Hody, hody doprovody,
jaro už je vskutku tady.
Pomlázka a kraslice,
k svátkům patří nejvíce.
Přejeme jarní dny plné
sluníčka a hodně pohody.
Veselé velikonoce !

Ve středu 1. března proběhlo 14. zasedání zastupitelstva obce
Bartošovice, které přijalo usnesení (z důvodu ochrany osobních údajů,
uvádíme výpis usnesení):
Zastupitelstvo obce po projednání:
Vzalo vědomí:
Kontrolu plnění usnesení
Zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období
Rozbory hospodaření obce Bartošovice k 31.12. 2016
Výsledky inventarizace majetku obce Bartošovice k 31.12.2016
Změnu schváleného rozpočtu na rok 2017 u položek 1351 a 1355
z důvodu změny vyhlášky o rozpočtové skladbě s účinnosti od 1.1.2017
Zápis z jednání kontrolního výboru DSO Regionu Poodří ze dne
19. prosince 2016
Schválilo:
Ověřovatele zápisu: Mgr. Blanka Skalíková, Ing. Jiří Provazník
Rozpočtové opatření č.1-2017
Příjmy
352 200
Výdaje
1 002 200
Saldo Pa V
- 650 000
Financování
650 000
Rozpočet po 1. RO
Příjmy
Výdaje Saldo P a V
Financování

31 073 200
35 323 200
- 4 250 000
4 250 000

Směnu stávajících pozemků p.č. 469 majitelů M.P.1/3, E.P. – 1/3, E. N.
1/3) a pozemků p.č. 470/3 a 470/4 v majetku obce, vše v k.ú. Hukovice
dle GP č. 299-29/2016 (dle přílohy zápisu) s nově nabývajícími pozemky
p.č.469/3 pro majitele M.P. – 1/3, E.P. – 1/3, E. N. 1/3), p.č. 469/4 pro
obec Bartošovice, vše v k.ú. Hukovice, s vypořádáním v ceně znaleckého
posudku č.6489 ze dne 20.2.2017
Uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území
Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast

Novojičínsko západ, mezi obcí Bartošovice a Moravskoslezským krajem
Uzavření Darovací smlouvy na převod dlouhodobého majetku z Regionu
Poodří na obec Bartošovice k projektu „Informačního místa k zastavení
v obcích Regionu Poodří“ v hodnotě 40 500,- Kč
Uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu technického zhodnocení
dlouhodobého majetku mezi Regionem Poodří a obcí Bartošovice na
projekt „Rekonstrukce sakrálních staveb v obcích Regionu Poodří“
s celkovou hodnotou technického zhodnocení ve výši 110 000 Kč
Uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu technického zhodnocení
dlouhodobého majetku mezi Regionem Poodří a obcí Bartošovice na
projekt „Rekonstrukce sakrálních staveb v obcích Regionu Poodří“
s celkovou hodnotou technického zhodnocení ve výši 107 000 Kč
Užití znaku obce Bartošovice pro potřeby jednotky SDH Bartošovice
Delegovalo:
Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto
akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína
194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon
všech práv akcionáře paní MVDr. Kateřinu Křenkovou.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu
všech práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané v
pátek dne 26. 5. 2017, a to k výkonu všech práv akcionáře na této řádné
valné hromadě, nebo náhradní valné hromadě společnosti ASOMPO, a.s.
konané za tuto řádnou valnou hromadu.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu
jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a
výhradně panu Rostislavu Čubokovi.
Uložilo:
Starostce obce projednat možnost prodloužení autobusových linek,
začínajících a končících v Bartošovicích, se začátkem i koncem
v Hukovicích

Ve středu 26. dubna 2017 v 17,00 hodin na zámku v Bartošovicích se
bude konat 15. zasedání zastupitelstva obce Bartošovice. V rámci
programu bude projednáváno:
- Kontrola plnění usnesení
- Zpráva o činnosti rady obce za uplynulé období
- Rozpočtové opatření č.3/2017
- Účetní závěrka obce za rok 2016
- Hospodaření příspěvkových organizací
- Investiční akce v roce 2017
- Dotace v roce 2017
Další body zasedání budou doplněny na plakátech.

