proběhne v pondělí 1. září 2014 od 9,00 hodin
v tělocvičně základní školy. Předpokládaný konec
v 10,20 hod. Žáci si vezmou pouze přezůvky a
pytlíky. Bližší informace budou sděleny rodičům a
dětem na místě.
Školní družina zahájí provoz od 2. 9. 2014. Platí
ranní i odpolední provoz. Bližší informace poskytne
Lucie Řeháková.
Od 1. 9. 2014 bude ve škole připraven školní zpravodaj, ve kterém
budou veškeré informace o organizaci a průběhu školního roku.
Zpravodaj dostane každý zákonný zástupce.

S účinností od 1. září 2014 dochází ke změně provozní doby mateřské
školy, otevřeno bude od 6,00 do 16,00 hodin.

se bude konat ve středu 24. září 2014 od 17,00 hodin v prostorách
zámku (1. patro). Program bude zveřejněn na plakátech.

1. Termín voleb
Volby do zastupitelstva obce se uskuteční:
v pátek 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místo konání voleb
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 - Bartošovice – je
volební místnost v Základní škole v Bartošovicích pro voliče, kteří
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Bartošovicích,
ve volebním okrsku č. 2 - Hukovice - je volební místnost v Kulturním
domě v Hukovicích pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v Hukovicích.
3. Volič
Voličem je občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České
republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a
je v den voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu. Voličem je také státní
občan jiného státu, který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let, je v den voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu a
jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká
republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních
smluv. Občané členských států Evropské unie, kteří splňují podmínky
pro přiznání volebního práva, mají právo, pokud požádali o zápis do
dodatku stálého seznamu voličů, hlasovat ve volbách do
zastupitelstva obce.
4. Žádost o zápis do dodatku
může volič - občan jiného státu - podat obecnímu úřadu kdykoli (tj. již
v současné době) do doby jeho uzavření, ke kterému dochází 2 dny
přede dnem voleb v 16.00 hodin, tj. do 8. října 2014 do 16.00 hodin.
Žádost může být učiněna písemně (v tom případě musí být doručena

obecnímu úřadu v termínu do 8. října 2014 do 16.00 hod.) nebo osobně.
Z žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku,
žadatel musí minimálně uvést svoje jméno, příjmení, datum narození,
pro bližší identifikaci i místo trvalého pobytu (adresa).
V případě osobní žádosti není písemná forma vyžadována, neboť
příslušný pracovník obecního úřadu učiní úřední záznam, ve kterém
všechny potřebné údaje uvede, po předložení dokladů, z kterých jsou
tyto potřebné údaje zřejmé (např. průkaz o povolení k pobytu).
Pokud volič - občan jiného státu - o zápis do dodatku nepožádá,
hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce nemůže!
Z dodatku lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo z důvodu
pozbytí práva volit.
5. Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem
nebo platným cestovním pasem České republiky. Jde-li o cizince,
prokáže po příchodu do volební místnosti okrskové volební komisi státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České
republiky průkazem o povolení k pobytu.
6. Způsob hlasování
Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není možné.
Po obdržení úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků. Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva obce má být zvoleno – tedy 15 kandidátů.
Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem
kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v
kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých
volebních stran. Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve
čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu
volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem
kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných
samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany.
Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů
označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva,
kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v
pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím
sloupci. Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední obálky,

kterou obdržel od okrskové volební komise. Volič, po opuštění prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, vloží úřední obálku před
okrskovou volební komisí do volební schránky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní
úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s
přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Ve volbách do zastupitelstva obce není možno hlasovat na
voličský průkaz!

Registrace politických subjektů pro Volby do obecních
zastupitelstev 2014
Obec obdržela dvě rozhodnutí o registraci politických subjektů pro
podzimní Volby do obecních zastupitelstev 2014 naší obce a záznam o
provedeném losování pořadí politických subjektů tak, jak budou
uvedeny na hlasovacím lístku:
1. Zelená pro Bartošovice
2. Komunistická strana Čech a Moravy

Velvyslankyně České republiky v Prétorii
Blanka Fajkusová osobně 11. srpna 2014 navštívila Obecní úřad
v Bartošovicích a předala starostce obce děkovný dopis za spolupráci
při zajištění dokumentace pobytu skupiny namibijských dětí
v Bartošovicích v letech 1985 – 1988. Zaslaná dokumentace, ať to již
byla kronika základní internátní školy nebo i fotografie namibijských dětí
při školních akcích nebo vánočních oslavách při stromečku byly využity
při kontaktech s bývalými namibijskými “dětmi“.
Historické materiály z Bartošovic a Prachatic, kde děti pobývaly v letech
1988 – 1991, budou nabídnuty do stálé expozice nedávno otevřeného
Muzea nezávislosti v hlavním městě Namibie Windhoeku.

