Druhý listopadový den je významným svátkem. V křesťanském světě se
slaví od 10. století, v roce 998 jej zavedl benediktýnský opat Odillo ve
francouzském klášteře Cluny. Reagoval tak na přetrvávající pohanské
obřady. Pravda je, že kořeny tohoto svátku jsou mnohem starší,
historikové předpokládají, že je odvozen z keltského svátku Samhain,
kterým pro Kelty končil starý a začínal nový rok. Keltský svátek se slavil v
předvečer 1. listopadu. Keltové věřili, že v tuto noc se svět živých a
mrtvých propojuje, a proto zapalovali ohně, aby duše mrtvých přišly,
ohřály se a pobyli se svými blízkými. Svíčky, které dnes zapalujeme, jsou
pozměněnou formou právě této tradice. Od roku 1915 se tato podoba
rozšířila na popud papeže Benedikta XV. po celé římskokatolické církvi.

Mše svatá k uctění památky zesnulých proběhne
v neděli 1. listopadu 2015 v 10,45 hodin a
v pondělí 2. listopadu 2015 v 16,30 hodin na místním hřbitově
v Bartošovicích.

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., nabízí měření radonu v domech i
bytech pro obyvatele naší obce.
Měření je poskytováno bezplatně v rámci Radonového programu ČR,
který je koordinován Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.
Přihlášení je možné:
Telefonicky na tel. číslech: 498 652 713- p. Hladíková
498 652 714 – p. Mayerová
498 652 709 – p. Macháčková
E-mailem na adrese: radon@suro.cz
Další informace naleznete na internetových adresách:
www.radonovyprogram.cz, www.sujb.cz, www.suro.cz
Radon je přírodní radioaktivní plyn, který do budov proniká :
ze země (různými otvory, prasklinami, netěsnostmi v konstrukci staveb),
z nevhodného stavebního materiálu (jde o materiály vyrobené
z některých popílků či škváry)
z podzemní vody (uvolňuje se do ovzduší místnosti při mytí, vaření a
praní)
Doporučené hodnoty – koncentrace radonu nemá překročit hodnotu
(objemovou aktivitu radonu):
ve stávajících budovách 400 Bq/m3
v novostavbách 200 Bq/m3
Při překročení uvedených hodnot se doporučují vhodná opatření, někdy
postačí zvýšit přirozené nebo nucené větrání, jinde jsou nutné stavební
úpravy objektu. V odůvodněných případech může na jejich realizaci stát
poskytnout finanční příspěvek.
Cílem průzkumu je za aktivní pomoci obyvatel vyhledat budovy, v nichž
koncentrace radonu v ovzduší převyšuje doporučené hodnoty. Na základě
měření pomocí detektorů je majitel postižených objektů informován o
možných opatřeních ke snížení koncentrace radonu na únosnou míru.

V rámci obce bylo měření radonu v základní a mateřské škole
již provedeno. Naměřené hodnoty ukázaly, že v pobytových
místnostech dětí je z hlediska výskytu radonu vše v pořádku.

Diakonie Broumov, sociální družstvo vyhlašuje sběr použitého
ošacení :
Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických
důvodů, nábytek, znečištěný a vlhký textil
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Sběr ošacení a dalšího zboží se bude konat v týdnu
od 23. listopadu do 26. listopadu 2015
v Kulturním domě v Hukovicích a na Obecním úřadě v Bartošovicích
v pondělí a ve středu od 7,00 do 17,00 hodin
v úterý a ve čtvrtek od 7,00 do 15,00 hodin
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
Diakonie Broumov, sociální družstvo
tel. : 491 524 342, 224 316 800
www.diakoniebroumov.org,
www.facebook.com/broumovdiakonie

Žádáme občany, kteří vhazují do kontejnerů na plasty objemnější fólie,
aby před vhozením do kontejnerů fólie svázali. Objemné fólie se
zachytávají na táhla a znemožňují výsyp kontejnerů.

Stejně jako v minulých letech obec připravuje vydání stolního týdenního
kalendáře pro rok 2016 s obecní tématikou. Každá domácnost v obci
obdrží jeden kus kalendáře zdarma. Zájemci o větší počet kusů si budou
moci kalendář zakoupit v ceně 60,- Kč na obecním úřadě, v prodejně
květinářství, trafice, informačním centru v zámku a v prodejně potravin
v Hukovicích.

