se koná ve středu 1. března 2017 v 17,00 hodin na zámku
v Bartošovicích
Program: 1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení
3. Zpráva o činnosti rady obce za uplynulé období
4. Rozpočtové opatření č.1/2017
5. Rozbory hospodaření obce Bartošovice k 31.12. 2016
6. Výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2016
7. Majetkové záležitosti
8. Různé
9. Diskuse
10. Usnesení, závěr

UZAVŘENÍ POŠTY V BARTOŠOVICÍCH
Obecní úřad sděluje, že pošta v Bartošovicích bude ve dnech 30. – 31.
března 2017 z důvodu přechodu pošty pod obec, v rámci realizace
projektu Pošta partner, uzavřena. Otevřeno bude od pondělí 3. dubna
2017.
Od tohoto data bude obec zajišťovat na poště v Bartošovicích veškeré
poštovní služby, které byly doposud zajišťovány Českou poštou s.p.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Obecní úřad upozorňuje občany, že poplatek dle OZV č.1/2016 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu ve výši 250,Kč/osobu je splatný jednorázově do konce měsíce března 2017. Při
úhradě obdržíte samolepku na popelnici tmavě modré barvy se šedým
písmem, kterou nalepíte na popelnici na viditelné místo. Od 1. dubna
nebudou popelnice, které nebudou touto samolepkou označeny,
vyváženy.

MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA
byl zaveden prostřednictvím obecně závazné vyhlášky č.2 v roce 2011,
která nabyla účinnosti 1.1.2012. Poplatek je splatný do konce června
daného roku. Poplatek ze psa platí držitel psa, kterému poplatková
povinnost vzniká v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy
nabyl psa staršího tří měsíců. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy
přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem
psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem). Držitel psa je povinen
nahlásit do 15 dnů vznik i zánik poplatkové povinnosti na obecním
úřadě. Pokud tuto skutečnost nenahlásíte, správce poplatku nezjistí,
že již nejste držitelem psa a bude poplatek i nadále vymáhán.
Splněním této povinnosti předejdete nepříjemnostem, které v této
souvislosti vznikají.

ZMĚNA PRODEJNÍ DOBY – ŽELEZÁŘSTVÍ, SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ
S účinností od 1. března 2017 dochází ke změně prodejní doby v prodejně
železářství a spotřebního zboží, Bartošovice 138
Pondělí – pátek 7,30 – 17,00
Sobota
7,30 – 12,00
Neděle
zavřeno
Na Vaši návštěvu se těší Julie Bartošová, tel. 607 985 873

V pátek 17.2.2017 se v 7,00 hodin ráno dle avizovaného plánu otevřela
v naší obci prodejna 759 COOP. Do výběrového řízení se Jednota
Hodonín přihlásila jako jediná a tak výběr nebyl příliš komplikovaný.
Záměr Jednoty modernizovat tyto prostory se setkal s pochopením vedení
obce a tak se všichni dali do práce, aby uzavření prodejny trvalo co
nejkratší dobu. Během dvou týdnů se prodejna proměnila a mohla být
zpřístupněna zákazníkům. Zbývá doladit ještě práce, které vyžadují
teplejší počasí, jako je vnější podoba prodejny, dopracování vzhledu
výkladních skříní a dalších detailů. Samozřejmě jsou tu náměty a
připomínky zákazníků, které se vedení Jednoty snaží využít k tomu, aby
byli nakupující spokojeni. Ať už se jedná o optimalizaci dodávek tisku
nebo jednání s dodavateli pečiva, na které zákazníci byli zvyklí. Z krátké
doby, která uplynula od otevření, vyplývají některé další poznatky,
například: Zákazníci přijali rozšířenou otevírací dobu, včetně nedělí, kdy
v této rozšířené otevírací době nakupují. Zákazníci pozitivně reagují na
nabídku členství v Zákaznickém klubu, kdy už po prvních dnech byla
rozebrána první série Zákaznických karet a musela být zajištěna další.
Realizované nákupy léčivých prostředků taky hovoří o tom, že i tato
služba může občanům zpříjemnit život.