S účinností od 1. dubna 2017 dochází ke změně stávající obsluhy
v oblasti poštovních služeb. Poštovní služby bude poskytovat tzv.
„Partner“, kterým se stala obec Bartošovice.
Partner je provozovna smluvního zástupce České pošty s.p., který
poskytuje poštovní služby - příjem a výdej zásilek, prodej cenin, příjem
reklamací, výplatu uložených a odnosných dokladů poštovních poukázek
a důchodů a dále poskytuje vybrané služby Poštovní spořitelny,
především operace platebními kartami.
Zachovány zůstávají i další doposud poskytované služby – prodej losů,
dálničních známek, možnost podávání sázenek. Nově budete moci
v provozovně zakoupit pohlednice a další propagační materiály obce,
rovněž zde bude k dispozici Bartošovický zpravodaj.
Vedoucí pošty: Věra Jankaničová
S přechodem na Poštu partner dochází ke změně provozní doby:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7,30 – 11,30
7,30 – 11,30
7,30 – 11,30
7,30 – 11,30
7,30 – 11,30

13,30 – 18,00
13,30 – 15,00
13,30 – 16,00
13,30 – 15,00

V této souvislosti připomínáme, že od ledna došlo rovněž k úpravě
pracovní doby na obecním úřadě, kdy v pondělí je otevřeno, stejně
jako na poště do 18,00 hodin.

Novelou školského zákona č.561/2004 Sb., vydanou pod číslem 178/2016
Sb. s účinností od 1.1.2017 se zavádí povinné předškolní vzdělávání,
do
kterého děti nastoupí poprvé k 1.9. 2017.
Školský zákon ukládá zákonným zástupcům povinnost přihlásit dítě
k zápisu k předškolnímu vzdělávání od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení
povinné školní docházky. Rodič požádá o přijetí
do spádové mateřské školy ve svém bydlišti / Bartošovicích/. Povinné
předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních
dnech, souvislou nejméně čtyřhodinovou účastí. Děti, které již MŠ
navštěvují, se přihlašovat nemusí.
Úhrada za děti, které se budou povinně vzdělávat /5 - 6 leté /a s odkladem
školní docházky je bezúplatná.
Ostatní děti úhradu hradí podle vyhlášky č.14/2005 Sb. § 6. o předškolním
vzdělávání v platném znění.
Jaroslava Dědiková, ředitelka MŠ

Bartošovice okres Nový Jičín,
příspěvková organizace
(tzn.přijetí dítěte
od 1.9.2017) k předškolnímu vzdělávání proběhne ve středu 4. května
2017 od 8.00 do 15.00 hod. v MŠ
Dříve ani později nemohou být přihlášky přijímány. Předškolní vzdělávání
se poskytuje zpravidla dětem ve věku od 3 let do začátku povinné školní
docházky. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si zákonní
zástupci vyzvednou v den zápisu v předškolním zařízení. Rodiče
přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Ředitelka MŠ stanovila následující kritéria, podle nichž se bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst.2 písm.b) zákona
č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném
vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů o přijetí
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole .
Při přijímání dětí vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující
tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.
Bodové
ohodnocení

Kritérium
Dítě, které dosáhne
do 31.8.2017 pěti let
Bydliště dítěte
Dítě, které do 31.8.2017
dosáhne čtvrtý rok
věku
Dítě, které do 31.8.2017
dosáhne tří let věku
Dítě mladší do
31.8.2017
dosáhne dva a půl let
věku

