Základní škola Bartošovice okres Nový Jičín,
příspěvková organizace
zve všechny předškoláky a jejich rodiče

k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2015/2016
Den zápisu: úterý 3. února v hlavní budově školy – přízemí vlevo.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými od 1. 9. 2008 do
31. 8. 2009.
Přijdou také děti, které měly v minulém roce odklad.
Společné zahájení 1. skupiny ve 12.30 hod.
a 2. skupiny v 15.00 hod.
Rodiče přinesou rodný list dítěte, vyplněný dotazník a svůj
občanský průkaz. Děti si přinesou přezůvky.
Pro účastníky je zajištěno občerstvení.
Vedoucí zápisu: Mgr. Jana Černínová

V rámci Tříkrálové sbírky přispěli občané obce do pokladniček celkem
40.574,- Kč - v Bartošovicích částkou 29.822,- Kč a v Hukovicích
10.752,- Kč.
15. ledna skončil další ročník Tříkrálové sbírky. Pro Charitu Studénka
se koledovalo v 15 obcích, do ulic vyšlo 100 skupinek koledníků.
Děkujeme všem vedoucím skupinek i koledníkům, kteří svůj volný čas
darovali potřebným. Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli.

Obec
Studénka I.
Studénka-Butovice
Studénka-N. Horka
Bartošovice
Bravantice
Vyškovice
Slatina
Tísek
Bílov
Bílovec
Albrechtičky
Stará Ves n.O.
Košatka
Pustějov
Mošnov
Kateřinice
Petřvald
Trnávka
Celkem

Počet
pokladniček
11
17
2
6
4
1
1
5
1
15
6

Sbírka 2014
67 610
83 725
5 372
27 340
11 182
8 180
934
23 950
6 089
72 329
23 354

Sbírka 2015
64 815
85 114
6 206
29 822
11 936
10 205
1 795
28 100
6 018
87 235
23 629

11
5
4
2
7
2
100

80 884
21 237
1 754
14 427
36 122
17 142
501 631

86 596
27 846
12 008
15 309
48 142
18 271
563 047

Výtěžek bude použit na podporu provozu charitní pečovatelské služby,
která je poskytována ve Studénce, Albrechtičkách, Bartošovicích,
Pustějově. Dále na zakoupení a opravu zdravotnických a
kompenzačních pomůcek do půjčovny. Maximálně 15% z vybraných
peněz v dané obci použijeme na finanční podporu volnočasových
aktivit dětí ze sociálně slabých rodin (lyžařský kurz, školní výlet, tábor,
plavecký výcvik apod.). Finanční příspěvek ve výši max. 500,- Kč na
dítě bude vyplacen přímo subjektu, který aktivitu organizuje. Žádost si

můžete vyzvednout od 1. 3.2015 přímo v Charitě ve Studénce nebo na
webových stránkách www.studenka.charita.cz.
35 % vybraných peněz bude použita na celostátní projekty a zahraniční
pomoc.
Bc. Jarmila Pomikálková, DiS., koordinátorka sbírky

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový
Jičín zahájil v katastrálním území Bartošovice KOMPLEXNÍ
POZEMKOVOU ÚPRAVU. Zpracovatelem je firma Geovap, spol. s r.
o.. Pověření zaměstnanci této firmy mohou (v souladu s ustanovením
zákona č. 139/2002 Sb.) po dobu provádění pozemkových úprav
vstupovat a vjíždět na pozemky za účelem geodetických prací.

