Volby do Evropského Parlamentu se konají ve dnech:
v pátek 23. května 2014 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
v sobotu 24. května 2014 od 08,00 hodin do 14,00 hodin.
Místa pro konání voleb:
volební okrsek č. 1 – Bartošovice – základní škola
volební okrsek č. 2 – Hukovice – kulturní dům
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 platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním

průkazem. Voliči,
umožněno.

který

tak

neučiní,

nebude

hlasování

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem,
je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej
přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz
opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů
ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku pouze na území
České republiky.
Distribuce hlasovacích lístků
Hlasovací lístky jsou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede
dnem voleb. 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.
Způsob hlasování
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, v prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací
lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním
pořadového číslo nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže
hlasovacím lístku vyznačit, kterému kandidátu dává přednost. Jiné
úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku
vliv.Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není možné.
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, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. V
takovém případě okrsková volební
komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Finanční správa začne rozesílat složenky k zaplacení daně
z nemovitých věcí.
Dnem 2. června 2014 končí lhůta pro placení daně z nemovitých
věcí na zdaňovací období roku 2014. Stejně jako v předchozích
letech, zasílá Finanční správa České republiky i letos
poplatníkům daně z nemovitých věcí složenky k placení této
daně.
Protože 31. květen, jímž podle zákona o dani z nemovitých věcí
končí lhůta pro placení této daně nebo její první splátky, připadá
v roce 2014 na sobotu, končí tato lhůta až v pondělí 2. června 2014.
Nepřesáhne-li výše daně z nemovitých věcí částku 5000 korun, je
v uvedené lhůtě splatná celá daň najednou. Je-li daň vyšší než 5000
korun, je splatná ve dvou splátkách, avšak poplatník ji může
v uvedeném termínu zaplatit i najednou.
Složenkou lze daň zaplatit na kterékoli poště. Je však možné ji
uhradit i bezhotovostním převodem na bankovní účet finančního
úřadu. V tom případě se použijí údaje pro placení daně uvedené na
složence, liší se pouze konstantním symbolem, který je pro placení
složenkou 1149, pro platbu převodem 1148.
Poplatníci mohou také provést úhradu daně v pokladnách územních
pracovišť finančních úřadů. V zájmu zajištění plynulého placení
v pokladnách budou složenky rozesílány v pořadí nezávislém na
místní působnosti finančních úřadů. Proto je třeba počítat s tím, že
v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky
současně, ale budou postupně v průběhu dubna a května
rozesílány tak, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do
25. května.
Daň z nemovitých věcí je sloučena do jedné částky za všechny
nemovité věci poplatníka, které se nachází na území příslušného
kraje nebo hlavního města Prahy.
Na každé složence je uveden název a číslo bankovního účtu místně
příslušného finančního úřadu, na který je nutno daň zaplatit. Na
oddělitelné části složenky (nikoliv na složence samotné) je uvedena

celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2014, splatná
příslušnému finančnímu úřadu, a také výše případného přeplatku
nebo nedoplatku na dani z nemovitých věcí.
Na složence poplatník vyplní celkovou hrazenou částku, která
může zahrnovat nejen celkovou výši daně nebo její první splátky,
ale také případný daňový nedoplatek nebo příslušenství daně.
Na oddělitelné části složenky je uveden také název a adresa
spravujícího územního pracoviště finančního úřadu, kde má
poplatník uložen svůj daňový spis k dani z nemovitých věcí, a jehož
prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem.
Má-li poplatník nemovité věci, které se nachází v ČR na území dvou
nebo více krajů (tj. v obvodech místní působnosti dvou nebo více
finančních úřadů), obdrží od finanční správy jednu obálku, ve které
budou vloženy jednotlivé složenky pro placení daně za všechny
příslušné finanční úřady.
Poplatníkům daně z nemovitých věcí, u nichž na zdaňovací období
roku 2014 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku,
případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje
místně příslušný finanční úřad novou výši daně nejčastěji
hromadným předpisným seznamem. Tento seznam bude pro
poplatníky zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích
příslušného finančního úřadu v pracovních dnech od 30. dubna do
2. června 2014 včetně.
Finanční úřad vydává hromadný předpisný seznam na daň
z nemovitých věcí za celý obvod své územní působnosti, tj. za
příslušný kraj nebo za hl. město Prahu, a tuto skutečnost oznámí
veřejnou vyhláškou na úředních deskách všech svých územních
pracovišť. Vyhlášky finančních úřadů o zpřístupnění hromadného
předpisného seznamu budou zveřejněny také na úředních deskách
obcí v příslušném kraji.
Finanční správa ČR upozorňuje poplatníky na informační letáky
k placení daně z nemovitých věcí a zpřístupnění hromadných
předpisných seznamů, zveřejněné na jejích internetových stránkách
na adrese:

