Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 se
bude konat ve čtvrtek 1. září 2016 v 9,00 hodin
v prostorách školní tělocvičny základní školy.
Žáci si přinesou přezůvky!
Na programu bude přivítání prvňáčků, nových žáků
a učitelů. Plánované ukončení bude v 10,00 hodin. Poté se žáci přemístí
do jednotlivých tříd, kde je třídní učitelé budou informovat o činnosti ve
škole.
Bližší informace o činnosti školy ve školním roce 2016/2017 obdrží rodiče
v průběhu měsíce září prostřednictvím školního zpravodaje, třídních
učitelů a na webových stránkách školy www.zsbartosovice.cz
Školní družina bude otevřena od 2. září 2016.

S účinností od 1. září 2016 dochází k úpravám cen za stravné
MŠ Bartošovice
Celodenní 3-6 let přesnídávka ……..8 Kč
oběd ………… ….24 Kč
svačina ……………7 Kč

Celodenní 7 let

přesnídávka ………8 Kč
oběd ……….........25 Kč
svačina ………... 7 Kč
Měsíční částka, kterou je nutné zaplati na měsíc předem, na účet dítěte je
cca 840,- Kč.
ZŠ Bartošovice
Polední menu 7-10 let ……….. 25 Kč
Polední menu 11-14 let ……….26 Kč
Polední menu 15 let a více……27 Kč
Zaměstnanci ZŠ a MŠ, strávníci „z ulice“….… 60 Kč
Obědy do jídlonosičů…………………………… 55 Kč

ČEZ Distribuce, a.s.
oznamuje, že z důvodu
práce na vedení vysokého napětí bude přerušena dodávka elektrické
energie dne 20. 9. 2016
v době od 7,30 do
19,30 hodin pro Část
obce Bartošovice vše
z trafostanice NJ_5880
Panelárna

1.Termín konání voleb
Volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu parlamentu ČR se konají ve
dnech:
- v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
- v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místo konání voleb
- volební okrsek č. 1 - Bartošovice – základní škola Bartošovice
(pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Bartošovicích)
- volební okrsek č. 2 - Hukovice - kulturní dům Hukovice
(pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hukovicích)
3. Volič
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i
občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku
nejméně 18 let.
Občan České republiky, který není přihlášen k trvalému pobytu na území
České republiky, nesplňuje podmínky práva volit do zastupitelstev
územních samosprávných celků.
Voliči zapsaní ve zvláštních seznamech voličů vedených
zastupitelskými úřady.
V případě, že se volič v minulosti nechal zapsat do zvláštního seznamu
voličů vedeného zastupitelským nebo konzulárním úřadem ČR, je
automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů v místě svého trvalého
pobytu na území České republiky. Pokud chce být tento volič v případě
návratu na území České republiky opětovně zapsán do stálého seznamu
voličů v místě svého trvalého pobytu, musí požádat příslušný
zastupitelský nebo konzulární úřad ČR, v jehož zvláštním seznamu voličů
je zapsán, o vyškrtnutí. O vyškrtnutí lze zažádat písemně nebo osobně na
příslušném zastupitelském nebo konzulárním úřadě ČR.
4. Hlasování
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů (barvy šedé) jsou
vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici
samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem.

Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka příslušného krajského
úřadu.
Hlasovací lístky pro volby do Senátu (barvy žluté) jsou vytištěny pro
každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno
číslo určené losem. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka
pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu.
Hlasovací lístky budou distribuovány voličům nejpozději do 4. října 2016.
V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že
nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební
místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady
hlasovacích lístků.
5. Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky
potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
6. Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů
ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu
kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič
přihlášen k trvalému pobytu. Na voličský průkaz pro volby do senátu však
může volič hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do
1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen
k trvalému pobytu.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je
povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz
odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze stálého
seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží
volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku (šedé barvy)
opatřenou úředním razítkem.
7. Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého
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.