Žádáme držitelé psů, kteří doposud neuhradili poplatek za psa za rok
2015, aby tak neprodleně učinili v pokladně obecního úřadu.

Milí občané,
chtěl bych veřejně poděkovat členům SDH Hukovice, kteří rychle a
profesionálně zasáhli při nešťastné události, která nás postihla v noci ze
čtvrtka 17. října na pátek 18. října 2015. Požár zničil pracovní přístřešek u
našeho domu, ale díky rychlé akci hukovických dobrovolných hasičů a
HZS Moravskoslezského kraje Nový Jičín se požár nerozšířil k našemu
obydlí. Srdečně děkujeme všem za vstřícnost, ochotu, odbornou pomoc,
ale také za pomoc při úklidu následků havárie.
Josef Maliňák

V měsíci listopadu oslaví své životní jubileum
pan Josef Šenkýř
Přejeme hodně zdraví a osobní pohody !

Rozloučili jsme se s
paní Jiřinou Jurečkovou
panem Vladislavem Souškem

své členy, na pravidelnou měsíční schůzku, která se bude konat ve středu
dne 4. listopadu 2015 od 18,00 hod. v klubovně,(bývalá knihovna)
vedle sálu obecního úřadu v Bartošovicích.
zve výbor klubu

proběhne v sobotu 7. listopadu 2015 od 8,00 hodin bude probíhat
prodej ryb.

Sobota 7. listopadu 2015
Program slavností:
-

od ranních hodin výlov „Dolního
bartošovického rybníka“

-

stánkový prodej na nádvoří zámku a prezentace držitelů regionální
značky „Moravské Kravařsko regionální produkt®“
ukázka sokolnictví od 10,00 do 14,00 hodin v zámeckém parku
pod platanem - sokolník Vít Jelínek
v prostorách zámku od 10,00 do 15,00 hodin prezentace
„Pohádkového Poodří“ – skřítci z Poodří,

-

ukázka malování vánočních ozdob firmy LYRA decor, s.r.o.
Nový Jičín,
tvůrčí dílna včelařského kroužku „Včelaříci“ z Bartošovic
nabídka rybích specialit v reprezentativních prostorách zámku od
10,00 hodin

-

informační centrum a výstavní expozice Moravského Kravařska
bude pro veřejnost otevřena od 9,30 do 15,00 hodin

-

Záchranná stanice pro volně žijící živočichy a Dům přírody Poodří
bude veřejnosti otevřen od 9,00 do 17,00 hodin, komentované
prohlídky se uskuteční v každou celou hodinu od 10,00 do 16,00
hodin

proběhne
v pátek 27. listopadu v Hukovicích
v sobotu 28. listopadu v Bartošovicích

čtvrtek 3. prosince 2015 – Výroční schůze Klubu seniorů,
zámek 1. patro
pátek 4. prosince 2015 v 15,15 hodin - Vypouštění balónků
s přáníčky Ježíškovi – fotbalové hřiště v Bartošovicích
Tato akce je součástí projektu Český Ježíšek a zároveň
pokus o rekord ve vypouštění balónků v celé ČR. Bude
se jednat o pokus překonat rekord z roku 2014, kdy bylo
společně v jeden okamžik vypuštěno 103 738 balónků
z 415 míst ve všech koutech naší země.
sobota 5. prosince 2015 – obecní sál – Mikulášská pro děti
od 20,00 hodin diskotéka
pátek 11. prosince 2015 – obecní sál – Vánoční besídka dětí mateřské
školy
Vánoční koncerty
úterý 15. prosince v kostele Navštívení Panny Marie v Hukovicích
čtvrtek 17. prosince v kostele sv. Petra a Pavla Bartošovicích

Vystoupení Travesti skupiny Screamers &Techtle Mechtle®
Vánoční speciál – sobota 12. prosince 2015 – sál OB, vstupné 250,předprodej vstupenek na obecním úřadě od 23. listopadu 2015
úterý 29. prosince – Vánoční koncert – Ondráš – obecní sál
Podrobnější informace k uvedeným akcím budou uvedeny v prosincovém
zpravodaji, na plakátech a v hlášení místního rozhlasu.