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/MFInf10_7.pdf
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/MFInf15_5.pdf.
Čísla bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně
z nemovitých věcí
Finanční úřad pro hlavní město Prahu
7755-77628031/0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj

7755-77628111/0710

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

7755-77627231/0710

Finanční úřad pro Plzeňský kraj

7755-77627311/0710

Finanční úřad pro Karlovarský kraj

7755-77629341/0710

Finanční úřad pro Ústecký kraj

7755-77621411/0710

Finanční úřad pro Liberecký kraj

7755-77628461/0710

Finanční úřad pro Královehradecký kraj

7755-77626511/0710

Finanční úřad pro Pardubický kraj

7755-77622561/0710

Finanční úřad pro Kraj Vysočina

7755-67626681/0710

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

7755-77628621/0710

Finanční úřad pro Olomoucký kraj

7755-47623811/0710

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

7755-77621761/0710

Finanční úřad pro Zlínský kraj

7755-47620661/0710

Ing. Petra Petlachová
Ředitelka Samostatného odboru komunikace, tisková mluvčí
Generální finanční ředitelství
GSM: 602 674 903

V sobotu 3. května 2014 proběhne pravidelné očkování psů proti
vzteklině. Cena 100,- Kč.
8,00 zastávka autobusu u teletníku
9,30 u obecního úřadu
11,00 dolní konec – u Jednoty
13,00 Hukovice - Kulturní dům

Vážení spoluobčané,
v rámci aktivit a činnosti Místní akční skupiny Regionu Poodří,
obracíme se na Vás o spolupráci a pomoc, která spočívá v
zabezpečení tradičních regionálních receptů a výstavních exponátů
(skříň, kuchyňský stůl se židlemi, nádobí, truhly, textilní recepty a
další) do starobylé kuchyně, která rozšíří stávající expozici
Moravského Kravařska na zámku v Bartošovicích. Exponáty lze
darovat nebo zapůjčit.
Cílem expozice je ukázat život našich předků a uchovat toto dědictví
dalším generacím.
Expozice je realizována v rámci mezinárodního projektu spolupráce
„Chuť a vůně regionálních jídel a specialit v Poodří a Podpolaní“,
který je financován z Programu rozvoje venkova MZe, opatření
IV.2.1.
Exponáty přijímáme po telefonické domluvě na tel. čísle 556 720
491, a recepty regionálních pokrmů poštou nebo na e-mail:
mas@regionpoodri.cz.
MAS Regionu Poodří, o. s.
Bartošovice č. 1 – zámek, 742 54
www.mas.regionpoodri.cz
tel.: 556 720 491

PŘIPOMÍNÁME, že použité ošacení, lůžkoviny, obuv, hračky,
nádobí, přikrývky, polštáře můžete odložit ve dnech 19. a 21. května
2014 v Bartošovicích na obecním úřadě a v Hukovicích
v kulturním domě vždy od 8,00 do 17,00 hodin.
Věci, prosím, zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily
transportem.
Více
informací
na
www.
diakoniebroumov.org

Od středy 30. dubna 2014 dochází ke změně svozu komunálního
odpadu v Hukovicích.
Sběrné nádoby od nemovitosti, které se nacházejí podél hlavní
komunikace , vojenské bytovky, nemovitost čp.1 a nemovitosti
podél komunikace, vedoucí do „kolonie“ budou vyváženy dle
stávajícího harmonogramu, tj. vždy v sudou středu. Sběrné nádoby
od nemovitostí, které se nacházejí v bočních uličkách a na „Malé
straně“ budou vyváženy vždy v sudý pátek. Tato změna byla
provedena z důvodu výměny stávající svozové techniky za menší.
Všichni majitelé, kterých se změna týká, obdrželi upozornění
písemně.