8. Druhé kolo voleb do senátu
Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje,
v prvním kole voleb do Senátu, konaném ve dnech 7. a 8. října 2016,
nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen
žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb.
II. kolo voleb do Senátu proběhne ve dnech 14. a 15. října 2016, ve
stejném čase jako při konání prvního kola voleb, tj. v pátek 14. října
2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 15. října 2016 od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole
umístili na prvých dvou místech.
Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem,
ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dny voleb.
Hlasovací lístek a úřední obálka pro II. kolo voleb do Senátu jsou barvy
šedé.

Brzy již nastane topná sezóna a všichni provozovatelé
spalinových cest by se měli snažit o to, aby se nedostali do
smutné statistiky požárů způsobených komíny.
Čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou stanoveny
novou Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi
spalinové cesty, která nabyla účinnosti 29. ledna 2016.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových
cest musí provádět a kdo je může provádět?
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění posouzením:
 zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá
technickým požadavkům, podle kterých byla navržena a
provedena a bylo zahájeno její užívání,
 zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně
odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší spaliny od všech
připojených spotřebičů,







zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a
k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřícím a čisticím
otvorům,
zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od
hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až
F,
zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu
spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi,
půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou
stěnou,
zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při
minulé kontrole nebo revizi.

Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Revize spalinové cesty se provádí:
 před jejím uvedením do provozu,
 při každé stavební úpravě komína,
 při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
 před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
 před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče
stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že
způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení
čištění a kontroly spalinové cesty,
 po komínovém požáru,
 při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření
na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je
zároveň držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest.
Čištění spalinové cesty
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením
na odstraňování pevných usazenin a nečistot ve spalinové cestě a na
lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v
neúčinné výšce komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové
cesty.

Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně
lze provádět svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky.
Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Činnost

pevné
celoroční
provoz

sezónní
provoz

kapalné
celoroční
provoz

plynné

sezónní
provoz

čištění spalinové
3 x/rok 2 x /rok 2 x /rok 1 x / rok
cesty

1 x/rok

kontrola
spalinové cesty

1 x/rok

1 x /rok

1 x /rok

čištění a
nad 50 kW kontrola
spalinové cesty

2 x /rok

1 x/rok

1 x /rok

do 50 kW
včetně

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v
součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a
s rozvahou. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112.
Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by
dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit
plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy
do komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový.
Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením
vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu
třeba i starými montérkami).
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k
ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby!
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání
tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke

konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je
konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte
suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku
nadměrných usazenin ve spalinové cestě.
nprap. Dagmar Benešová, Hasičský záchranný sbor MSK

Při jízdě po veřejně přístupných komunikacích v okrajových částech měst
či vesnic lze poměrně často vidět v bezprostřední blízkosti vozovky
umístění různých překážek, jako např. kameny a sloupky, které umisťují
vlastníci přilehlých nemovitostí s cílem zamezit účastníkům silničního
provozu vjet mimo zpevněnou vozovku, zpravidla na jejich pozemek.
Nabízí se zde otázka, zda je takové jednání v souladu se zákonem, popř.
zda za něj nehrozí sankce.
Problematiku místních komunikací řeší zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
pozemních komunikacích“) a jeho prováděcí předpisy a příslušné ČSN
normy pro projektování místních komunikací. Místní komunikaci definuje
zákon o pozemních komunikacích jako veřejně přístupnou pozemní
komunikaci, která slouží převážně místní dopravě na území obce. Místní
komunikace se dělí do čtyř tříd, přičemž předmětné překážky se zpravidla
objevují u místních komunikací III. třídy, což jsou obslužné komunikace.
Součástí místní komunikace III. třídy je nejčastěji nezpevněná krajnice,
jejíž šířka se pohybuje nejčastěji od 50 do 75 cm. Vlastníkem všech
místních komunikací je ze zákona obec, na jejímž území se komunikace
nachází. To ovšem neznamená, že vlastníkem pozemku, který se pod
místní komunikací nachází, nemůže být jiný subjekt než obec.
Zákon o pozemních komunikacích zde v tomto směru uvádí v ust. § 29
„Na vozovkách, dopravních ostrůvcích a krajnicích dálnice, silnice a místní
komunikace mohou být umístěny pouze dopravní značky a zařízení,
kromě zábradlí, zrcadel a hlásek; ostatní předměty tvoří pevnou
překážku.“ Pevnou překážku lze umístit na místní komunikaci pouze na
základě povolení silničního správního úřadu vydaného po projednání s
vlastníkem dotčené pozemní komunikace a se souhlasem Policie České
republiky. Povolení lze vydat pouze za předpokladu, že nebude ohrožena
bezpečnost a plynulost silničního provozu a že žadatel o vydání povolení
zajistí na svůj náklad všechna potřebná opatření. „Pevné překážky,
na jejichž umístění nebylo vydáno povolení, jsou jejich vlastníci povinni
odstranit na svůj náklad ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem.
Po marném uplynutí stanovené lhůty je vlastník, popřípadě správce
dálnice, silnice nebo místní komunikace oprávněn odstranit pevnou

