Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům, není co se zlatem třpytí.
Je to úsměv, láska, pohlazení. Nad takový dar žádný není !
Klidné prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších,
v nadcházejícím Novém roce hodně zdraví, štěstí a osobní
pohody
Vám přeje
za členy zastupitelstva obce
a kolektiv pracovníků obecního úřadu
Kateřina Křenková, starostka

Vážení spoluobčané,
1.- 14. ledna 2016 proběhne Tříkrálová sbírka. Znovu budete mít
možnost se setkat s koledníky, kteří do Vašich domovů přinášejí Boží
požehnání a zároveň Vám nabídnou uskutečnit dobrý skutek ve formě
finančního daru na podporu charitního díla v naší vlasti a na
humanitární pomoc. Velmi si ceníme Vaší přízně a podpory a dopředu
děkujeme za Vaši dobrotu a štědrost.
Za koledníky Tříkrálové sbírky Charity ČR
Hodurová Bohumila
asistentka Tříkrálové sbírky
pro Hukovice

Bc.Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

„Když se vše v světě mění, Ty sám jsi bez proměny“
(píseň Bože, chválíme Tebe neboli Te Deum Laudamus)
Rozdělení Tříkrálové sbírky 2016
65% připadá na činnost Charity Odry
15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské
10% na humanitární pomoc v zahraničí
5% na podporu projektů Charity Česká republika
5% je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky
Informace o činnosti Charity Odry a Tříkrálové sbírce můžete získat na
těchto kontaktech: Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry,
tel.: 556 731 947, e-mail: info@odry.charita.cz,
web: www.odry.charita.cz

Pomalu se blíží nový rok a s ním již 16.
ročník Tříkrálové sbírky. Začátkem ledna u
Vašich dveří opět zazvoní koledníci – tři
králové a budou Vám nejen přát vše dobré
v novém roce, ale také Vás žádat o finanční
příspěvek na projekty Charity. 65%
vybraných peněz, které zůstávají Charitě
Studénka, bychom v roce 2016 rádi využili
na finanční podporu volnočasových aktivit
dětí z obcí, kde se sbírka realizuje, podporu
pečovatelské služby ve Studénce, Pustějově, Bartošovicích,
Albrechtičkách a Velkých Albrechticích a na nákup a údržbu
zdravotnických a kompenzačních pomůcek. V letošním roce pro Charitu
Studénka tři králové koledovali v 15 obcích, zapečetěno bylo 100
pokladniček a celkem jste přispěli částkou 563 047 Kč. Výtěžek byl
použit na podporu provozu pečovatelské služby, zakoupení a opravu
zdravotnických a kompenzačních pomůcek a letos také poprvé na
podporu volnočasových aktivit dětí. Takto jsme podpořili 49 dětí,
celkovou částkou 24 360 Kč.
Část peněz směřovala na celostátní projekty a humanitární pomoc.
Děkujeme Vám za stálou přízeň, vstřícnost a štědrost, kterou pomáháte
všem potřebným.
Radost a pokoj v době vánoční i po celý rok 2016 Vám přejí pracovníci
Charity Studénka.
Bc.Jarmila Pomikálková, DiS.
koordinátor sbírky

V tomto adventním čase se obracíme na občany Bartošovic s prosbou a
žádostí, aby na sklonku roku a při oslavě příchodu roku nového vzali
v úvahu, že používání zábavní pyrotechniky vystavuje obrovskému
stresu zvířata. Volně žijící živočichové, v dočasné nebo trvalé péči
v záchranné stanici tím nesmírně trpí, jsou šokováni, v bolesti a může
následovat i úhyn. To se samozřejmě týká také většiny psů, koček a
dalších zvířat chovaných v domácnostech. Je potřeba si uvědomit, že
zvířata mají mnohem citlivější smysly než člověk.
V návaznosti na neblahé zkušenosti z minulých letech prosíme o
vyvarování se používání zábavní pyrotechniky v okolí záchranné
stanice.