S účinností od května dochází na sběrném dvoře na Lapači
k úpravě provozní doby. Otevřeno bude v době od 9,00 do 11,00
hodin.
Dále žádáme všechny, kteří sběrný dvůr využívají, aby drobné věci
(oděvy, hračky, textil, apod.) vkládali do pytlů. Volně ložený materiál
nebude odebírán !
Opakovaně upozorňujeme, že pneumatiky odebíráme pouze od
osobních automobilů, neodebíráme plastové díly rozebraných
automobilů, stavební suť a zeminu.
Vyřazená elektrická a elektronická zařízení musí být kompletní ,
nekompletní spotřebiče lze odebrat pouze za úhradu.

Upozorňujeme občany, kteří doposud neuhradili poplatek za psa za
rok 2014, že termín pro úhradu tohoto poplatku je konec měsíce
června. Poplatek uhraďte v pokladně obecního úřadu nebo na účet
obce č.ú. 1760081389/0800, VS = číslo popisné rodinného domu.

Roční zkušební provoz čistírny odpadních vod a předčasného
užívání části kanalizačního řadu je téměř za námi.
I přes opakované výzvy jsou do kanalizace vhazovány a vypouštěny
odpady a látky, které do kanalizace nepatří. Jedná se především o
tuky a oleje, zbytky potravin (slupky z brambor, ovoce), hygienické
vložky, úklidové hadry, nedopalky cigaret, obaly z umělých hmot.
Dále žádáme maminky malých dětí, aby nevhazovali do WC po
použití vlhčené ubrousky, ale vhodily je společně s jednorázovou
plenou do popelnice. Vlhčené ubrousky se ve vodě nerozpustí a
způsobují ucpávání kanalizace.
Opakovaně žádáme, aby do kanalizace nebyl vhazován odpad,
který patří do popelnice.

V měsíci květnu oslaví svá životní jubilea
paní Libuše Pientoňová
paní Anna Kavalková
pan Vladimír Haken
pan Stanislav Sváček

Rozloučili jsme se s
panem Rudolfem Herrmannem

čtvrtek 1. května
Bartošovické pochody okolím obce
Fotbal svobodní – ženatí – 16,00 hod. Bartošovice
sobota 3. května
Fotbal svobodní – ženatí – 14,00 hod.,Hukovice za kulturním
domem
čtvrtek 8. května
10. ročník Turnaje ve stolním tenise „O pohár
osvobození obce Bartošovice“ – obecní sál
sobota 10. května
SCREAMERS - pořad Šest statečných – obecní sál
Noční soutěž v požárním útoku – za Kulturním domem v Hukovicích
sobota 17. května
Otvírání Poodří a Pooderské koštování, - zámek, zámecký park
pátek 23. května
Noc kostelů – kostel sv. Petra a Pavla v Bartošovicích
sobota 24. května
Společné škvaření vaječiny – Lapač
Rybářské závody pro mládež – Hukovická nádrž
pátek 30. května
Kácení máje, diskotéka – za Kulturním domem v Hukovicích
sobota 31. května
Dětský den s programem, diskotéka – areál Stodolní v Bartošovicích

Podrobné informace k jednotlivým akcím sledujte na plakátech
nebo v hlášení místního rozhlasu.