překážku na náklady jejího vlastníka.“ Z uvedeného tedy vyplývá, že bez
příslušného povolení silničního správního úřadu není nikdo oprávněn
(včetně fyzických nebo právnických osob sousedících s místní
komunikací, popř. vlastnících pozemek pod touto komunikací) bránit
obecnému užívání místní komunikace umisťováním překážek na této
komunikaci ani na její krajnici.
Umístěním překážky na místní komunikaci, jejíž součástí je ze zákona
také krajnice, byť na svém pozemku, je možné se vystavit nebezpečí
postihu za přestupek se sankcí až 300.000,- Kč.
Umisťování překážek poblíž veřejně přístupných komunikací a to nejen
místních ale i účelových má i svou občanskoprávní rovinu. Ust. § 1012
občanského zákoníku v tomto směru uvádí: „Vlastník má právo se svým
vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho
vyloučit. Vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně
rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním
účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit. Vlastník pozemku
sousedící s místní či účelovou komunikací, popř. vlastnící i pozemek pod
touto komunikací může se svým majetkem libovolně nakládat a chránit jej.
Jeho právo však končí tam, kde začínají práva jiných, v daném případě
právo na nerušené užívání dané veřejnosti přístupné komunikace.
V ust. § 2900 občanský zákoník uvádí: „Vyžadují-li to okolnosti případu
nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém
konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví
nebo na vlastnictví jiného.“ To v praxi znamená, že bezdůvodně vjíždět na
krajnici, kde má vlastník pozemku pod ní zasetý a udržovaný trávník není
dovoleno. Na druhou stranu při objíždění překážky v silničním provozu či
míjení vozidel, není vlastník uvedeného pozemku oprávněn bránit
obecnému užívání pozemní komunikace včetně její krajnice. V obou
případech při vzniku škody, jak na pozemku, tak na vozidle, je možné
požadovat po škůdci náhradu škody.
Závěrem lze shrnout, že umísťování překážek v bezprostřední blízkosti
místní popř. účelové komunikace je jevem nežádoucím, který lze právně
postihovat. Na druhou stranu je nutné, aby uživatelé komunikací byli
dostatečně ohleduplní a vjížděli mimo zpevněnou část komunikace pouze
v nezbytných případech.
JUDr. Rostislav Michálek