Vážení občané,
dovolte nám, abychom vám krátce představili akciovou společnost
ASOMPO a.s., ve které je i vaše obec akcionářem.
Historie firmy ASOMPO, a.s., se sídlem v Životicích u Nového Jičína
sahá až do r. 1991, kdy se celkem 56 zakládajících obcí a měst
bývalého okresu Nový Jičín dohodlo na vybudování zabezpečené
skládky za účelem ekologického ukládání komunálního odpadu
z domácností a firem v okrese Nový Jičín. Téhož roku obce a města
spolu založily Zájmové sdružení obcí a měst pro likvidaci odpadů –
SOMPO. Uvedené subjekty se na prvotní rozjezd firmy složily, a to dle
počtu obyvatel částkou 200,- Kč na 1 obyvatele. Tím byl vytvořen
základní kapitál důležitý pro zahájení činnosti firmy a s pomocí státní
dotace i výstavby řízené skládky v Životicích u Nového Jičína. Základ
pro vznik jedinečné firmy v rámci okresu byl položen. Od doby vzniku
uplynula spousta let, některé obce nebo města společnost opustily.
Všem obcím a městům byly po čase vráceny veškeré počáteční vklady
a od této doby obce nepřispívají ani nedotují nejen chod firmy, ale ani
její rozvoj nebo rozšíření, ba naopak, využívají její služby včetně
finanční podpory.
V r. 2000 byla stejnými obcemi (celkem 44 obcí) založena akciová
společnost ASOMPO. Tato společnost poté od 1. 1. 2002 převzala
veškeré podnikatelské aktivity Zájmového sdružení SOMPO.
A čím se firma v průběhu let od r. 1991 zabývala?

Jako první se podařilo firmě zprovoznit v r. 1993 řízenou skládku
Životice a téměř všechny komunální odpady z Novojičínska se začaly
ukládat na uvedené skládce. Od r. 2004 zahájila firma zpracování
skládkového plynu vznikajícího z uložených odpadů, a to formou
výroby a následného prodeje elektrické energie do sítě ČEZ.
Odpadním teplem vznikajícím při výrobě elektrické energie firma
započala vytápět veškeré objekty v administrativní budově v areálu
skládky, a později sušit řezivo a obchodovat s ním. Další službou pro
akcionáře byl od r. 2007 sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu
(hnědé kontejnery).
Akciová společnost se snaží pomáhat akcionářům i v jiných oblastech
a aktivitách, které jsou přímo směrovány do daných obcí a měst. Díky
dobrému hospodaření např. každoročně je možná výplata dividend,
pořízení tašek na třídění odpadů v domácnostech a další aktivity ve
prospěch obcí. Každoročně se v konečném součtu a profitu obcím
zhodnocují akcie cca 20 – 22 procent, což není opravdu málo. Tento
profit je také do obcí a měst vždy rozdělen.
Děkujeme tímto vedení vaší obce, že nám umožnilo krátce představit
akciovou společnost ASOMPO. Tímto si vás - hlavně školy, neziskové
organizace, spolky a členy zastupitelstva – dovolujeme srdečně pozvat
na prohlídku areálu firmy v Životicích u Nového Jičína. Předchozí
domluva je vhodná.
Představenstvo ASOMPO, a.s.

Opět se můžete zapojit do aukce na nákup levnějšího plynu a
elektřiny.
Pro všechny kdo se zapojili do prvních aukcí v roce 2013, ale i pro
všechny ostatní je tu další možnost si nechat vysoutěžit cenu energií
pro svou domácnost v aukci.
Pro obyvatele Rybího, Libhoště, Bartošovic a Sedlnic jsme připravili v
únoru několik termínů sběru podkladů nutných pro přihlášení do
březnové aukce.
1.
2.
3.
4.

Středa
Pondělí
Pondělí
Středa

11. 2. 2015
16. 2. 2015
23. 2. 2015
25. 2. 2015

od 14 – 17 hod OÚ Rybí
od 14 – 17 hod OÚ Libhošť
od 14 – 17 hod OÚ Bartošovice
od 14 – 17 hod OÚ Sedlnice