V letošním roce projde našim zařízení přes 1600 živočichů- pacientů,
minimální počet zvířat v držení se pohybuje okolo 180 exemplářů.
Děkujeme za pochopení.
Petr Orel, vedoucí zařízení

V sobotu 7. listopadu se Včelaříci aktivně podíleli na Podzimních
slavnostech Poodří, na které se společně moc těšili a usilovně
připravovali skoro dva týdny před samotnými slavnostmi. Stánek, který
byl umístěn v tančírně bartošovického zámku, jsme rozdělili na tři části.
První část byla zaměřena na produkty z vlastní dílny Včelaříků, kdy si
návštěvníci mohli prohlédnout výrobky z vosku či obdivovat
vlastnoručně napečené a ozdobené medové perníčky. Vánočními
dekoracemi z vosku byly nazdobeny smrkové větvičky i adventní věnec.
Druhá část stánku byla určena pro nejmenší návštěvníky, kteří si mohli
v dílničce sami nazdobit perníkovou rybičku, nalepit papírové rybce
barevné šupiny, uvinout z pravého včelího plástu vlastní svíčku či odlít
si svou svíčku ze včelího vosku. Pro zvídavé návštěvníky byla určena
třetí část, kde si mohli návštěvníci ochutnat tři druhy medu, shlédnout
naučné včelařské billboardy či si poslechnout pár zajímavostí ze života
včel. Věřím, že dílny byly zajímavé pro všechny návštěvníky, ať malé či
velké a těšíme se na další setkání.
Včelaříci Lucka, Eliška, Jakub, Radek, Jonáš a Matyáš

V sobotu 3. října jsme ukončili sportovní sezonu, která pro nás začala
18. dubna. Během 25 víkendů se tým mužů zúčastnil 55 závodů,
družstvo žen se postavilo na start 48 krát. Prostředí většiny soutěží
známe dobře, jelikož se jich účastníme každý rok, ale nezahálíme a
vyhledáváme nové, jako byla např. noční soutěž v Podvysoké na
Slovensku nebo soutěž ve Vrbicích či Závadě.
Letošní nejlepší dosažený čas mužů byl 13,6 s na noční soutěži
v Petřvaldu. Tento čas se stal novým rekordem tratě, a jak již bylo
někde napsáno, takový čas jsme nečekali ani my sami. Ženám se
povedl nejlepší útok v čase 18,304 s ve Vrbicích.
Muži na závodech Moravskoslezské ligy předváděli pěkné útoky, což je

motivovalo a příští sezonu poměří síly s družstvy v Novojičínské i
Moravskoslezské lize. Nejen závody MSL ale celou sezonu hodnotíme
jako vydařenou, i když se někdy útok nepovedl dle našich představ. I
když tým žen celou sezonu bojoval se sestavou, tak výsledky nejsou až
tak špatné, ale stále mají rezervy. Naši sezonu jsme shrnuli do
přehledné tabulky, která „hovoří“ za vše.
SDH Hukovice
Počet závodů celkem
1. místo
2. místo
3. místo
umístění v první polovině startovního pole
neplatné pokusy

Muži
55
7
1
5
43
5

Ženy
48
10
6
5
26
9

Kromě sportu jsme aktivní také v oblasti společenského života
v Hukovicích. Tento rok jsme pořádali stavění a kácení máje, letní noc
s diskotékou, rybářské závody, výlov, noční a denní závody v požárním
útoku. V Bartošovicích jsme se zúčastnili dětského dne a 1. ročníku Dne
spolků, kde jsme obsadili 3. místo. Jednotka SDH prozatím zasahovala
u 8 událostí, ať se jednalo o požár, čerpání studny, likvidaci bodavého
hmyzu nebo účasti na taktickém cvičení. To vše bychom nezvládali,
kdybychom neměli podporu našich rodin, občanů Hukovic, Obce
Bartošovice a sponzorů.
Výbor SDH Hukovice zve členy SDH Hukovice na Výroční valnou
hromadu, která se uskuteční v pátek 8. ledna 2016 od 18:00 hod
v Kulturním domě v Hukovicích.
Ján Pelikán ml., starosta SDH
Jan Hašler, ved. sport. družstev
Pavel Sopuch, velitel SDH