V daleké zemi na jihu Afriky by se tak objevila zmínka o naší obci ze
severní Moravy.
Při předání dopisu byly předány i drobné dárky, které byly vyrobeny
v chráněné dílně v rámci rozvojového projektu ve městě Keetmanshoop
na podporu žen, jejichž rodiny byly zasaženy virem HIV.
Poděkování patří všem občanům, kteří na základě výzvy ve zpravodaji
materiály z pobytu namibijských dětí poskytli a umožnili jejich prezentaci
v Namibii, kde si účastníci společného setkání připomněli své, z jejich
pohledu, velmi radostné dětství, prožité v Československu.

Pozvánka na seminář „Cyklisté vítáni“ pro podnikatele
v ubytovacích a stravovacích službách
Bezplatný seminář s názvem Cyklisté vítáni uspořádají město Nový
Jičín a Nadace Partnerství ve čtvrtek 11. září 2014 od 15,00 hodin
v aule městského úřadu. Seminář je určen podnikatelům a
provozovatelům ubytovacích a stravovacích služeb, kempů a
turistických cílů.
Cyklisté vítáni je celonárodní certifikační systém,
který prověřuje nabídku a vybavenost služeb
z pohledu cyklistů. Zařízení, jež projdou
certifikací, jsou označena zelenobílou známkou
s usmívajícím se kolem. Nejprve je ale třena
splnit určité podmínky. Právě o nich se
provozovatelé
dovědí
na
připravovaném
semináři.

Podnikatelé, spolky – máte zájem se prezentovat ?
Jak už bylo zmíněno v předchozím zpravodaji o možnosti prezentace
Vašeho spolku či firmy na nových webových stránkách obce
Bartošovice, i nadále máte možnost se občanům představit. Ten, kdo
bude mít zájem dát o sobě vědět a chce využít nabídky, nechť se
dostaví do informačního centra na zámek nebo zašle podklady na
email: region@regionpoodri.cz.
Telefonní číslo pro případné dotazy + 420 556 720 490. Internetové
stránky obce si můžete prohlédnout na www.bartosovice.cz.

Československá obec legionářská, Jednota Nový Jičín
vydala v rámci projektu Legie 100 v roce 2012 publikaci Legionáři
Novojičínska v boji za vznik Československa, která mj. obsahovala
medailonky 1114 legionářů, kteří se v tomto regionu narodili nebo zde
žili. Tato publikace vzbudila velký zájem a ohlas.

Svědčily o tom připomínky čtenářů, kteří v publikaci nenašli své
příbuzné a známé.
Autorům se na základě těchto podnětů podařilo dohledat a zpracovat
medailonky dalších 240 legionářů z tohoto regionu a byla vydána 2. část
publikace. Zájemci si ji mohou zapůjčit v obecní knihovně nebo na
obecním úřadě.

Kompostéry pro občany i obec
V listopadu loňského roku schválilo zastupitelstvo obce podání žádosti o
dotaci na Státním fondu životního prostředí na projekt „Ekologické
řešení biologicky rozložitelného odpadu obce Bartošovice“, jehož cílem
bylo pořízení 500 kusů kompostérů o objemu 900 litrů pro občany a 6
kusů kompostérů o objemu 2 000 litrů pro potřeby obce. Žádost byla
zpracována a v prosinci podána na SFŽP ČR. V měsíci červnu 2014
jsme obdrželi registrační list a rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP
ČR. V červenci 2014 byla zveřejněna výzva k předložení nabídek,
v měsíci srpnu 2014 bylo provedeno vyhodnocení doručených nabídek.
Pro dodávku kompostérů byla vybrána firma ELKOPLAST CZ s.r.o.,
Zlín, která předložila nabídku s nejnižší cenou. Cena za výše uvedený
počet kompostérů činí 1 510 080,- Kč, vč. DPH. Dotace z rozpočtu EU a
ČR činí 90%, vlastní zdroje obce 10%.
V průběhu měsíce září obdržíte pro každý rodinný dům 1
kompostér zdarma, včetně návodu na použití a předávacího
protokolu. O přesném termínu předání budete včas informováni
prostřednictvím místního rozhlasu, popř. letáků.
Cílem projektu je zkvalitnění nakládání s odpady v obci, snížení objemu
směsného komunálního odpadu, snížení ekologické a ekonomické
zátěže obce, vyseparováním a zpracováním biologického odpadu přímo
u jeho původců – občanů.