Povinná předškolní docházka
(Zákon č.561/2004 Sb.
novelizován zákonem č.
178/2016 Sb.,školský zákon)
Trvalý pobyt v obci Bartošovice
a místní části Hukovice
Trvalý pobyt v obci Bartošovice
a místní části Hukovice
Trvalý pobyt v obci Bartošovice
a místní části Hukovice

Povinně
přijato

Přednostně
15

10
5

Povinností je zdravotní způsobilost, včetně absolvování stanovených
očkování dítěte. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním
seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě v MŠ ( na
dveřích
budovy školky a www.stránkách MŠ ).Seznam bude
obsahovat registrační číslo dítěte a bude zveřejněn nejméně po dobu 15
dnů. Přijatým dětem nebude rozhodnutí doručováno, můžete, ale požádat
o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude
zasláno v písemné podobě. Předpokládaný termín zveřejnění bude
stanoven na den 10. května 2017.
Jaroslava Dědiková, ředitelka MŠ

Základní škola pořádala za podpory obce 7. března
Kabelkový bazar. Po zveřejnění výzvy a plakátů

především maminky a babičky posílaly do školy a družiny spoustu
krásných modelů kabelek, které je
již omrzely nebo je chtěly vyměnit za jiné. Sešlo se nám nakonec nad
očekávání velké množství tašek, kabelek, aktovek, ledvinek a dalších
zavazadel. Tušily jsme, že 135 kabelek asi neprodáme.
Na obecním sále jsme od 14 do 17 hodin prodávaly naaranžované kusy,
některé i s malým dárkem jako bonusem pro kupující. Nakonec si 21
kupujících dospělaček i holčiček nakoupilo 43 kabelek za 2 150 Kč. Tuto
částku využije školní družina k zakoupení deskových a karetních her pro
děti, které tráví v ŠD čas po vyučování. Neprodané kabelky budou
předány v rámci charitativní sbírky Diakonii Broumov.
Jsme moc rády, že se akce podařila a příprava nevyšla na zmar. Všem
zúčastněným, kteří nabídli kabelky k prodeji nebo si přišli něco koupit,
děkujeme za podporu.

V roce 2016 bylo v obci vyprodukováno následující množství odpadů, pro
porovnání přinášíme i množství odpadů z roku 2015.
Druh odpadu
Odpadní barvy a laky obsahující
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Plastové obaly
Kompozitní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály
Pneumatiky
Železo a ocel
Kaly z čištění komunálních odpadních vod
Papír a lepenka
Sklo
Plasty
Biologicky rozložitelný odpad
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Objemný odpad (sběrný dvůr)

Baterie (tužkové baterie)
Malé spotřebiče (kuchyňské spotřebiče,
elektronářadí, počítače, rádia, tiskárny)
Chlazení (lednice, mrazničky)

rok 2015 (t)

rok 2016 (t)

0,60
0,15
0,12

1,92
6,98
1,36

1,30
8,38
2,34
161,42
9,366
12,133
22,353
10,303
3,69
383,86
17,63

1,10
0,82
13,77
2,15
121,33
15,5856
21,51089
23,34
269,06
4,95
387,4615
42,12

--

39,05 kg

2,06 t
2,00 t

1,772 t
1,58 t

Velké spotřebiče(bojlery, pračky, myčky..)
Televize, monitory

4,96 t
157 (ks)

3,68 t
83 (ks)

bude otevřen v letošním roce, každou první sobotu v měsíci, na duben
připadá otevření na 1. dubna od 9,00 do 11,00 hodin. Na sběrném dvoře
můžete odložit velkoobjemový odpad (nábytek, koberce,.), elektrozařízení
(pouze kompletní, nerozebrané), obaly od barev, pneumatiky z osobních
vozidel. Žádáme občany, aby pneumatiky (bez disků) na sběrný dvůr
dováželi pouze ve výjimečných případech. Při výměně pneumatik
ponechávejte již nevyhovující pneumatiky v pneuservisech.
Na sběrném dvoře dbejte pokynů obsluhy !