Tradičně jsme zahájili ve škole dobu adventu jarmarkem, na němž jsme
také letos nabídli adventní a vánoční výzdobu, drobné dárky pod
stromeček, cukroví a další výtvory žáků školy, které potěší nejen oko
rodiče, ale i náhodného návštěvníka. Každoročně se do příprav zapojili
také rodiče, především tvořivé a šikovné maminky, které pomáhaly
svým dětem získat pro třídu nějakou tu korunku na další aktivity.
Všechny děti velmi zodpovědně nabízely a prodávaly svoje výtvory a
snažily se přilákat všechny kolemjdoucí právě k jejich stánku.
Začali jsme v jednotlivých třídách již poměrně brzy s tvorbou různých
výtvarných drobností k prodeji. Společně jsme pak nazdobili stromečky
na jednotlivých patrech školy a také u nich zazpívali koledy z repertoáru
vánočních koncertů, které proběhnou opět v kostelech obou částí obce.
Celá škola už se svátečně naladila.
Letošní jarmark vyvrcholil v úterý 24. listopadu a nechybělo na něm ani
pohoštění, kapr s bramborovým salátem, svařák a doprovodná živá
kapela MIRAY, která navodila tu správnou adventní atmosféru.
Návštěvníci si mohli po nákupech posedět a v klidu vychutnat začátek
doby, která je pro nás v závěru roku časem zklidnění, porozumění a
lásky.
Úspěch naší adventní akce je ale především zaručen díky obětavosti
všech pracovníků školy, kteří se aktivně zapojují do příprav a jsou
nápomocni ve všech směrech hlavním organizátorkám Mgr. Lence Rigo
a Lucii Valentové.
Náš jarmark není je záležitostí nákupní a ziskovou, ale plní také
charitativní poslání, protože z jeho výtěžku přispíváme 10 % na činnost
sdružení Dobrý anděl, které pomáhá rodinám s hendikepovanými dětmi.
Jsme jeho stálými podporovateli a získali jsme také certifikát za
dlouhodobou spolupráci a pomoc.
Děkujeme všem za společné otevření vrátek adventu a přejeme vám
v těchto dnech pohodu, spokojenost a hodně času na blízké a přátele.

se bude konat ve středu 16. prosince od 17,00 hodin v zámku
v Bartošovicích (1. patro). Program zasedání bude zveřejněn na
plakátech, v hlášení místního rozhlasu.

Opakovaně se obracíme na občany se žádostí, aby vlhčené ubrousky
nevhazovali do toaletních mís, odkud se následně dostávají do
kanalizačního potrubí, čerpacích stanic a ČOV. Vzhledem k tomu, že se
jedná o materiál, který se nerozloží, spíše naopak, má schopnosti se
kumulovat, dochází k poškozování čerpadel a zbytečným nákladům na
jejich opravu.

Zároveň se na občany obracíme se žádostí o poskytnutí
údajů z poslední faktury s vyúčtováním vodného, které slouží
obci jako podklad pro vystavení faktury za stočné. Z faktury
požadujeme sdělit číslo odběrného místa a množství
spotřebované vody za sledované období v m3.
Údaje z faktury můžete poskytnout na telefonním čísle
556 758 692, popř. zaslat na e-mail: ucetni@bartosovice.cz
nebo se osobně s poslední fakturou s vyúčtováním vodného,
kterou jste obdrželi v listopadu, dostavit na obecní úřad.
Požadované údaje nám, prosím, sdělte nejpozději do 15.
prosince 2015.
Od ledna příštího roku nám tyto údaje budou poskytovány ze
Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava,a.s.
Děkujeme za spolupráci.