Nutné podklady pro přihlášení se do aukce:
Kopie stávající smlouvy s dodavatelem + dodatky
Kopie posledního ročního vyúčtování
Termín do kdy platí vaše stávající smlouva.
Pro identifikaci plateb - SIPO, číslo účtu.
Osobní údaje – telefon, e-mail.
Obyvatelé jednotlivých obcí se mohou dostavit na kterýkoli OÚ podle
toho jak jim vyhovuje termín.
V ostatních případech se můžete přihlásit do aukce individuálně po
domluvě s obchodním zástupcem aukční společnosti eCENTRE a.s.,
která organizuje aukce pro domácnosti v ČR od samého počátku a
naprosté většině domácnosti jsme ve všech aukcích roku 2013 i 2014
dokázali cenu energií výrazně snížit a ušetřit tak rodinám reálně na
výdajích. Výsledky všech aukcí, cen a úspor najdete na
www.ecentre.cz Výsledky první aukce 2015 http://www.ecentre.cz/eaukce průměrná úspora je přes 25%. Kupte si energie levněji než
doposud. Vše je zdarma. Poradíme Vám.
Kontakt: Ing Karel Kozelský, tel. +420 732 355 964
karel.kozelsky@partnerecentre.cz

Český červený kříž v Hukovicích pořádá
v sobotu 21. února 2015 v Kulturním domě
v Hukovicích od 14,00 hodin

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
Připraveny soutěže pro děti, zábava,
občerstvení.
Fotbalový klub Prosperita Bartošovice pořádá v sobotu
14. února 2015 na obecním sále v Bartošovicích od
20,00 hodin

SPORTOVNÍ PLES
K tanci a poslechu hraje kapela Ladislava Pospěcha.
Doprovodný program. Občerstvení. Tombola.
Předprodej vstupenek na obecním úřadě.
Vstupné 100,- Kč.

Obec Bartošovice pořádá v sobotu 28. února 2015 od
20,00 hodin na obecním sále v Bartošovicích

OBECNÍ POP – ROCKOVÝ PLES
K tanci a poslechu hraje skupina MOTUS z Kroměříže,
doprovodný program DALIBOR JANDA revival a další
překvapení.
Občerstvení. Tombola. Vstupné 200,- Kč.
Předprodej vstupenek na obecním úřadě od 16. února 2015.

V sobotu 7. března 2015 od 16,00 hodin se na
obecním sále bude konat

SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE,
pořádané při příležitosti Mezinárodního dne žen.
V rámci programu vystoupí Libor Pantůček, známý
z televizních obrazovek jako imitátor předních
kulturních a politických osobností. Svá vystoupení doprovází
s kytarou a zpívá písně známých českých interpretů.
K poslechu i tanci zazpívá Jiří Helán (znáte jako sólistu
Moravanky, Moravěnky) s doprovodem.
Občerstvení zajištěno, vstupné 50,- Kč.

Obec Bartošovice, Klub seniorů společně s maminkami připravuje

BURZU DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, HRAČEK,
POUŽITÉHO ZBOŽÍ PRO DĚTI (např. krmící židličky,
přebalovací pult, odrážedla, dětské sport. potřeby, kola
apod.)

A BURZU NEPOTŘEBNÉHO POUŽITÉHO ZBOŽÍ,
které již nepoužíváte a je škoda ho vyhodit. (např. nádobí,
domácí spotřebiče, sport. potřeby apod.)
Burza se bude konat ve dnech
13 . – 14. března 2015 na obecním sále.
Nepotřebné zboží bude za Vámi stanovenou cenu, nabídnuto na
burze. Podrobné informace budou uvedeny na plakátech a
v březnovém zpravodaji.

Obec Bartošovice a MAS Regionu Poodří připravuje na čtvrtek
26. března od 13,00 do 18,00 hodin na obecním sále v Bartošovicích

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU S VELIKONOČNÍM
JARMARKEM
Kromě zhlédnutí výstavy a doprovodného
programu si budete moci zakoupit výrobky určené
na velikonoční stůl.

Obec Bartošovice a Klub seniorů připravuje začátkem měsíce dubna

ZÁJEZD DO VINNÉHO SKLEPA NA JIŽNÍ MORAVU
Přihlásit se můžete v trafice u pana Jindřicha Štixe
nebo u paní Anny Halmové na tel. čísle
724 846 662.
Cena na osobu se bude odvíjet od počtu
přihlášených, předpoklad 600 – 700 Kč/osobu.
Bližší informace na plakátech.

