Ve středu 10. května 2017 proběhlo v Kulturním domě v Hukovicích
16. zasedání zastupitelstva obce Bartošovice, které po projednání
přijalo následující usnesení:
Vzalo na vědomí:
 Kontrolu plnění usnesení
 Program zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko –
CZ08Z, jeho cíle a opatření, která stanovuje
Schválilo:
 Ověřovatele zápisu: Mgr. Blanku Skalíkovou, Miroslava Bára


Plán společných zařízení v rámci komplexních pozemkových
úprav v k.ú. Hukovice



Způsob implementace opatření programu zlepšování kvality
ovzduší zón Moravskoslezsko - CZ08Z, která jsou v gesci obce
Bartošovice



Podání žádosti o podporu
z Integrovaného regionálního
operačního programu, na základě1. výzvy MAS Regionu
Poodří z.s. – opatření 3.3. Zajištění bezpečné a udržitelné
dopravy , č. výzvy ŘO IROP č. 53 na projekt „Chodníkové
těleso Hukovice podél silnice III/46428 , vč. autobusové
zastávky“

Uložilo:
 účetnímu obce - zohlednit aktivity a jejich finanční náročnost
v návrhu rozpočtu na rok 2018, 2019 a 2020 v rámci aktivit
Programu zlepšování kvality ovzduší zón Moravskoslezsko –
CZ08Z


starostce obce - implementovat opatření Programu zlepšení
kvality ovzduší zóny Moravskoslezsko - CZ08Z, způsobem
uvedeným v příloze č.1 materiálu



starostce obce - informovat zastupitelstvo obce každoročně
k 31.12.2018,2019,2020 o stavu plnění opatření Programu
zlepšování kvality ovzduší zóny Moravskoslezsko – CZ 08Z,
které jsou v gesci obce Bartošovice

se bude konat ve středu 21. června 2017 v 17,00 hodin na zámku
v Bartošovicích – 1. patro.
V rámci programu bude projednáván Závěrečný účet obce, rozpočtové
opatření č. 4/2017, Rozbory hospodaření obce k 31.5.2017, Plán
společných
zařízení
v rámci
projednávaných
komplexních
pozemkových úprav v k.ú. Bartošovice, prodeje pozemků, investiční
akce a další záležitosti.
Podrobný programu zasedání zastupitelstva obce bude zveřejněn na
úřední desce a plakátech.

Dne 30. května 2017 byla na úřední desce vyhlášena Veřejná vyhláška
Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání návrhu
Územního plánu Bartošovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný
rozvoj území.

Veřejné projednání se uskuteční dne 29. června 2017 v 16,00
hodin na zámku v Bartošovicích.
Veřejnost a dotčené orgány mají možnost , dle ustanovení § 20 odst.
1 stavebního zákona, seznámit se s úplným zněním návrhu
územního plánu včetně odůvodnění a vyhodnocení jeho vlivů na
udržitelný rozvoj území v době ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky tj.
od 30. 5.2017 do 7.7.2017.
 v tištěné podobě
- u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru
územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1,
Nový Jičín, v kanceláři č. 039 (v úředních hodinách, jinak dle
dohody na tel.: 556 768 276)
- na Obecním úřadě v Bartošovicích ((v úředních hodinách, jinak
dle dohody na tel.: 556 758 679)
 způsobem umožňujícím dálkový přístup na webové adrese
https://www.novyjicin.cz v části Městský úřad – Územní
plánování – Aktuálně pořizované územně plánovací
dokumentace – Obec Bartošovice, odkaz:
http://novyjicin.cz/uzemni-planovani/aktualne-porizovaneuzemne-planovaci-dokumentace/
Podle ustanovení § 52 odst.2 stavebního zákona námitky proti návrhu
územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti
(dále jen „dotčené osoby“).
Podle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů
ode dne veřejného projednání , tj. do 7.7. 2017 může každý uplatnit
své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená
práva a vymezit území dotčené námitkou.
Při veřejném projednání se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují
písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby,
která je uplatňuje.
Písemná stanoviska, námitky a připomínky lze uplatnit do 7.7. 2017 na
adrese pořizovatele tj. Městský úřad Nový Jičín, odbor územního

plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín,
případně do datové schránky „ ywmb4nc“.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se
nepřihlíží.
Nepřihlíží se také ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve
věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad územního rozvoje
Moravskoslezského kraje.
Při veřejném projednání proběhne výklad územně plánovací
dokumentace.