V měsíci prosinci oslaví své životní jubileum
paní Františka Weissová
paní Božena Klosová
pan František Kiml
pan Milan Sedláček
paní Dobromila Souralová
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní pohody !

Závěrečná schůze Klubu seniorů Bartošovice
Klub seniorů zve své členy, zájemce o členství v klubu ve čtvrtek 3.
prosince 2015 v 18,00 hodin do zámku v Bartošovicích – 1. patro
na Závěrečnou schůzi Klubu seniorů. Každý člen přinese „vtipnou
pozornost“ (využitelnou v domácnosti), která bude použita při hře Kolo
štěstí.

Vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi
v pátek 4. prosince 2015
Sraz v 14,45 hodin na fotbalovém hřišti v Bartošovicích, kde
obdržíte nafoukaný balónek s přáníčkem. Vypouštění balónků
proběhne na pokyn z Rádia Impuls v 15,15 hodin !!!
Tato akce je součástí projektu Český Ježíšek a zároveň pokus o rekord
ve vypouštění balónků v celé ČR.
sobota 5. prosince 2015 od 15,00 hodin Mikulášská pro
děti na obecním sále, vstupné dobrovolné
od 20,00 hodin Mikulášská diskotéka, hraje DJ Ondřej
Dresler, vstupné 50,- Kč
pátek 11. prosince 2015 od 16,00 hodin na obecním sále

Vánoční besídka dětí mateřské školy
Vystoupení Travesti skupiny Screamers &Techtle Mechtle ®
Vánoční speciál – sobota 12. prosince 2015 – sál OB, vstupné 250,předprodej vstupenek na obecním úřadě

Vánoční koncerty
úterý 15. prosince v 17,00 hodin v kostele sv.
Petra a Pavla Bartošovicích
čtvrtek 17. prosince v 17,00 hodin v kostele
Navštívení Panny Marie v Hukovicích
úterý 29. prosince v 17,00 hodin Vánoční koncert pěveckého
souboru Ondráš, na obecním sále, vstupné 50,- Kč, předprodej
vstupenek na obecním úřadě
Podrobnější informace k uvedeným akcím budou uvedeny na plakátech
a v hlášení místního rozhlasu.

24.12. 2015
25.12. 2015
26.12. 2015
1. 1. 2016

kostel Bartošovice 22,00 hod.
kostel Bartošovice 10,45 hod.
kostel Hukovice
12,00 hod.
kostel Bartošovice 9,30 hod.
kostel Bartošovice 9,30 hod.

Od 1. ledna 2016 dochází ke změně pořadu pravidelných
bohoslužeb. Nedělní mše svatá - od 9,30 hodin.
Více informací na www.bartosovice.rkfu.cz

Přijďte společně vstoupit do Nového roku
2016 !
Sejdeme se 31. prosince o půlnoci před
zámkem !

s obecní tématikou budou v průběhu měsíce prosince zdarma dodány
do každé domácnosti. Zájemci o větší počet kusů si budou moci
kalendáře dokoupit na obecním úřadě, v informačním centru v zámku,
v prodejně květinářství a v prodejně potravin v Hukovicích.