V měsíci únoru oslaví své životní jubileum:
pan Ladislav Klement
paní Jarmila Koukolová
pan Josef Kimák
paní Jiřina Schülerová
paní Františka Souralová
paní Marie Šťastná
paní Marta Mašková
paní Zuzana Krištofová
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí, optimismu a
osobní pohody!
Rozloučili jsme se s
panem Karlem Běčákem

Chcete se cítit a být FIT? Dostaňte se s námi do formy! Chcete rozpálit
tělo, posilovat co nejvíce částí těla najednou, cvičit
minimum času a spalovat maximum kalorií?

KONDIČNÍ CVIČENÍ S ČINKAMI
Cvičení obsahuje prvky fit-posilování, thai-boxu,
jógy, cardia, bojových umění a aerobicu.
Tréninky probíhají každé úterý od 16,45-17,30 hod.
v tělocvičně na Základní škole v Bartošovicích pod
vedením Lenky Rigo.
Cena: 50 Kč/ 1 lekce
Co potřebujete k cvičení?
Činky nebo nám postačí i PET láhve s vodou,
pískem☺– doporučuje se zátěž mezi 0,5 – 2,5
kilogramy. Je možno si zapůjčit činky ve škole!!!
Zvolte si individuálně tu, která pro vás bude ta
pravá – nevybírejte nejlehčí, ať je cvičení
efektivní.
Pro koho je cvičení?
Pro každého. Pro začátečníky i pokročilé. Pro ženy i muže.
Bližší informace na emailu: lenyku@seznam.cz

Rozpis přátelských utkání
MUŽI
Datum Hodina

Domácí

Hosté

Místo

21.2.
1.3.
7.3.
14.3.
21.3.
29.3.

Bartošovice
Bartošovice
Bartošovice
Bartošovice
Bartošovice
Frenštát p.R.

Hodslavice
Starý Jičín
Sedlnice
Hladké Životice
Libhošť
Bartošovice

Nový Jičín
Nový Jičín
Bílovec
Bílovec
Nový Jičín
Frenštát p.R.

19,30
16,00
12,00
12,00
18,00
16,00

DOROST
28.2.
29.3.

16,30
13,30

Bílovec
Frenštát p.R.

Bartošovice
Bartošovice

Bílovec
Frenštát p.R.

Statistika ubytovaných hostů na zámku v Bartošovicích za rok 2014
1.
čtvrt.

Tuzemští hosté
Slovensko
Polsko
Maďarsko
Zahraniční Německo
hosté
Rakousko
z těchto zemí Itálie
Anglie
Jižní Korea

108
17
13

2.
čtvrt.

280
95
1
1

3.
čtvrt.

264
18
14

4.
čtvrt.

140
8

1
3
2
3
11

Celkový počte hostů v roce 2014

Celkem
hostů

792
138
28
1
1
3
2
3
11
979

Zámek nabízí k ubytování kapacitu 41 míst. K dispozici jsou pokoje v
prvním patře se zařazením do kategorie Penzion a ve druhém patře
zámku se zařazením do kategorie Penzion s třídou 1* superior.
Je zde novomanželské apartmá, šest dvoulůžkových pokojů, šest
třílůžkových pokojů, a jeden čtyřlůžkový a jeden pětilůžkový pokoj.
Více o ubytování naleznete na www.bartosovice.cz v sekci
Turistika/Ubytování, kde je rozpis a ceník ubytování, možnost on-line
rezervace.