Loni občané odevzdali k recyklaci 121 televizí, 37 monitorů a 734,00 kg
drobného elektra. Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané
elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát
vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů,
ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní
telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL
můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili
ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci
skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace
vycházejí
ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě
spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá,
že občané naší obce v loňském roce vytřídili 121 televizí, 37 monitorů a
734,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili41,94 MWh elektřiny, 1
723,97 litrů ropy, 191,29 m3 vody a 1,89 tun primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových plynů o 9,75 tun CO2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 37,17 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i
těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.
Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu
elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400
litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to
impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že
odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro
chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto
zásadně
přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů,
počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr,
dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí
vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly
vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány
jako spotřeba energie, surovin, emise
do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný
odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Opakovaně se v letošním roce vracíme k třídění odpadů v obci. Každý,
kdo prochází kolem kontejnerů pravidelně, si řekne, že se kontejnery plní
tak rychle, že je obec ani nestačí vyvážet. Otázkou ovšem zůstává, čím se
plní. V žádném případě to není řádně vytříděný odpad. Někteří občané si
z kontejnerů na plasty udělali popelnice a vhazují do nich všechno. Tím,
že obec chtěla vyjít občanům vstříc, aby bylo možno vhazovat do
kontejnerů naplněné tašky nebo pytle s plasty a odstranila kryty na
kontejnerech, se ji vrací zpět to, že se zde nacházejí kbelíky se zbytky
barev, objemné plastové výrobky, obuv, sklo, kočárky, gumové výrobky,
oděvy, pytle s vnitřnostmi drůbeže, použité dětské pleny, apod. Lze říci,
že minimálně polovina odpadů, která se nachází v kontejnerech nemá
s plasty nic společného.
Četnost svozu se zvyšuje, ale množství vytříděného plastu je stále nižší.
Již několikrát jsme žádali stavebníky, aby fólie ze stavebního materiálu
neukládali volně do kontejnerů, fólie se v kontejneru uvolní, zachytí se za
táhla kontejnerů a znemožňují tak jejich výsyp. Pokud máte větší množství
fólií, stáhněte je páskou, umístěte do pytlů a odvezte na sběrný dvůr nebo
nechejte raději ležet vedle kontejnerů.
Rozšíření provozní doby na sběrném dvoře 5 x v měsíci snad umožňuje
všem, aby využili této možnosti a odpad odvezli tam, kam patří.
Poplatek za komunální odpad byl v letošním roce zrušen a měl být
kompenzován zvýšeným množstvím vytříděného odpadu, nejen plastů,
ale i papíru, skla a tetrapaků. Bohužel, je to jen zvýšený náklad na svoz
toho, co do kontejnerů na tříděný odpad nepatří.
I přesto, že jsme v letošním roce již jednou přehled třídění uváděli,
zveřejňujeme ještě jednou ve zkrácené verzi. Snad to pomůže především
těm, kteří doposud třídění odpadů ignorovali.

PLASTY

patří do žlutého kontejneru, důležité je jejich třídění, ale i
sešlápnutí či zmačkání před vyhozením.

ANO

patří sem fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve,
obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů,
mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a
další výrobky z plastů. Pěnový polystyren vhazujeme v menších kusech,
ve větším množství je odběr možný na sběrném dvoře.

NE

Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících
přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové
krytiny či novodurové trubky.

PAPÍR

patří do

modrého

kontejneru.

ANO

vhazujeme časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly,
cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také
vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Bublinkové obálky
vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!

NE

Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze
bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo
jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat.
Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale
do popelnice!

SKLO

patří do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici
oba, je důležité třídit sklo i podle barev: Barevné do zeleného, čiré do
bílého. Pokud je k dispozici kontejner na sklo jen jeden, pak do něj dávejte
sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále
třídit ! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do
nekonečna.

ANO

Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo,
například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do
zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.
Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů,
marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.

NE

Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani
autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla.
Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

NÁPOJOVÝ KARTÓN (TETRAPAK)

známý jako krabice
na mléko nebo víno se v naši obci sbírá prostřednictvím pytlového sběru.

Oranžové pytle jsou k dispozici v prodejnách potravin. V případě, že
nejsou k dispozici, můžete vhodit do jakéhokoliv pytle.

ANO

vhazujte krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které
je potřeba před vhozením do pytle řádně sešlápnout.