(Česká telekomunikační infrastruktura)
CETIN nabyla ke dni 1.6.2015 vlastnictví telekomunikační infrastruktury,
která je rozšířena po území celé ČR. Kabely podzemního a nadzemního
vedení, stožáry nadzemního vedení a případně jiné síťové prvky se
nacházejí také v katastru Vaší obce. Právní titul umístění sítí vyplývá
z řady právních předpisů.
Zájmem naší společnosti, všech poskytovatelů telekomunikačních
služeb, kteří její infrastrukturu využívají nebo mohou využívat, ale i
zájmem zákazníků telekomunikačních služeb je, aby síť nebyla
poškozována v důsledků zemních prací či jinými zásahy.
Z tohoto důvodu si dovolujeme upozornit, že podle § 101 zákona č.
127/2005 Sb., jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se
zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození
vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na
zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav.
Mezi tato opatření patří především to, že si stavebník nebo např.
zemědělec, vlastník nemovitosti či její uživatel, má před začátkem prací
vyžádat „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“.
Naše společnost je připravena toto vyjádření poskytnout ZDARMA
na následující internetové adrese:
http://cetin.cz/web/quest/dokumentace site
Stejně tak bychom rádi upozornili na nebezpeční poškození nadzemní
sítě při průjezdu zemědělské nebo stavební techniky s nesklopenými
součástmi zasahujícími do výšky.

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu
s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného s účinností od 1.
ledna 2016.
Voda pitná (vodné) bez DPH
35,29 Kč/m3
Voda pitná (vodné) s DPH
40,70 Kč/m3
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel
následujícím po 1. lednu 2016, popřípadě bude postupováno dle
uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Novelizací zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty vzniká
s účinností od 1.1.2016 plátcům DPH nová povinnost podávat tzv.
KONTROLNÍ HLÁŠENÍ
Prvním obdobím, kdy se podává první kontrolní hlášení, je leden 2016,
resp. 1.čtvrtletí 2016.
Více informací na www.financnisprava.cz/kontrolnihlaseni
Fyzické osoby
Právnické osoby
měsíční
DPH

podávají
měsíc

plátci

čtvrtletní
DPH

plátci

každý

první kontrolní
hlášení do
25. února 2016

podávají každý
měsíc
první kontrolní
hlášení do
25. února 2016

podávají
čtvrtletně
první kontrolní
hlášení do 25.
dubna 2016

zvláštní případy
např. vstup do
insolvence,
úmrtí plátce
mimořádný
termín podání

V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o
cestovních dokladech bude ve dnech 24. prosince 2015 až 31.
prosince 2015 odstávka systému pro nabírání žádostí o vydání
občanských průkazů a cestovních dokladů a jejich předávání.
Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy, které vyžadují
odstávku systému.
Podávat žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu a
předávat vyrobené doklady bude možné na obecních úřadech obcí
s rozšířenou působností (Nový Jičín) nejpozději do 23. 12. 2015
včetně.
Úsek občanských průkazů a cestovních dokladů bude mít zkrácenou
pracovní dobu v době od 28.12. - 30.12.2015 do 15, 00 hodin,
dne 31.12.2015 je úřad uzavřen. V tuto dobu bude možné si
požádat pouze o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných
údajů s dobou platnosti 1 měsíc (při ztrátě, odcizení, OP po skončení
platnosti). Je potřeba mít s sebou 2 fotografie.

Městský úřad Studénka bude v období od 21. prosince 2015 do
3. ledna 2016 pro veřejnost uzavřen.
Obecní úřad v Bartošovicích bude ve středu 23. a 30. prosince a ve
čtvrtek 31. prosince 2015 pro veřejnost uzavřen.
Květinářství pan Zdenky Matis Pjatkanové
prodejní doba v prosinci
Po – pá 7,00 – 16,00
So
7,00 – 11,30
23.12. – 27.12. – zavřeno
28.12. – 30.12. – 7,30 – 16,00
31.12. – 3.1. zavřeno
Přijímá objednávky na vánoční dekorace, svícny, řezané květiny na tel.
čísle 777 000 945.

Cílem dotace je snížení emisí z lokálního vytápění domácností.
Žadatel musí být v dané lokalitě vlastníkem nemovitosti.
Předmět podpory
Výměna zdroje tepla na pevná paliva v rodinném domě za:
• kotel na pevná paliva emisní třídy 5+,
• plynový kondenzační kotel,
• tepelné čerpadlo,
• instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu
teplé vody
Podpora se bude týkat pouze zdrojů vytápění zapsaných v seznamu
podporovaných výrobků (veden Státním fondem životního prostředí).