V rámci spolupráce MŠ a ZŠ jsme uskutečnili podzimní akci s názvem
Uspávání broučků. Žáci 5. ročníku s paní učitelkou Jitkou Buchlovskou
přišli navštívit naše předškoláky a připravili pro ně vycházku
s „broučkovými“ úkoly.
Nejprve jsme se v herně všichni společně pozdravili a školáci se
s předškoláky rozdělili do čtyř skupinek. Potom jsme si povídali, co dělají
broučci v zimě, jak se na zimu připravují. Páťáci pak četli čtyři úryvky
z kapitoly A byla zima z knihy Broučci, Jana Karafiáta. Bohužel se nám
texty trošku popletly a my jsme je museli po skupinách seřadit správně do
příběhu od začátku do konce. Pomohly nám puntíky na papírech s textem.
Pak už následovalo oblékání a vycházka do lesa. Sluníčko nám ještě
pěkně hřálo, tak se nám vykračovalo vesele. Během cesty jsme plnili pět
dalších úkolů. Namotávali jsme na dřívko velké papírové berušky, pak
jsme hledali a řadili lístečky s puntíky do sedmi a navíc jsme museli hledat
jen svoji barvu. V lese se broučci měli za úkol schovat za stromy a opatrně
projít lesem, který byl plný překážek – jáma, spadlý strom, větve, trní. Na
louce jsme se společně s žáky naučili písničku „Beruško, půjč mi

jednu
tečku“
a
doprovodili jsme ji i
pohybem. Pak jsme
se pomalu vraceli
zpět ke školce, ale
zvolili jsme jinou
trasu.
Posledním
úkolem bylo najít
sedm berušek a
seřadit je podle
teček.
Problém
nastal, když jiná
skupinka měla dvě
stejné berušky a jiné
skupině pak chyběla beruška v řadě. Nakonec děti vše doladily a všechny
úkoly splnily.
Na školní zahradě jsme už jen dali vyrobené broučky spát do domečku
z mechu a listí a páťáci odměnili předškoláky diplomem a broučkem
z korálků. Školáci dostali také od paní učitelky sladkou odměnu.
Všem se dopoledne moc líbilo a největší odměnou byly pochvalné výroky
dětí, které například říkaly: „To bylo dneska dobré.“
Bezpochyby se učili nejen předškoláci, ale i žáci školy, třeba zodpovědnosti, komunikaci s mladšími dětmi, vyjadřovacím schopnostem,
trpělivosti.
Věříme, že to určitě nebyla poslední akce a už se těšíme na další
společná setkání.

28. září byl dlouho očekávaným svátkem pro bartošovické Včelaříky, kteří
v tento den představili u příležitosti výstavy „Zemědělství v Poodří“ svůj
nově zrekonstruovaný kočovný vůz. Otevření vozu se kromě významných
hostů zúčastnil i pan farář římskokatolické farnosti Mgr. Pawel Grodek
adm. exc., který vůz u této příležitosti Včelaříkům vysvětil.
O naší úspěšné práci svědčí hojná účast návštěvníků, kteří vůz navštívili
s komentovanou prohlídkou samotných Včelaříků.

Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci

Původní technický stav kočovného vozu si vyžádal oproti prvotnímu
záměru kompletní rekonstrukci. Z vozu zůstala pouze kovová konstrukce,
která se obrousila a opětovně natřela. Novou podobu dostala podlaha,
střecha a opláštění, které děti samy natíraly po celou zimu. Na jaře jsme si
dopřáli s vozem odpočinek, protože bylo potřeba pracovat u včelek.
Začátek prázdnin byl ten správný čas pro pokračování v započatých
pracech – montáž a nátěr bezpečnostního kari síta, připevnění čirého
polykarbonátu, abychom měli dostatek světla ve vozu při práci a montáž
palubek. Vůz jsme vyzdobili vlastnoručně motivem včel, buněk a rostlin.
Vlastnoruční malbu jsme využili rovněž na výzdobu šesti nových úlů, které
budou umístěny ve vozu.
Práce na voze jsou po 13 měsících téměř ukončeny, protože ještě chybí
dokončení zabezpečení vozu proti vandalům a úprava vnitřního interiéru.
Včelaříci by měli v kočovném vozu začít včelařit na jaře příštího roku.
Na rekonstrukci vozu se podíleli Včelaříci s rodiči a přáteli včelařství,
rekonstrukce kočovného vozu byla financována z nadace „Era pomáhá
regionům“, celé vnitřní vybavení vozu včetně zázemí pro včelařství
z dotace Moravskoslezského kraje a finančních prostředků Komunitní
školy Bartošovice, o. s.
Chtěli jsme touto cestou poděkovat za získané finanční prostředky,
ale hlavně rodičům za pomoc a obětování svého volného času, a to
zejména Lukášovi, Štefanovi, Luďkovi a Věrce.
Včelařský kroužek v současné době navštěvuje 6 dětí z Bartošovic a
Libhoště, z toho dokonce 2 děvčata.
Včelaříci Lucka, Eliška, Jakub, Radek, Jonáš a Matyáš