V současné chvíli, kromě běžného prodeje zboží včetně akcí v prodejně,
funguje:
1. Placení kartou i bezdotykovou ( dříve nebylo)
2. Akceptace stravenek včetně elektronických (elektronické stravenky
dříve nebyly)
3. Cash back – možnost výběru hotovosti z účtu ( dříve nebylo )
4. Dobíjení kreditu všech mobilních operátorů
5. Zákaznický klub včetně e-shopu Zákaznického klubu (viz www.
jednota-hodonin.cz) (dříve nebylo) včetně slev pouze pro členy
Zákaznického klubu (dříve nebylo)
6. Prodej zboží v akci včetně 14 denních letákových nabídek a 4x
ročně i velká nabídka celomoravského letáku COOP Morava (dříve
nebylo)
7. Umíme prodat zákazníkům sudy piva se zapůjčením výčepního
zařízení (dříve nebylo)
8. Možnost hodnotit i anonymně práci prodejny dle pokynů v letáku
( dříve nebylo)
9. Funguje rovněž moderní zařízení prodejny, kde jsou splněny
přísné hygienické požadavky na teploty hlavně v chladících
zařízeních.
Budeme ještě vylepšovat, vzkazují Jednoťáci a nových služeb, na jejichž
přípravě se pracuje se dočkají i zákazníci v Bartošovicích a to brzo.
Jednota se do prostor vrací po více než čtvrt století. Neznamená to však
zánik konkurence, vždyť i dříve občané jezdili do okolních zahraničních
supermarketů, takže konkurence je tu dost, akorát Tescu nebo Penny se
v Bartošovicích tak nějak investovat nechce. Pro nás to znamená, že se
zlepšilo prostředí pro nakupování, rozšířili se služby, postupně přichází
nový sortiment a zaměstnávají se místní občané.
Využijme tedy to, že se drží a rozvíjí služby v naší obci a preferujme
nákupy v místě. Je to prospěšné pro všechny. V řadě malých obcí služby
zanikly a kromě toho, že se tím snížila kvalita života obyvatel, snížila se i
tržní hodnota majetku občanů v těchto obcích bydlících. Využívání
prodejny k nákupu je výhodné taky pro obec, která bude s růstem tržeb
dostávat i vyšší nájemné od Jednoty.
Přejeme Vám příjemné nakupování v rekonstruované prodejně uprostřed
naší obce. Zveme další občany do Zákaznického klubu, kde přihlášky
naleznete přímo v prodejně. Členství je zcela zdarma.
Ing. Petr Jankanič, člen představenstva
a náměstek pro marketing a informační technologie
Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně

O jaru se říká, že je nejhezčí období v roce. Hasičům ale v tuto dobu často
přidělává starosti prudké tání sněhu spojené s deštivým počasím, které
způsobuje na mnohých místech záplavy. Když se zvládne voda, nastává
období, kdy většina z nás vyráží buď za jarním úklidem na zahrádky a
nebo na vycházky do přírody … a tady mohou nejen pro hasiče nastat
perné chvíle.
Především
naši
dříve
narození
spoluobčané, kteří si chtějí usnadnit
práci na zahrádce nebo při odstranění
staré trávy na zatravněných plochách
v okolí rodinných domů se rádi pouštějí
do vypalování suchého travního porostu,
aniž by si uvědomovali, že nejen porušují
zákon, ale ohrožují takovýmto jednáním
své okolí. Totéž se týká ve velké míře i
chatařů a chalupářů. Tito aktivní
„víkendáři“ neohrožují jen sebe a svůj
majetek, ale vzhledem k obvyklému
umístění jejich odpočinkových zařízení
v chatových koloniích, v lesích nebo
jejich blízkosti, zde hrozí další rozšíření
požáru. Pokud pálení dřevního odpadu,
listí apod. nezakazuje místní vyhláška,
měli by lidé věnovat velkou pozornost
zakládání ohňů při úklidových pracích na
zahrádkách. Pálení je možno provádět
pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly
plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště
připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu
s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a
v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně
uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak
rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým
dohledem.
Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony,
například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech
nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném
prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému
bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 950 739 844 nebo150,