NE

Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin
v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů
a potravin.
Dále připomínáme, že sběrný dvůr na Lapači je otevřen každý pátek
v době od 8,00 do 12,00 hodin a poslední sobotu v měsíci vždy od
9,00 do 11,00 hodin.

ZEMĚDĚLSTVÍ V POODŘÍ – REGIONÁLNÍ VÝROBKY
A REGIONÁLNÍ ZNAČKA
středa 28. září 2016 od 9,00 do 16,00 hodin – celodenní
program v zámku a zámeckém parku
- prezentace činnosti MAS Regionu Poodří, z.s
- prezentace a prodej držitelů regionální značky
„MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt©“
-výstava zemědělské techniky
-akce a soutěže pro děti
-stánek Celostátní sítě pro venkov

DEN SPOLKŮ – 2. ročník
sobota 24. září 2016 od 14,00 hodin – areál Stodolní
Soutěže zástupců spolků, působících v obci, v netradičních disciplínách.
Občerstvení zajištěno.

SPORTOVNÍ DEN PRO VŠECHNY
sobota 15. října od 10,00 hodin – fotbalové hřiště
v Bartošovicích

TURNAJ SENIORŮ VE STOLNÍM TENISE
listopad – tělocvična základní školy

V měsíci prosinci proběhnou akce, které si získaly v průběhu
let svou oblibu a tradici: Mikulášská besídka, Besídka dětí
mateřské školy, Vánoční jarmark, Rozsvícení vánočních
stromů, Vánoční koncerty, Silvestrovský ohňostroj.
Bližší informace k uvedeným akcím získáte ve zpravodaji, na
plakátech a v hlášení místního rozhlasu.

V měsíci srpnu proběhla oprava místní komunikace na horní konec
obce. V rámci opravy byla provedena oprava 10 839,10 m2 komunikace.
Stavbu na základě provedeného výběrového řízení realizovala firma
EUROVIA CS a.s. v ceně 3 538 033 Kč s DPH.
Dne 31. srpna 2016 byla zahájena Oprava chodníkových těles
v Bartošovicích. Jedná se o opravu chodníkových těles ve středu obce,
oboustranně podél komunikace u obecního úřadu a dále jednostranně
vpravo podél komunikace směrem na Hukovice k odbočce k panelovým
domům. Povrch je navržen ze zámkové dlažby, v rámci opravy budou
vyvýšeny žulové obrubníky, v místech, kde se nachází dvouřádek budou
obrubníky vyměněny. Stavbu bude provádět firma UNISTAD spol. s.r.o.
Suchdol nad Odrou, která byla vybrána v rámci výběrového řízení.
Hodnota zakázky činí 742 037 Kč s DPH.
V současné době je zveřejněna zadávací dokumentace na stavbu
„Chodníkové těleso Hukovice podél silnice III/46428, vč. autobusové
zastávky“. Jedná se o realizaci I. etapy stavby – odvodnění
chodníkového tělesa, která bude začátkem října zahájena a ukončena do
konce roku. Celkové náklady na stavbu činí dle rozpočtu projektové
dokumentace 13 993 238 Kč, z toho 1. etapa - chodníkové těleso
10 003 267 Kč, 2. etapa – odvodnění chodníkového tělesa 3 989 971 Kč.
2. etapa bude realizována v roce 2017, firma k realizaci bude vybrána ve
výběrovém řízení.

Klub seniorů Bartošovice oznamuje, že pravidelná schůzka členů klubu se
bude konat pravidelně každou poslední středu v měsíci od 18,00 hodin
v klubovně u obecního sálu.
Hospůdka v Hukovicích bude od 1. září do 11. září 2016 (nejpozději)
z důvodu změny nájemce a provádění úprav, uzavřena.
Do Základní školy Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková
organizace nastoupí k 1. září 2016 164 žáků.
Do Mateřské školy Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková
organizace nastoupí k 1. září 63 dětí.
Český červený kříž uděluje ZLATÝ KŘÍŽ III. třídy
dárcům krve, kteří dovršili počet 80 bezpříspěvkových
odběrů. Zlatým křížem III. třídy byl oceněn dne 14.
června 2016 a Zlatý kříž na Magistrátu města Ostravy
převzal občan naší obce

pan Miroslav Bortel.
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je
projevem humánního vztahu ke spoluobčanům. Toto jednání si zaslouží
poděkování nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale poděkování
celé naší společnosti.

