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítání občánků rok 1973 
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Už v listopadu 1973 začala jednání o integraci Bernartic nad Odrou k jiné 
obci. Tenkrát se uvažovalo o připojení k Jeseníku nad Odrou. Občané i 
zástupci obce byli zásadně proti. 

V roce 1983 byl poštovní úřad přestěhován z č. 39 na křižovatce do 
budovy národního výboru č. 200. 

V roce 1983 byl vybudován zastřešený altánek v Březovém háji. 

V roce 1983 chovali občané tato domácí zvířata: slepice 2 646 ks, husy 
28 ks, kačeny 65 ks, býci 59 ks, ovce 172 ks, kozy 8 ks, krávy 19 ks, 
prasata 46 ks, nutrie 500 ks.  

V roce 1983 bylo v rodinách 199 televizních přijímačů, z toho 46 
barevných, 82 automatických praček, 89 osobních aut a 58 motorek a 
pionýrů. 

Místní kino v roce 1983 promítlo 10 dětských filmů a 9 filmů pro dospělé. 

 

 

Den dětí za základní školou 1. června 1983 
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V roce 1983 se v místní prodejně Jednota prodalo: 23 tisíc litrů piva, 
3 497 litrů vína, 2 729 litrů tvrdého alkoholu a 29 246 litrů nealko nápojů. 
Občané vypálili celkem 1000 litrů slivovice. 

Od 1. ledna 1993 vznikly dva samostatné státy: Česká republika a 
Slovenská republika. Pro naše občany to znamenalo, že ve dnech 4. až 7. 
února 1993 proběhla měnová odluka. Původní bankovky byly okolkovány 
a začaly platit nové papírové bankovky v hodnotě 200 korun. Mince zatím 
zůstaly v platnosti. Hotovost se vyměňovala do výše 4000 Kč na dospělou 
a 1 000 Kč na dítě. Výměna se zapisovala do občanských průkazů. Na 
účtech peníze zůstaly. Na zdejší poštu přišlo 267 občanů, kteří si vyměnili 
peníze v hodnotě celkem 658 tisíc korun.   

V noci z 23. na 24 ledna 1993 přišla vichřice s bouřkou a zlomila vzrostlý 
smrk před kostelem. 

V dubnu 1993 bylo ukončeno ukládání odpadu v Pavlíkové pískovně, 
skládka byla uzavřena a začala její rekultivace. 

 

Rekultivace Pavlíkovy pískovny na Drahách 
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V roce 1993 byla opravena střecha budovy obecního úřadu. Rovná 
střecha byla nahrazena valbovou.  

 Budova obecního úřadu, původní 
stav                  nová střecha na budově 

 

  Budova obecního úřadu s novou střechou 
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Na podzim 1993 obec obdržela od ministerstva životního prostředí 
vytouženou dotaci na plynofikaci obce.  
 

V roce 2003 proběhla změna ve vedení naší základní školy. Dosavadní 
ředitel Vladislav Rusín odešel učit českou menšinu do Ruska a na jeho 
místo byla vybrána Jana Kociánová. 
 

Ve dnech 13. a 14. června 2003 proběhlo referendum o vstupu České 
republiky do Evropské unie. Naši občané se vyjádřili takto: pro vstup 358 
osob, proti 63 osob. 
 

V roce 2003 bylo v obecním lese v Bařinách vysázeno 4000 nových 
listnatých stromů.  
 

Během roku 2003 byla opravena a znovu otevřena Restaurace U Bříz. 
Byla vyměněna okna, opravena střecha a fasáda. Předcházely tomu 
soudní tahanice o vlastnictví s Jednotou Nový Jičín. 
 

V říjnu 2003 byl po 31 letech vymalován náš kostel, opraveny omítky, 
ošetřeny obrazy, sochy, lavice a dlažba. Bylo pořízeno osvětlení křížové 
cesty v kostele. 
 

V lednu 2013 proběhly první přímé prezidentské volby. V naší obci v obou 
kolech vyhrál Karel Schwarzenberg. 
 

V roce 2013 byly v obci zavedeny hnědé popelnice na bio odpad. 

 

V roce 2013 proběhla rekonstrukce budovy mateřské školky. Budova byla 
zateplená a stará okna byla vyměněná za nová. 
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Opravená budova mateřské školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žehnání nového hasičského auta 
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Naši dobrovolní hasiči se v roce 2013 konečně dočkali nového 
hasičského zásahového vozidla DAF. 5. května 2013 proběhla slavnost, 
kde kněz P. Jiří Šenkeřík autu požehnal.    

 

V roce 2013 byla na střechu základní školy instalována nová siréna, která 
slouží Jednotnému systému varování. 

Od září 2013 přešla naše prodejna Jednoty pod nového provozovatele 
Jednotu Hodonín. 

Od 1. listopadu 2013 začala u nás fungovat Pošta Partner. Poštovní 
služby zajišťují pracovnice obecního úřadu Věra Košťálová a Alena 
Davidová. 

Údaje čerpány z kronik obce Bernartice nad Odrou a knihy Bernartice nad 
Odrou 

Foto: archív obce Bernartice nad Odrou a archív kronikářky 

 

Ilona Stavinohová, kronikářka obce 

 

 

     RŮZNÉ 

Tříkrálová sbírka opět rekordní 

Letošní sbírka je za námi a přinášíme čerstvá čísla výtěžků. Máme radost! 
Minulá rekordní čísla už zase neplatí a padly rekordy nové. Kasičky ve 
všech obcích spadajících pod novojičínskou charitu tříkrálové sbírky 
obsahovaly zase větší obnosy než vloni i předešlých letech. Jinak tomu 
nebylo ani v Bernarticích nad Odrou. V obci chodilo 7 skupinek, kterým se 
podařilo vykoledovat celkovou částku 72 351 Kč což je přesně o 1 tisíc 
více, než se podařilo vykoledovat v roce 2022. 
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Jako již tradičně, 65 procent vybraných prostředků zůstane novojičínské 
Charitě, která většinu výtěžku použije na pomoc lidem ze 
znevýhodněného prostředí, na aktivity charitního rodinného klubu Hnízdo 
pořádající vzdělávací a volnočasové aktivity pro rodiny a na sociální 
bydlení. Je pro nás velkým závazkem, abychom svěřené peníze použili co 
nejlépe a aby pomáhaly tam, kde mají. K tomu ovšem potřebujeme i vás. 
Víte-li o někom, kdo se nachází v těžké životní situaci, neváhejte jej 
odkázat na nás. Snad budeme umět pomoci.  

Dobrovolníkům i dárcům bychom chtěli poděkovat za jejich štědrost. Jsme 
rádi, že i v tak nelehké době jako je tato, jsou občané obce Bernartice nad 
Odrou ochotni pomáhat. 

 

Za Charitu Nový Jičín Markéta Brožová, koordinátor 

 

Kalendáříky 2023 

V prosincovém Zpravodaji jste obdrželi malé kalendáříky na rok 2023. 
V tiskárně však došlo k chybě a byl natištěn rok 2022. Opravené 
kalendáříky najdete v tomto Zpravodaji. 
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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 
 

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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