případně elektronickým formulářem, který občané, právnické osoby a
podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách Hasičskému
záchrannému sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz
pod
názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných informací tak hasiči
ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni
k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. Při porušení
této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba
správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše
500 000,- Kč. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů
v lesích mimo vyhrazená tábořiště.
Rodiče by neměli zapomínat nato, že jsou ze zákona zodpovědni za své
děti, a měli by je poučit o tom, jak lehce může dojít k požáru při
neopatrném zacházení s ohněm na loukách, v parcích a lesích, prostě na
všech místech, které si děti vyhledávají ke svým hrám. I na tyto případy
vzniku požáru zákon pamatuje a postihuje je pokutou až do výše
25 000,00Kč.
I přes neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích však každoročně
dochází ke vzniku požárů způsobených vypalování starých porostů, které
často končí tragicky s velkými materiálními škodami a v nejhorším
případě ztrátou lidského života. A proto znovu upozorňujeme: Vypalování
suché trávy je zakázáno!
nprap. Dagmar Benešová
HZS MSK, územní odbor Nový Jičín
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Základní
organizace
Českého
včelařského svazu poděkovala svým
členům, příteli Adolfu Čerňanovi, Janu
Suralovi z Bartošovic a M. Kubovému
z Kunína
za
jejich
dlouholetou
chovatelskou činnost a obětavost, za
přínos pro nás i přírodu samou při
příležitosti jejich životního jubilea
formou Děkovného listu na výroční
včelařské schůzi, konané
dne 11.
února 2017.

V měsíci březnu oslaví svá životní jubilea naši spoluobčané
pan Josef Maliňák
paní Marie Logojdová
pan Milan Briš
paní Jana Stolariková
pan Záviš Skrbek
paní Miluše Paseková
pan František Haken
paní Naděžda Škařupová
pan Leoš Skalík
Oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí, osobní pohody
a spokojenosti !

Rozloučili jsme se s
paní Emíliou Trčkovou

NÁBOR FOTBALOVÝCH TALENTŮ
Máte rádi fotbal? Přijďte si zahrát k nám...
Fotbalový klub Bartošovice
Vás zve na nábor fotbalových talentů od 5 do 10 let,
hledáme kluky i holky.
Pokud máš chuť hrát s kamarády a kamarádkami
fotbal, přijď 1. března 2017 v 16,30 hodin do
tělocvičny ZŠ Bartošovice.
Dostavte se, nejlépe za doprovodu rodičů, se
sportovním oblečením a obuví.
Pokud Vám termín nevyhovuje, nábor probíhá každé pondělí a středu
v 16.30 hod.
Bližší informace na emailové adrese lmilak@email.cz

KABELKOVÝ BAZAR
Základní škola Bartošovice pořádá v úterý
7. března 2017 na obecním sále od 14 do
17 hodin kabelkový bazar.
Pokud máte zájem věnovat nepotřebnou,
ale nositelnou kabelku či tašku, přineste ji
do 6. 3. do školní družiny Lucii
Valentové nebo do 1. třídy Jitce
Buchlovské.
Každá kabelka bude prodána za jednotnou cenu 50 Kč a výtěžek bude
použit na nákup společenských her do školní družiny. Do kabelky můžete
vložit i malou drobnost pro radost.
Neprodané kabelky budeme případným zájemcům vracet do 17:30 po
akci, jinak je darujeme za obec charitě Broumov v jarní sbírce.