Dovybavení sběrného dvora v obci Bartošovice
Na základě 58. výzvy Operačního programu Životní prostředí, která byla
vyhlášena SFŽP bylo na zasedání zastupitelstva obce v březnu 2014
projednáno a schváleno podání další žádosti o dotaci, spojené opět
s nakládáním a tříděním odpadů v obci.
V dubnu 2014 byla žádost předložena na SFŽP k hodnocení. Jedná se
o projekt „Dovybavení sběrného dvora v obci Bartošovice“, jehož cílem
bylo pořízení mobilní linky na třídění separovaného odpadu, pořízení
lisu, techniky na svoz odpadu do sběrného dvora (3ks vanových
kontejnerů), dále nosiče kontejnerů s hydraulickým nakládacím jeřábem

a pořízení vysokozdvižného vozíku pro snadnější manipulaci s odpady.
Dne 26. srpna 2014 jsme obdrželi registrační list a rozhodnutí o
poskytnutí dotace. V současné době je připravována zadávací
dokumentace, včetně výzvy pro předložení cenových nabídek.
Termín pro ukončení realizace projektu byl stanoven na měsíc červen
2015.

Sdružení rodičů a přátel školy - rozpočet za škol. rok 2013/14
Výše příspěvku na SRPŠ pro děti ze základní školy činí 50,-Kč / rodinu.
V předchozím školním roce se vybral příspěvek na SRPŠ v celkové výši
5.750,- Kč.
Výdaje SRPŠ na školní a mimo školní aktivity dětí byly :
Školní aktivity: 9.560,- Kč
podsedáky na školní židle pro prvňáčky
uvítací balíčky na zápis do 1. třídy
jízdné na sportovní akce- kopaná, miniházená, florbal
doprava na exkurzi do ZOO Ostrava
balíčky pro děti na dětský den
odměna za vystoupení na Vánočním koncertě v kostele
Mimoškolní akce pro děti: 8.165,- Kč
Mikuláš – malování na obličej, animační program a balíčky
od Mikuláše
Maškarní ples – animační program, balíčky pro děti
v maskách
odměny žáků za vystupování na pořádaných akcích
Dále se SRPŠ podílelo na modernizaci učeben ve škole zakoupením
chybějící poslední INTERAKTIVNÍ TABULE, a to ve výši 20.000,- Kč.
Těšíme se na další spolupráci rodičů, školy a obce při pořádání akcí pro
děti i ve školním roce 2014/15. Bez vaší aktivní podpory na akcích
nebude možné přispívat dětem na školní a mimoškolní aktivity
v takovém rozsahu. Rádi bychom možnosti příspěvků pro děti rozšířili
na další oblasti jako např. kroužky, školní potřeby, reprezentační akce
školy a odměny pro děti.
Končí prázdniny, dovolené a začíná nový školní rok.
Všem přejeme úspěšný začátek školní roku.
členové SRPŠ

Sběr papíru
Základní škola Bartošovice pořádá ve dnech 27. – 30. září 2014 sběr
papíru. Papír je možné nosit do školy (ke vchodu do tělocvičny),
informace získáte na telefonu 777 152 403 (Vladimír Petřvalský). Akce
je součástí programu ekologické výchovy pro školní rok 2014/15.
Sbírá se všechen suchý papír, knihy bez pevných vazeb, ne kartony.
Petřvalský Vladimír, učitel

Sbírka použitého textilu
a dalších potřeb do domácnosti ve spolupráci s Diakonií Broumov
proběhne v obou částech obce koncem měsíce října.

Podzimní pooderské rybářské slavnosti
spojené s výlovem bartošovických rybníků se v letošním roce budou
konat v sobotu 8. listopadu. Připravován je i doprovodný program
s ochutnávkou rybích specialit v zámku.