Více než 140 kostelů, kaplí a modliteben se otevře v pátek 23.
května návštěvníkům během Noci kostelů 2014 v ostravsko-opavské
diecézi. Mezi těmi, které bude
možno navštívit, bude i kostel sv.
Petra a Pavla v Bartošovicích.
Poprvé byla Noc kostelů konána
v České republice v roce 2009 a
od té doby se počet jejich
návštěvníků každoročně zvyšuje.
Souvisí to i se zvyšujícím se
počtem farností, které pro
zájemce otevírají své duchovní chrámy a podílejí se na vytvoření
výjimečné atmosféry. Návštěvníci mají možnost prozkoumat věže
kostelů, tajemná místa zákristií, kaplí, křížových chodeb a
klášterních refektářů. V loňském roce se do Noci kostelů v České
republice zapojilo více než 1300 kostelů, ve kterých připravili
pořadatelé pro návštěvníky na 8 000 programů.
Pro návštěvníky kostela v Bartošovicích bude připraveno kulturní
pásmo písní z vystoupení žáků zdejší základní školy, hra na
varhany, informace o historii kostela. Bude možno prohlédnout
prostory, které nejsou běžně určené k prohlídce. Připravena bude i
výstava liturgických oděvů, historických fotografií.
Při této příležitosti se obracíme i na naše občany, kteří mají
k dispozici jakékoliv materiály, týkající se historie kostela a měli
zájem je poskytnout k prezentaci na této akci, aby je doručili do 16.
května 2014 na obecní úřad.
Stejný program bude probíhat ve dvou časech v 18,00 a ve 20,00
hodin. Na prohlídku kostela ve 20,00 hodin si vezměte sebou
baterku!

Od 1. května 2014 do konce měsíce října bude opět
otevřeno o víkendech a státních svátcích v době od 9,30
do 15,00 hodin Informační centrum Regionu Poodří
v zámku, kde můžete zakoupit propagační a turistické materiály
(mapy, pohlednice, turistické známky) obce, Regionu Poodří a celé
turistické oblasti Moravské Kravařsko.

OKRESNÍ PŘEBOR „MUŽI“
Výsledky domácího týmu v měsíci duben 2014:
5. 4. 2014
15. 4. 2014
20. 4. 2014
27. 4. 2014

Studénka – Bartošovice
Bartošovice – Trojanovice I
Lichnov – Bartošovice
Bartošovice – Velké Albrechtice

3
0
2
3

:
:
:
:

1
4
4
0

Průběžná tabulka po 19. kole:
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Družstvo
Spálov
Trojanovice I
Studénka
Kunín
Bartošovice
Mořkov
Fulnek
Skotnice
Vel. Albrechtice
Tísek
Lichnov
Odry B
Žilina
Troj.-Bystré

Záp.
18
19
19
19
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19

V R P
14 2 2
13 2 4
12 4 3
11 4 4
10 1 7
9 1 9
9 1 9
7 6 6
6 5 8
5 5 9
5 5 9
5 2 12
3 3 13
2 1 16

52
55
43
43
36
54
37
43
28
34
30
45
21
22

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

22
33
24
23
31
37
32
32
42
46
45
70
40
66

Body
44
41
40
37
31
28
28
27
23
20
20
17
12
7

OKRESNÍ PŘEBOR „STARŠÍ ŽÁCI“
Výsledky domácího týmu v měsíci duben 2014:
13. 4. 2014

Kunín – Bartošovice

5 : 2

Průběžná tabulka:
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Družstvo
Fulnek
Libhošť
Bartošovice
Studénka
Kunín
Štramberk
Jeseník n.O.
Starý Jičín

Záp.
10
11
9
10
10
9
11
10

V
9
9
6
6
4
2
2
1

R
1
0
1
1
3
1
0
2

P
0
2
2
3
3
6
9
7

57
73
40
39
32
14
18
20

9.

Suchdol n.O.

10

1

1

8

10 : 69

:
:
:
:
:
:
:
:

3
15
13
28
18
47
55
55

Body
28
27
19
19
15
7
6
5
4

Otevírací doba : pondělí, středa, pátek 7,30 – 16,00
úterý , čtvrtek
7,30 – 12,00
sobota
7,00 – 11,30
Nabídka
- řezané květiny – 3x týdně čerstvé
- svatební, smuteční vazby
- hrnkové květiny
- semena květin, zeleniny, sazečka,
- sazenice květin, zeleniny
- možnost objednávky stromků, okrasných keřů
- zemina, hnojiva
Příjem objednávek na tel. 777 000 945, dle dohody je možno
objednávku doručit na požadované místo.

Bartošovický zpravodaj č. 5 / 2014 vydal Obecní úřad v Bartošovicích, 742 54
Bartošovice čp. 135, dne 30. dubna 2014, 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.