Ve všech případech musí dojít k likvidaci původního
nevyhovujícího kotle na tuhá paliva.
Výměna zdroje tepla musí být doprovázena „mikro“ energetickými
opatřeními: zateplení střechy nebo půdních prostor, zateplení stropů
sklepních prostor nebo podlahy, oprava fasády, dílčí výměna oken,

výměna vstupních a balkonových dveří, instalace těsnění oken a dveří,
výměna zasklení starších oken za dvojskla, dílčí zateplení konstrukcí
(severní fasáda), oddělení vytápěného prostoru RD od venkovního
(např. zádveří).
Typ opatření bude žadatel volit v rámci své žádosti, vhodnost vybraného
opatření potvrzuje energetický specialista (seznam specialistů vede
Ministerstvo průmyslu a obchodu).
Výjimky:
• u objektů, kde došlo ke snížení energetické náročnosti v
minulosti (budova v klasifikační třídě energetické náročnosti „C“
a lepší)
• je současně podána žádost v programu Nová zelená úsporám
Předmětem podpory nebude:
• Výměna stávajícího starého plynového kotle za nový
kondenzační plynový kotel (vždy musí dojít k výměně starého
kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním)
• Výměna stávajících kamen
• Výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva
• Výměna kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující
uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu
• Výměna stávajícího kotle, který byl podpořen z programu Zelená
úsporám, Nová zelená úsporám a společných programů na
výměnu kotlů realizovaných MŽP a krajem
Financování:
Výše podpory: závisí na typu nového kotle a území, na němž dochází
k výměně
• 70 % způsobilých výdajů v případě kotle spalujícího pouze uhlí
• 75 % způsobilých výdajů v případě kombinovaného kotle (uhlí
+ biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle
• 80 % způsobilých výdajů v případě tepelného čerpadla nebo
kotle na biomasu (obnovitelné zdroje energie)
Limity a forma plateb
• Výše podpory se aplikuje na vynaložené způsobilé výdaje.
Maximální výše způsobilých výdajů projektu fyzické osoby
činí 150.000 Kč.
• Výdaje na „mikro“ energetická opatření mohou tvořit max.
20.000 Kč (z maximálně možných 150.000 Kč).

•

Podpora bude vyplacena formou ex-post platby, tj. po předložení
dokladů o úhradě všech způsobilých výdajů příjemcem podpory
v rámci závěrečného vyúčtování dotace.

Způsobilé výdaje
• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle,
tepelného čerpadla, solární termické soustavy,
• stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové
otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy,
včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto
doporučeno projektem; vždy v návaznosti na realizaci nového
zdroje tepla pro vytápění,
• náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku
do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění
technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace
(uvedení do trvalého provozu),
• náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy
(předkládá se pouze v případě nerealizace „mikro“
energetického opatření, výsledkem musí být třída „C“ nebo
lepší),
• stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací
„mikro“ energetických opatření (lze provádět i svépomocí – v
tomto případě je způsobilým výdajem pouze materiál).
Alokace pro MSK:
Období výzvy:
Příjem žádosti:
Realizace a vyúčtování:
Příjem žádostí:

cca 470 mil. Kč
18. 12. 2015 – 29. 2. 2016
1. 2. 2016 – 29. 2. 2016
do 15. 9. 2016
poštou nebo osobně na KÚ MSK

Podrobné informace získáte na webových stránkách
Krajské stránky s informacemi ke kotlíkovým dotacím:
www.lokalni-topeniste.cz
www.sfzp.cz
Seznam registrovaných výrobků (tj. Seznam podporovaných výrobků a
technologií)Odkaz na seznam energetických specialistů vedený
Ministerstvem práce a obchodu:
http://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx
(pro potvrzení „mikro energetických opatření“ požadován druh
oprávnění: energetický audit a energetická certifikace budov)
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