Informace o plánovaném vypínání energie
ČEZ Distribuce, a.s. v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že
z důvodu práce na vedení vysokého napětí bude dne 18. 9. v době od
8,00 do 15,30 hod. přerušena dodávka elektrické energie pro:
celou
obec
Bartošovice
mimo
odběratelů
napojených
z trafostanice NJ_5879 Horní - Prášil
Pustějov trafostanice NJ_9276 Zemspol Studénka

Hospodaření obce se k datu 31. 7. 2014 řídilo tímto upraveným
rozpočtem: - příjmy: 41 440 200,- Kč
- výdaje: 41 608 100,- Kč
- saldo příjmů a výdajů: - 167 900,- Kč
- financování: 167 900,- Kč
V průběhu roku 2014 byla provedena tři rozpočtová opatření, jedno
schváleno v zastupitelstvu obce a dvě v radě obce. Deficit upraveného
rozpočtu bude pokryt zůstatkem na běžném účtu k 31. 12. 2013, který
činil 13 873 289,53 Kč. Kromě schodku ve výši 167 900,- Kč musí obec
v roce 2014 uhradit rovněž anuitní splátky úvěru vyplývající z uzavřené
smlouvy o úvěru č. 11105/11/LCD ze dne 11. 11. 2011 v celkové výši
cca 2 085 718,- Kč (úvěr na výstavbu ČOV a kanalizace v obci).
Skutečné hospodaření k 31. 7. 2014 skončilo kladným hospodářským
výsledkem ve výši 5 734 005,03 Kč. Příjmy za dané období činily
17 222 967,49 Kč, výdaje 11 488 962,46 Kč.
PŘÍJMY
Na celkových příjmech se nejvíce podílely daňové příjmy ve výši
11 034 996,70 Kč. Mezi daňové příjmy řadíme např. daně z příjmu
fyzických osob, právnických osob, DPH, daň z nemovitostí, příjmy
z poplatků stanovených dle obecně závazných vyhlášek obce, příjmy ze
správních poplatků a příjmy z odvodů loterie. Daňové příjmy se na
celkových příjmech obce podílely ve výši 64%. Daňové příjmy ve výši
2 907 383,36 Kč jsou tvořeny především příjmy, které obci plynou
z vlastní činnosti, např. příjmy z pronájmu bytů, nebytových prostor,
pozemků, příjmy z ubytování, za sběr druhotných surovin, příjmy
z bufetu atd. Kapitálové příjmy ve výši 4 170,- Kč jsou tvořeny pouze
příjmy z prodeje pozemků. Přijaté dotace ve výši 3 276 417,43 Kč jsou
tvořeny dotacemi na výkon státní správy, dotací na volby do
Evropského parlamentu, dotací z úřadu práce na veřejně prospěšné
práce a dotací ze Státního fondu životního prostředí na výstavbu
kanalizace.
VÝDAJE
Celkové výdaje obce jsou tvořeny běžnými výdaji ve výši 10 251 029,37
Kč a kapitálovými výdaji ve výši 1 237 933,09 Kč. Kapitálové výdaje jsou
tvořeny zejména:
- výdaje na výstavbu kanalizace ve výši 1 024 822,09 Kč,

-

projektová dokumentace (nadstavba hasičárny v Hukovicích) ve
výši 56 300,- Kč,
výdaje na pořízení barevné kopírky SHARP ve výši 58 661,- Kč,
výdaje na pořízení Magic boxu ve výši 80 000,- Kč (investiční
transfer Mateřská škola),
výdaje na zpracování žádosti „Dovybavení sběrného dvora
v obci Bartošovice“ ve výši 18 150,- Kč.

Běžné výdaje jsou tvořeny výdaji na zajištění chodu obce. Běžné výdaje
jsou sledovány dle odvětvového třídění výdajů. Čerpání běžných výdajů
je dle upraveného rozpočtu následující:
Pěstební činnost
Silnice
Ostatní záležitostí pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Odvádění a čištění odpadních vod
Předškolní zařízení
Základní škola
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní záležitosti kultury, církví….
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejná zeleň
Ostatní činnosti v oblasti sociální péče
Zastupitelstvo obcí
Volby do Evropského parlamentu
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací
Pojištění funkčně nespecifikovaná
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let
Požární ochrana – dobr.část

162 317,00 Kč
363 721,05 Kč
5 050,40 Kč
85 986,00 Kč
556 105,80 Kč
300 847,00 Kč
900 000,00 Kč
17 297,18 Kč
80 519,00 Kč
13 864,00 Kč
17 109,00 Kč
53 508,64 Kč
132 086,00 Kč
289 790,00 Kč
16 115,20 Kč
535 047,52 Kč
15 806,00 Kč
658 574,60 Kč
49 952,00 Kč
53 741,38 Kč
2 241 692,84 Kč
1 835 231,57 Kč
26 837,00 Kč
482 305,00 Kč
26 167,00 Kč
1 547 477,82 Kč
12 178,40 Kč
83 058,00 Kč
- 1 822 447,00 Kč
29 813,00 Kč
52 630,00 Kč

V sobotu 30. srpna 2014 od 17,00 hodin bude odehráno na
fotbalovém hřišti fotbalové utkání

ROCKER TEAM x INTERNACIONÁLOVÉ
Přijďte povzbudit své týmy!