V úterý 7. března 2017 proběhla schůzka spolků, působících v obou
částech obce, k odsouhlasení akcí na rok 2017. Plán akcí je součástí
dubnového zpravodaje.

V letošním roce bude provedena v rámci stavby : 8883 – Silnice III/46432
a III/46482 rekonstrukce mostů – most ev. č. 46428-2 – přes trať u obce
Nová Horka a most ev.č. 46432-4 – přes trať za obcí Sedlnice. Stavba je
rozdělena do dvou etapa s ní souvisí i úprava dopravního provozu
1.etapa – předpokládaný termín realizace 18.4. – 19.6. 2017
- úplná uzávěra silnice III/46432 přes most nad železniční tratí
v Sedlnici
- současně částečná uzávěra sil. III/46428 na mostě přes železniční
trať
- v Nové Horce – průjezd zachován v jednom pruhu střídavým
jednosměrným provozem řízeným světelnou signalizací
- objízdná trasa po silnici III/46429, silnici III/46428 a silnici II/464
- obousměrně
2.etapa – předpokládaný termín realizace 20.6. – 10.7. 2017
(po zprůjezdění 1.etapy)
- úplná uzávěra sil.č. III/46428 přes most nad železniční tratí v Nové
Horce
- současně plně průjezdná sil. III/46465 po opravě mostu v Sedlnicích
- objízdná trasa po silnici III/46428, silnici III/46432 a silnici II/464
obousměrně

Navrhované pořadí etap je ovlivněno způsobem provádění stavebních
prací v souvislostmi s pevnými termíny výluk na železniční trati pod mosty.
Dotčená autobusová doprava bude vždy vedena za zachování obsluhy
stávajících zastávek s tím, že v 1. etapě bude vedena přes Novou Horku.

V loňském roce došlo celkem ke čtyřem nehodám, při kterých byli
usmrceni cyklisté. Z toho ve dvou případech neměli na hlavě nasazenou
ochranou přilbu. K takovému skutku došlo také v obci na Karvinsku.
Osmačtyřicetiletý cyklista zřejmě nepřizpůsobil rychlost a v levotočivé
klesající zatáčce vyjel s jízdním kolem mimo komunikaci, kde projel
silničním příkopem a následně upadl na zem. Při tomto utrpěl zranění,
kterým na místě podlehl.
Abychom se nemuseli v letošním roce s obdobnými případy setkávat,
připomeňme si několik pravidel a povinností cyklisty k bezpečné jízdě.
Než vyjedeme na první jízdu, měli bychom své jízdní kolo zkontrolovat a
případně odstranit nedostatky, které může mít v povinné výbavě. Tato
výbava má zajistit cyklistovi bezpečnou jízdu a viditelnost na silnici.
Jízdní kolo musí být vybaveno:
 zadní odrazkou červené barvy, která může být
kombinována se zadní červenou svítilnou,
 přední odrazkou bílé barvy,
 odrazkami oranžové barvy na obou pedálech,
 na paprscích kol nejméně jednou boční odrazkou
oranžové barvy na každé straně kola,
 dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami
s odstupňovaným ovládáním brzdového účinku, dětské kolo pro
děti předškolního věku vybaveno protišlapací brzdou nemusí být
vybavena přední brzdou,
 volné konce řídítek musí být zaslepeny (zátky, rukojeti apod.),
 matice nábojů kol musí být uzavřené, nejsou-li křídlové případně
rychloupínací.
Výbava kola za snížené viditelnosti:
 světlomet svítící dopředu bílým světlem, referenční osa světelného
toku musí protínat vozovku nejdále 20 m od světlometu,
 zadní svítilna červené barvy, může být nahrazena svítilnou
s přerušovaným světlem červené barvy,



zdroj elektrického proudu, který musí svou kapacitou zajistit
svítivost předchozích světel po dobu minimálně 1,5 hodiny bez
přerušení.