foto pokoje v zámku II. patro

Lázně mi nadělily nejkrásnější vánoční dárek – zdraví
Důchodkyně paní Anička již padesát let žije na vesnici u Opavy. Před
několika lety ovdověla a navíc se začaly přidávat zdravotní potíže se
zády a pohyb začal bolet. Lázeňskou péči dlouho odkládala, ale v létě
2014 začal být její stav vážný, bolestí se skoro ani nepostavila a
nemohla se starat ani o malou zahrádku, kterou u domku má.
Jediný syn žije v Jižních Čechách, pomoc tedy nebyla nablízku a paní
Anička si uvědomila, že musí se svými zády začít něco dělat. Lékař jí
doporučil lázeňský pobyt v Sanatoriích Klimkovice, pojišťovna jej
schválila a paní Anička se začala do lázní pomalu těšit. Velmi ji však
překvapilo, že termín pobytu byl stanoven na dobu vánočních svátků.
Nechtělo se jí být na Vánoce v cizím prostředí. „Ale nakonec jsem si
řekla, že pojedu. Syn je stejně daleko, takže raději udělám něco pro
své zdraví a nebudu sedět sama doma.“ Do lázní paní Anička
nastoupila týden před Vánoci. „Moc milý pan doktor mi nastavil plán
procedur, až jsem se divila, kolik se toho dá za den stihnout. Ale říkala
jsem si, že raději, než se doma válet a tloustnout s cukrovím udělám
něco pro své zdraví.“
Fyzioterapeuti v lázních naučili Aničku, jak zádům ulevit od bolesti,
koupele v jodobromové vodě působily blahodárně a po elektroléčbě
bolesti také ustupovaly. „Po třech dnech v lázních do mého pokoje
přibyla spolubydlící – skvělá paní z Karviné, se kterou jsme pak prožily
krásné Vánoce“. Sanatoria Klimkovice totiž pro své klienty připravily

vánoční svátky se vším všudy. V areálu vládla sváteční atmosféra,
v jídelnách se podávaly sváteční pokrmy, svítily stromečky a hosté
nebyli ochuzeni ani o nadílku pod stromeček. „Dokonce na půlnoční do
Klimkovic jsme si mohli zajet, v lázních pro nás zajistili autobus, takže
jsme mohli uctít všechny štědrovečerní tradice. I štěpánskou zábavu
pro nás nachystali.“
Této možnosti, strávit vánoční svátky v lázních, využilo na dvě stovky
klientů z celé republiky. „Bylo to fajn. Příště bych neváhala a na
Vánoce do lázní opět jela. Je to lepší než být sama doma. Poznala
jsem spoustu milých lidí. Navíc se po třech týdnech v lázních cítím o
něco lépe. Záda už tak nebolí a navíc už znám cviky, které mi trochu
uleví i doma. To nejvíc ocení má zahrádka na jaře“, dodává paní
Anička.
Sanatoria Klimkovice, 742 84 Klimkovice, tel. 556 422 111,
556 422 106
e-mail: recepce@sanklim.cz, www.sanatoria-klimkovice.cz

Prodej pozemku
Nabízíme prodej pozemku určeného k výstavbě rodinného domu v obci
Hukovice, okr. Nový Jičín. Pozemek leží v mírném svahu a má velikost
2.506 m2. Inženýrské sítě v blízkosti (voda, elektřina, kanalizace) se
nacházejí cca 100 m od pozemku. Nemovitost leží na slunečném a
klidném místě blízko centra obce. Dostupná je po obecní asfaltové
komunikaci. Cena: 230,- Kč za m2.
Informace získáte na tel.: 604 556 177

PRODEJNA KVĚTINÁŘSTVÍ v Bartošovicích
oznamuje, že zahájila prodej zeleninových a květinových semen,
zeminy, cibule sazečky (polovina února), jarní postřiky
na stromy.
Dále přijímá objednávky při příležitosti svátku sv.
Valentýna.

PRODEJNA ŽELEZÁŘSTVÍ v Bartošovicích
oznamuje, že v měsíci únoru bude prodejna otevřena od pondělí do
pátku pouze od 8,00 do 10,00 hodin, v sobotu – zavřeno.
V případě nutnosti volejte tel. 607 985 873
Od měsíce března bude prodejna otevřena dle původní otevírací doby.
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