OSLAVA SVÁTKU DNE ŽEN
pátek 10. března 2017 od 17,30 hodin,
obecní sál. S přáním a kytičkou známých
písní vystoupí v 18,00 hodin
KAMIL EMANUEL GOTT.
Vstupné 50,- Kč. Občerstvení zajištěno.

ZÁJEZD DO DIVADLA
Klub seniorů Bartošovice z.s. zve své členy a další zájemce 19. března
2017 na zájezd do Divadla Jiřího Myrona v Ostravě na muzikál
„EDITH A MARLENE“. Láska, vášeň, zklamání. Dvě legendy, jeden
muzikál. Cena zájezdu včetně vstupného je pro členy klubu seniorů 230
Kč, pro ostatní zájemce 290 Kč. Odjezd autobusem z horního konce
v 17,15 hod., od obecního úřadu v 17,30 hod. Přihlášky přijímá Anna
Halmová, tel. 724 846 662.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V BARTOŠOVICÍCH
Zápis do 1. ročníku základního
vzdělávání
proběhne dle § 36 odst.4 zákona č. 561/2004
Sb. v úterý 4. dubna 2017 v Základní škole
v Bartošovicích.
Bližší informace pro rodiče na webových
stránkách školy www.zsbartosovice.cz

PRVNÍ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ JARNÍ SEZÓNY 2017
bude sehráno mezi FK Bartošovice a TJ Hodslavice
v sobotu 8. dubna 2017 v 15,30 hodin na fotbalovém
hřišti v Bartošovicích.

VELIKONOČNÍ JARMARK
čtvrtek 13. dubna 2017 od 14,00 hodin, obecní sál v Bartošovicích
vystoupení žáků Základní školy Bartošovice ve 14,30 a v 15,30 hodin
výstava a prodej výrobků s velikonoční tématikou
prodej výrobků držitelů regionální značky Moravské
Kravařsko regionální produkt

VÝROČNÍ SCHŮZE KLUBU SENIORŮ - 15. výročí založení
klubu - OBECNÍ KOLO KOŠTOVÁNÍ
pátek 21. dubna 2017, obecní sál
kulturní program – vystoupí umělci Opavského divadla s programem
„Když dva se rádi mají“
Zájemci o účast v obecním kole koštování mohou své vzorky (0,3l )
dodat na obecní úřad v termínu do 10. dubna 2017. Vzorky (
jabkovice, slivovice, hruškovice) prosím řádně označte druhem
pálenky, % alkoholu a jménem.

Od pondělí 20. února 2017 do pátku 31. března 2017 mohou dospělí
obyvatelé České republiky odpovídat - na zcela novém specializovaném
webu České asociace hasičských důstojníků (ČAHD) - na celkem deset
otázek
v hasičské
vědomostní
soutěži
s názvem
„Detektory
v domácnostech“.
Internetová soutěž je zaměřena na znalosti o chování nebezpečných
plynů v domácnosti a na možnosti využití detektorů (hlásičů) požáru a
detektorů nebezpečných plynů a oxidu uhelnatého v domácnostech.
Pokud soutěžící odpověď neznají, lze ji při troše brouzdání na internetu
nalézt i na hasičských stránkách o detektorech.
Na začátku dubna 2017 bude soutěž vyhodnocena a ze správných
odpovědí bude vylosováno celkem 10 výherců, kteří budou o svém
úspěchu včas informováni. První tři získají vždy trojici zmiňovaných
přístrojů - tedy detektor hořlavých plynů, hlásič požáru a detektor oxidu