Doporučené vybavení jízdního kola:
 účinné blatníky,
 zvonek,
 kryt řetězu
Dalším cílem cyklisty, krom správně vybaveného kola, by měla být také
samotná bezpečná jízda. K předchozí části o povinné a doporučené
výbavě je určitě nutné připomenout povinnost používat při jízdě
ochranou přilbu osobám mladším 18 let, doporučuje se však i pro
ostatní cyklisty. Riziko úmrtí po pádu bez přilby je 19x vyšší.
Pestrobarevnost cyklistického oblečení zaručí dobrou viditelnost cyklisty,
také používáním retroreflexních prvků se zvyšuje jeho viditelnost a
bezpečnost.
Za nevhodné chování cyklisty lze považovat nesprávný způsob jízdy. Jeho
místo při jízdě je vždy vpravo a to i na cyklostezce, nutné je dodržovat
dostatečný odstup od překážek a předvídavost samotného dění kolem
cyklisty. Průjezd zatáčky by měl být takový, aby příčinou vysoké rychlosti
nevyjel do protisměru, případně úplně mimo komunikaci. Cyklista by měl
být vždy ohleduplný a také předvídavý. Sledovat stav komunikace,
vyhýbat se překážkám, přičemž o změně směru jízdy by měl své okolí
upozorňovat včas a vhodným způsobem.
K požitku z jízdy přispěje také vhodně naplánovaná trasa. Měla by být
přizpůsobena možnostem a schopnostem cyklisty. Silný provoz na
pozemní komunikaci s větší frekvencí nákladních vozidel k bezpečné jízdě
také zcela jistě nepřispěje. V neposlední řadě by neměl zapomenout na
nulovou toleranci hladiny alkoholu při jízdě. V případě kontroly se cyklista
pod vlivem alkoholu řeší stejně jako řidič motorového vozidla.
por. Bc. Richard Pavlát, komisař

Bohoslužby v době postní a velikonoční v kostele sv. Ondřeje,
Petra a Pavla v Bartošovicích
9. dubna (neděle) - Květná neděle - žehnání ratolestí, průvod a mše sv.
v 9.30 hod., velikonoční svátost smíření po mši svaté
14. dubna (pátek) - Velký pátek - velkopáteční obřady v 10.30 hod.,

16. dubna (neděle) - slavnost Zmrtvýchvstání Páně - slavnostní
bohoslužba a žehnání pokrmů v 10.30 hod.,
17. dubna (pondělí) - Pondělí velikonoční - mše sv. v 10.30 hod.,
23. dubna (neděle) - 2. neděle velikonoční - bohoslužba v 9.15 hod.

Bohoslužby v době postní a velikonoční v kostele Navštívení
Panny Marie v Hukovicích
1.dubna (sobota) - mše sv. v 16.00 hod., po mši sv. velikonoční svátost
smíření,
16. dubna (neděle) - slavnost Zmrtvýchvstání Páně - slavnostní
bohoslužba a žehnání pokrmů v 11.30 hod.
Všem farníkům a občanům milostiplné a radostné svátky velikonoční,
duchovní síly a naděje od vzkříšeného Krista přeje a v modlitbě vyprošuje
P. Mgr. Miroslaw Brutkowski., farář

V měsíci dubnu oslaví svá životní jubilea naši spoluobčané:
paní Helena Dědíková
paní Juliana Hrabovská
pan Vladimír Klečka
Oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, osobní pohody a spokojenosti !

Opustili nás naši spoluobčané:
slečna Renáta Belková
paní Maria Běčáková
pan Milan Miklas

Základní škola Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková organizace zve
všechny předškoláky a jejich rodiče na

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V BARTOŠOVICÍCH
pro školní rok 2017/2018,
který proběhne v úterý 4. dubna 2017 od 13,00 do 17,00 hodin (dle
rozpisu v Mateřské škole) v budově základní školy – přízemí vlevo

Vedoucí zápisu: Mgr. Lenka Rigo
Třídní učitelka 1. třídy: Mgr. Dagmar
Červenková
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi
narozenými od 1. září 2010 do
31. srpna 2011. Přijdou také děti, které měly
v minulém roce odklad.
Rodiče přinesou rodný list dítěte, vyplněný zápisní lístek a svůj občanský
průkaz. Děti si přinesou přezůvky. Pro účastníky je zajištěno občerstvení.