V měsíci září oslaví svá životní jubilea naši spoluobčané
paní Zdenka Schülerová
pan Jaroslav Stuchlík
paní Evženie Majírková
paní Mária Musiálková
pan Miroslav Bortel
paní Růžena Všetečková
paní Marie Černochová
paní Jaromíra Vašutová
pan Břetislav Ficbauer
pan Karel Hýbl

Oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní pohody!
Rozloučili jsme se s
paní Hildegardou Glombovou
panem Antonem Morávkem
paní Jaroslavou Machalovou

FK BARTOŠOVICE z.s. - podzim 2016
III. třída Muži
den
so
ne
so
ne
ne
ne
ne
ne
so
ne
ne

datum
20.8.
28.8.
3.9.
11.9.
18.9.
25.9.
2.10.
9.10.
15.10.
23.10.
30.10.

čas
17,00
17,00
16,30
16,00
16,00
16,00
10,15
15,00
15,00
14,00
14,00

domácí
Petřvald B
Bartošovice
Hodslavice
Bartošovice
Sedlnice
Bartošovice
Žilina
Bartošovice
Hostašovice
Bartošovice
Bartošovice

hosté
Bartošovice
Bílov
Bartošovice
Lubina
Bartošovice
Příbor
Bartošovice
Trojanovice -Bystré
Bartošovice
Zbyslavice
Bravantice

Okresní soutěž žáků
den datum čas
ne
4.9. 10,00
ne
11.9. 13,00
so
17.9. 10,00
ne
25.9. 13,00
ne
2.10. 12,30
ne
9.10. 10,00
ne 16.10. 12,00

domácí
Hodslavice
Bartošovice
Veřovice
Bartošovice
Bartošovice
Kateřinice
Bartošovice

hosté
Bartošovice
Sedlnice
Bartošovice
Tichá
Štramberk
Bartošovice
Trojanovice I

Diakonie Broumov, sociální družstvo
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek












Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy, časopisy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických
důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
ve dnech 19. a 21. září 2016
v době od 7,00 hodin do 17,00 hodin
na Obecním úřadě v Bartošovicích a v Kulturním domě
v Hukovicích
Bližší informace: www.diakoniebroumov.cz

Přijďte si odpočinout a seznámit se s JUSTem a
Nahrinem
Vážení hosté,
přijďte si odpočinout a přijměte pozvání
na př íj em ný den se švýcarskými
bylinnými produkty, ochutnávkou koření
a aromaterapie od firmy JUST - Nahrin,
které mají 85ti letou tradici a vysokou
kvalitu
Poradíme, vysvětlíme,
ukážeme, ochutnáte 
Vše ZDARMA!

Kdy: 5. září 2016 - pondělí
Čas: 10,00 – 11,30 hod. a 17,00 – 18,30 hod.
(dvě stejné akce a dva různé časy dle vašich
možností)
Kde: Zámek – 1. patro u Vás v BARTOŠOVICÍCH

Téma:
 Péče o pokožku s Justem a podpora imunity
 Aromaterapie
 ochutnávka „Vaření z Nahrinem“
Děkujeme za účast i důvěru, těší se na Vás Lucie
Tomášková, odborná poradkyně JUST CS
Tel. 777 887 511 / luci.t@seznam.cz
Tato akce není prodejní

Bartošovický zpravodaj č. 9 / 2016 vydal Obecní úřad v Bartošovicích, 742 54 Bartošovice
čp. 135, dne 31. srpna 2016, 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.