uhelnatého, soutěžící na čtvrtém až desátém místě po jednom takovém
přístroji. Přesná
adresa nových specializovaných webových stránek i s internetovou
soutěží je: www.detektory.cahd.cz
Vědomostní soutěž připravila Česká asociace hasičských důstojníků
(ČAHD)
ve
spolupráci
s Hasičským
záchranným
sborem
Moravskoslezského kraje (HZS MSK), HZS Olomouckého kraje a
Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava. Je součástí
dlouhodobé hasičské kampaně, varující před stále více hrozícím
nebezpečím úniku zemního plynu a dalších plynných látek, například
úniku propan-butanu, a také před vznikem oxidu uhelnatého
v domácnostech.
Dlouhodobá kampaň odstartovala v roce 2013. Hasiči od té doby připravili
mnoho akcí - vedle konferencí a seminářů pro zájmové skupiny vydali sérii
preventivních letáků k dispozici obcím a jiným subjektům k bezplatnému
stažení, vylepovali je ve vozidlech hromadné přepravy osob, či na svém
webu poskytovali a poskytují podrobné informace o problematice, které
doplňují o stanoviska nejrůznějších odborníků. Hasiči již také připravili
několik konferencí a seminářů o detektorech pro různé zájmové skupiny majitele a provozovatele bytových domů, domovů důchodců a dalších
sociálních zařízení.
por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí HZS Moravskoslezského kraje

EMONIX elektric s.r.o. rozšířil svou činnost o

PRODEJ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ
Prodej stavebních materiálů v Suchdole nad Odrou nadále zůstává
a bude stále probíhat na stejném místě, a to Za nádražím 214.
V uplynulých 24 letech jste nakupovali stavební materiál ve stavebninách
společnosti FHB Trading, s.r.o. (manželé Horečkovi) a tuto tradici naše
společnost neporuší.
Prodej stavebních materiálů a technickou pomoc při realizaci
projektů našich zákazníků budeme i nadále poskytovat na adrese
Za nádražím 214, 742 01 Suchdol nad Odrou
kontakt: stavebniny@emonix.cz, tel. 774 406 305
Společnost EMONIX elektric s.r.o. v listopadu roku 2016 koupila od
společnosti FHB Trading, s.r.o. areál stavebnin v Suchdole nad Odrou.
Převzali jsme stávající zásoby stavebních materiálů, což představuje více
jak tisíc položek stavebního materiálu a postupně je v roce 2017 budeme
rozšiřovat na více jak trojnásobek. Cílem je uspokojit zákazníka uceleným
sortimentem především v oblastech:
- kanalizace,
- suchá výstavba (sádrokartonový systém, stropní podhledy, stavební
desky),
- stavební profily a lišty,
- fasády, omítky, malty, tmely a cementy,
- stavební chemie,
- zateplovací materiály,
- barvy (fasádní a malířské),
- poradenství v oblasti realizace projektů a tvorby cenových nabídek

KOVOVÝROBA - ZÁMEČNICTVÍ
PLOTY NA KLÍČ
 VÝROBA:
o zábradlí na schody, balkony
o brány, branky na přání, doplňky




MONTÁŽE:
o Ploty pletivové, svařované panely, betonové, s plotovkami.
o Živé ploty – Thuja occ. Smaragd – zajistíme i výsadbu.
PRODEJ:
o MATERIÁL NA OPLOCENÍ, STÍNÍCÍ TKANINY
o THUJE NA ŽIVÉ PLOTY - najdete na www.THUJA.cz

WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ

TEL: 722 550 000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

GARÁŽOVÁ VRATA
 VÝKLOPNÁ, DVOUKŘÍDLÁ, SEKČNÍ
 Včetně montáže

 www.VRATA-OSTRAVA.cz
---------------------------------------------------------------------

POTŘEBY PRO CHOVATELE
WWW.KREPELKAJAPONSKA.CZ



napáječky, krmítka, líhně pro drůbež, vyhřívání
klece pro křepelky, kurníky, králíkárny, pasti a sklopce

Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39, tel.: 732 650 203, po-pá 8-15 hod

Bartošovický zpravodaj č. 3 / 2017 vydal Obecní úřad v Bartošovicích, 742 54 Bartošovice
čp. 135, dne 1. března 2017, 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.