SBĚR STARÉHO ŽELEZA
proběhne v obou částech obce v sobotu 8. dubna a bude proveden
členy Sboru dobrovolných hasičů z Hukovic (v Hukovicích) a Bartošovic
(v Bartošovicích) Nepotřebné železo umístěte na okraji komunikace nebo
se předem dohodněte o jeho odvozu se členy SDH.

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 - HUDEBNÍ POŘAD - OBECNÍ KOLO KOŠTOVÁNÍ
pátek 21. dubna 2017, obecní sál - 17,00 hodin - výroční schůze
PRO VEŘEJNOST – I NEČLENY KLUBU SENIORŮ

18,00 hodin - hudební pořad „Když dva se rádi mají“ vystoupí umělci
Opavského divadla
po ukončení kulturního programu - obecní kolo koštování
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.
Vítěz obecního kola postoupí do regionálního kola, které se bude konat
v sobotu 13. května 2017 na zámku v Bartošovicích při příležitosti Otvírání
Poodří.

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ SVOBODNÍ : ŽENATÍ
sobota 29. dubna 2017 od 16,00 hodin na fotbalovém hřišti v Bartošovicích

STAVĚNÍ MÁJE, SLET ČARODĚJNIC, DISKOTÉKA
sobota 29. dubna 2017 od 18,00 hodin
areál Stodolní v Bartošovicích

STAVĚNÍ MÁJE V HUKOVICÍCH
neděle 30. dubna od 18,00 hodin
areál za kulturním domem v Hukovicích
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FK Bartošovice
Spartak Lubina
FK Bartošovice
FK Příbor
FK Bartošovice
FK Troj.-Bystré
FK Bartošovice
FK Bílov
TJ Zbyslavice
Sokol Bravantice
FK Bartošovice
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TJ Hodslavice
FK Bartošovice
TJ Sokol Sedlnice
FK Bartošovice
TJ Sokol Žilina
FK Bartošovice
TJ Hostašovice
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na Fotbalový kemp – tábor Františka Merendy a Lukáše Dědika, který
se bude konat ve dnech 23.7 – 1.8. 2017 v Bartošovicích. Kemp je určen
pro mladé fotbalové talenty pro ročník narození 2009, 2008, 2007, 2006 a
2005. Cena : 3900 Kč na osobu, vyplněnou přihlášku odevzdat a zálohu
ve výši 2000,- Kč je nutno uhradit do 15.4.2017. Kapacita kempu je
omezena na max. 40 účastníků. Více informací poskytne: Lukáš Dědik,
tel. 603 182 607,e-mail: dedik.prodej@josefdedik.cz

Ondráš, Ondráš, dobře sobě rozvaž, kerú cestú jít
máš…
Rádi zpíváte? Již nerozvažujte a přijďte mezi nás!

Přijďte mezi nás!
Potřebujete pouze svůj hlas a chuť.
Předchozí sborová průprava není podmínkou.

Co Vám můžeme nabídnout?
Pravidelné zkoušky každé pondělí v Beskydském divadle v Novém
Jičíně od 18:00 do 21:00 hod. (vstup služebním vchodem z Husovy
ulice). Sborová soustředění, zajímavé koncerty, účast na festivalech
v ČR i v zahraničí. Přijďte se kdykoliv nezávazně podívat do naší
zkoušky.

Další informace:
www.psondras.cz
www.facebook.com/psondras
Email:
ondras.manazer@centrum.cz
Tel. 604 628 304
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