Státní svátek je dnem, který lze využít k oslavám, relaxaci, poznávání,
výletům. Někteří občané naší obce se rozhodli využít ho aktivně a zajeli si
na poznávací výlet do nedalekého polského města Zabrze, které je
významným hornickým centrem.
Díky vedení obce, které celý zájezd zorganizovalo , se mohlo 35 občanů
vydat ve středu v 7 hodin ráno na cestu. Ve Studénce jsme ještě naložili
průvodce, kteří měli menší zpoždění, potom už jsme vyrazili s firmou
Pekostour do Polska.

Cesta probíhala bez potíží a na místo určení jsme dorazili včas. Před
hornickým muzeem jsme se rozdělili na dvě skupiny a jedna šla do dolu
GUIDO, druhá navštívila hornické muzeum Królowa Luiza na povrchu.

Jedinečným zážitkem byla už jízda výtahem do podzemí 320 m pod
povrch. Náš průvodce nám prozradil, že jsme už 67 m pod hladinou moře.
Dále nás seznamoval s životem horníků od začátku těžby v tomto dole až
do současnosti, předvedl nám také funkčnost některých důlních strojů a
zařízení. Všichni jsme museli být vybaveni přilbou, protože některé úseky
byly velice nebezpečné a ve stoje neschůdné. Svezli jsme se důlním
vláčkem a zajímavostí byla také hospůdka, kterou mají přímo v dole a
v níž si vaří a prodávají vlastní pivo.
V areálu Królowa Luiza jsme mohli obdivovat muzejní exponáty, které
přiblížily život horníků v minulém století, a také nám předvedli v plné
parádě funkční stoletou parní lokomotivu, která poháněla výtah, jímž
spouštěli horníky do šachty.
Následovala návštěva nákupního centra Silesia, kde jsme si dali kávu a
porovnali ceny v našich centrech.
Čekalo nás městečko Tychy s pivovarem Tyskie, který je nejen funkční
prosperující firmou s vývozem do mnoha zemí Evropy, Ameriky i Kanady,
ale zároveň také úžasně zachovalým muzeem pivovarnictví, v němž to

dýchá dávnými lety a nostalgií, kterou si mnozí návštěvníci spojili s filmem
Postřižiny. Po zhlédnutí filmu o historii pivovaru jsme se vydali do terénu a
nejprve jsme obdivovali staré měděné varny a nádherné kachle z počátku
minulého století. Vše nás udivovalo svou zachovalostí, funkčností a
čistotou. Pak následovala prohlídka současného výrobního centra, kde se
denně vyprodukují tisíce lahví a plechovek piva. Po prohlídce následovala
v místní hospůdce degustace piva, o němž jsme si zatím jen povídali
s naším příjemným průvodcem. Názory na jeho chuť a kvalitu se sice
lišily, ale když jsme pak ochutnali i jiné značky, každý se v nějaké té své
našel.
Cestou domů už jsme jen hodnotili vydařený zájezd a těšili se na nějaký
další zase příště.

ČEZ Distribuce, a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje,
že z důvodu práce na vedení vysokého napětí bude přerušena dodávka
elektrické energie pro : část obce Hukovice , vše z trafostanice NJ_5095
dne 19. 11. 2015 od 7,30 do 11,30 hod.

Oznámení formou letáků v místě vypínání provedou pracovníci
energetiky.

Bartošovický zpravodaj č. 11 / 2015 vydal Obecní úřad v Bartošovicích, 742 54 Bartošovice čp. 135, dne 30. října 2015 , IČ 00297721, tel. 556 758 692, fax. 556 758 679.
Evidenční číslo přiděleno Ministerstvem kultury ČR 10. ledna 2006 MKČR E 16453.
Zpravodaj vychází 1x měsíčně nákladem 600 výtisků.