V sobotu 30. srpna od 19,00 hodin v areálu Stodolní

DISKOTÉKOVÉ ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Hraje DJ Daniel Sneip. Vstupné 30,- Kč. Občerstvení zajištěno!

Sbor

dobrovolných

hasičů

Hukovice

Vás

zve

v sobotu 6. září 2014 od 13,30 hodin na hřiště za
hasičárnou v Hukovicích na

V. ročník HUKOVICKÉHO HRBU
9. kolo Novojičínské ligy v PÚ 2014
Přijďte povzbudit domácí družstvo mužů i žen!
Místní organizace Českého rybářského svazu Bartošovice pořádá

v sobotu 20. září 2014

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

na vodním zařízení na Hukovickém potoku č. r. 471072/1
- zahájení: 7,00 hod.
- ukončení: 13,00 hod.
- zápisné: dospělí, starší patnácti let 150,- Kč, mládež do 15 let 70,- Kč
- chytá se na jeden prut
- stanoviště nebudou označena, každý si obsadí volné místo podle
vlastního výběru
- ryby/kapr/ a ostatní po načtení je lovící povinen pustit
- ryby je nutno šetrně vrátit do vody
Volných míst je přibližně 100.
Další podrobnosti na plakátech. Občerstvení zajištěno!

Vás srdečně zve na cvičení

PILATES S VYUŽITÍM VELKÝCH MÍČŮ
LEKTORKA : Hanka Petřvalská
KDY : od 8. 9. 2014
vždy v pondělí od 18,00 – do 19,00 hod.
KDE : ZŠ Bartošovice – 2. třída
CENA : 50 Kč za lekci
S SEBOU : pohodlné oblečení

JÓGA
LEKTORKA : Hanka Petřvalská
KDY : od 3. 9. 2014
vždy ve středu od 17,45 – do 19,15 hod.
KDE : ZŠ Bartošovice – 2. třída
CENA : 50 Kč za lekci
S SEBOU : pohodlné oblečení, deka nebo
podložka na cvičení

Český červený kříž Hukovice a Sbor dobrovolných hasičů Hukovice
pořádají 18. října 2014

ZÁJEZD DO VINNÉHO SKLÍPKU VE VELEHRADĚ
s možností navštívit baziliku ve Velehradě a
archeoskanzen Modrá
odjezd v 9, 00 hod. od Kulturního domu
v Hukovicích
cena: 300,- Kč (členům ČČK Hukovice a SDH
Hukovice přispívá spolek 100,- Kč)
V ceně je zahrnuta doprava, ochutnávka vín, konzumace vína, nealka a
pohoštění ve sklípku „U Křiváků“.
Přihlásit se můžete osobně, včetně platby u paní Dagmar Kimlové
(Hukovice 31) do 30. září 2014.

Na členské schůzi FK Prosperita Bartošovice bylo rozhodnuto, že od
nové fotbalové sezóny 2014/2015 bude navýšeno vstupné na domácí
fotbalová utkání – dospělí, důchodci 20,- Kč, ženy zdarma.
Možnost zakoupení permanentky na všechna domácí utkání v hodnotě
200,- Kč. Zájemci o permanentku mohou svůj požadavek nahlásit
v bistru na hřišti.

FK PROSPERITA BARTOŠOVICE - PODZIM 2014
Starší přípravky turnajovým systémem
den
so
so
so
so

datum
13.9.
27.9.
11.10.
25.10.

čas
9,00
9,00
9,00
9,00

domácí
Bartošovice A
Sedlnice
Spálov
Bartošovice B

hosté
Sedlnice, Spálov, Bartošovice B
Spálov, Bartošovice A+B
Sedlnice, Bartošovice A+B
Sedlnice,Spálov,Bartošovice A

Okresní přebor žáků
den datum čas
domácí
ne
31.8. 10,00 Bartošovice
so
6.9. 14,00 Kunín
ne
14.9. 10,00 Bartošovice
st
17.9. 16,30 Štramberk
ne
21.9. 10,00 Mořkov
st
1.10. 16,30 Bartošovice
ne
ne
so
ne
út
ne

5.10. 10,00 Bartošovice
12.10. 13,00 Kopřivnice
„B“ dívky
18.10. 10,00 Troj.Bystré
26.10. 09,30 Bartošovice
28.10. 10,00 Libhošť
2.11. 10,00 Bartošovice

hosté
Troj.Bystré
Bartošovice
Libhošť
Bartošovice
Bartošovice
Kopřivnice
„B“ dívky
Štramberk
Bartošovice
Bartošovice
Kunín
Bartošovice
Mořkov

výsledek

Okresní přebor dorostenců
den

ne
ne
ne
ne
ne
ne
so
ne
so
ne

datum
17.8.
24.8.
31.8.
7.9.
14.9.
28.9.
4.10.
12.10.
18.10.
26.10.

čas
14,30
14,00
14,00
12,00
13,00
13,00
15,30
12,00
12,30
11,00

domácí
Starý Jičín
Bartošovice
Bartošovice
Vlčovice-Mniší
Bartošovice
Bartošovice
Kateřinice
Bartošovice
Veřovice
Bartošovice

hosté
Bartošovice
Lichnov
Troj.Bystré
Bartošovice
Libhošť
Jistebník
Bartošovice
Jeseník n.O.
Bartošovice
Suchdol n.O.

výsledek
13
0

Okresní přebor mužů
den datum čas
domácí
ne
10.8. 17,00 Sedlnice
so
16.8. 17,00 Štramberk
čt
21.8. 17,00 Bart./Sedl.
ne
24.8. 17,00 Bartošovice
ne
31.8. 17,00 Bartošovice
so
6.9. 16,30 Kunín
ne
14.9. 16,30 Bartošovice
ne
21.9. 16,00 Mořkov
ne
28.9. 16,00 Bartošovice
so
4.10. 15,30 V.Albrecht.
ne
12.10. 15,00 Bartošovice
ne
19.10. 15,00 Tísek
ne
26.10. 14,00 Bartošovice
út
28.10. 14,00 Bartošovice
so
1.11. 14,00 Skotnice
so
8.11. 14,00 Trojanovice I

hosté
Bartošovice
Bartošovice
Jeseník n.O.
Lichnov
Odry B
Bartošovice
Fulnek
Bartošovice
Příbor
Bartošovice
Pustějov
Bartošovice
Studénka
Trojanovice I
Bartošovice
Bartošovice

výsledek
0
8
1
6
2
1
2
1

V měsíci září oslaví svá životní jubilea:
paní Ladislava Davidová
paní Jarmila Šenkýřová
paní Věra Kimlová
pan Ladislav Genči
paní Marie Hakenová
Jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví, osobní pohody
a optimismu!

Rozloučili jsme se s
paní Gertrúdou Šťastnou
panem Jaroslavem Orsákem
panem Pavlem Mikulským
panem Janem Zelou
paní Libuší Vinklárkovou

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015
Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální
fond naší obci?
V letech 2013 - 2014 jsou vytvářena pracovní místa veřejně
prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Vzdělávejte se
pro růst! – pracovní příležitosti, který je v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky.
V období od 15. 4. 2013 do 31. 3. 2014 bylo v obci Bartošovice
v rámci projektu podpořeno 16 pracovních míst na VPP za
2 370 712,00 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního
fondu činila 85%, tj. 2 015 105,20 Kč a ze státního rozpočtu
České republiky činila 15%, tj. 355 606,80 Kč.
Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na
údržbu zeleně, úklid v obci, péči o životní prostředí atd.

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015
Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond
naší obci?
V letech 2013 - 2014 jsou vytvářena pracovní místa veřejně
prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Vzdělávejte se
pro růst! – pracovní příležitosti, který je v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky.
V období od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013 byla v obci Bartošovice
v rámci projektu podpořena 4 pracovní místa na VPP za 269
533,00 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního
fondu činila 85%, tj. 229 103,05 Kč a ze státního rozpočtu
České republiky činila 15%, tj. 40 429,95 Kč. Pracovní místa
podpořená v rámci VPP byla zaměřena na údržbu zeleně, úklid
v obci, péči o životní prostředí atd.
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