Upozorňujeme majitelé psů, kteří doposud neuhradili poplatek za psa,
aby tak učinili v pokladně obecního úřadu nebo na účet obce. Termín
pro úhradu poplatku je do konce měsíce června.
S účinností od 1. června 2017 dochází k úpravě otevírací doby
v prodejně řeznictví v Bartošovicích.
Pondělí zavřeno
Úterý
7,30 – 13,00
Středa 7,30 – 13,00
Čtvrtek 7,30 – 13,00
Pátek 7,30 – 15,00
Sobota zavřeno
Zároveň oznamujeme, že v době od 6. června do 10. června 2017
bude prodejna řeznictví z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřena.

oznamuje, že ve dnech 19.- 24. června 2017 bude z důvodu čerpání
dovolené uzavřena.

je otevřen vždy první sobotu v měsíci od

9,00 do 11,00 hodin.

bude proveden ve čtvrtek 1. června 2017 v obou částech obce kolem
19 hodin. Žádáme včelaře, aby si zajistili svá včelstva. V případě deště
se postřik ruší a bude proveden v náhradním termínu.

Počátkem měsíce června bude zahájena oprava balkónu zámku
v Bartošovicích. Předmětem opravy je výměna popraskané dlažby,
izolačních vrstev, odvedení dešťových vod, oprava omítek, nátěry.
Z devíti oslovených firem, podala cenovou nabídku pouze jedna firma,
která bude uvedené práce realizovat - firma Josef Šablatura,
STAVPRO Kunín. Celkové náklady na opravu činí 188 457 Kč, bez
DPH.
Na opravy byla podána žádost o dotaci ve výši 113 000 Kč z programu
Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností v roce 2017.

Stavební práce spočívají v zastřešení stávající ploché střechy.
Nástavbou vznikne jednopodlažní budova s podkrovím, zastřešena
sedlovou střechou o sklonu 40 stupňů se dvěma sedlovými vikýři,
pokryta lehkou střešní krytinou.
V rámci výzvy k předložení cenových nabídek byly předloženy 2
nabídky, z nichž byla vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou,
kterou předložila firma Zdeněk Houška, zemní výkopové práce,
Bartošovice. Celkové náklady na opravu dle vysoutěžené ceny činí
1 022 313 Kč, bez DPH. Stavební práce byly zahájeny koncem měsíce
května. Na tuto stavbu bylo požádáno o dotaci v rámci Programu
podpory obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017 a
byla přiznána dotace ve výši 290 tis. Kč.

Cílem projektu je výstavba nového chodníkového tělesa v místní části
Hukovice. Celkem dojde k výstavbě nového bezbariérového
chodníkového tělesa v délce 1128,7 metrů. Výstavba bude rozdělena
do 4 úseků. Součástí projektu je i realizace autobusových zálivů a
dvou přechodů pro chodce, včetně osvětlení.

Na základě výzvy k předložení cenových nabídek na uvedenou stavbu
byly předloženy 3 cenové nabídky. Hodnotícím kritériem byla
ekonomicky nejvýhodnější nabídka, kterou přeložila firma JANKOSTAV
s.r.o. Ostrava a byla vybrána k realizaci díla. Nabídková cena činí
4 906 556 Kč, bez DPH. S touto firmou byla dne 25. května 2017
uzavřena smlouva o dílo. Rovněž byla uzavřena smlouva na zajištění
autorského dozoru a technického dozoru stavby. Práce budou
zahájeny v měsíci červenci.
Také na tuto stavbu byla podána žádost o podporu
a to z
Integrovaného regionálního operačního programu, na základě 1. výzvy
MAS Regionu Poodří z.s. – opatření 3.3. Zajištění bezpečné a
udržitelné dopravy , č. výzvy ŘO IROP č. 53.

Účelem stavby je zvětšení akumulačního prostoru vodní nádrže pro
potřeby protipožárního opatření v obci a k rekreačnímu rybolovu,
včetně zlepšení životního prostředí v uvedené části obce. V rámci
stavby bude provedeno odstranění sedimentu ze dna rybníka, objem
výkopku cca 554 m3, oprava – zesílení přepadové hrany
bezpečnostního přepadu. Na tuto akci, obec po předložení žádosti o
dotaci na Ministerstvo zemědělství, obdržela příslib dotace.
V současné době bude připraveno výběrové řízení a je nutno
doložit další související formuláře
v termínu do 31.10.2017. Po
doložení všech požadovaných dokladů, může být vydáno Rozhodnutí o
poskytnutí dotace a práce mohou být zahájeny.
Kromě uvedených prací proběhne v následujících měsících oprava
vybraných úseků komunikací v obci. Na hřbitově v Hukovicích bude
vytvořeno 12 míst pro uložení uren v kolumbáriu, rovněž je
připravována projektová dokumentace na vybudování chodníku kolem
kostela na hřbitově v Hukovicích, dále bude provedena aktualizace
dopravního značení v obou částech obce na místních komunikací.
Průběžně budou probíhat běžné opravy obecního majetku, v průběhu
letních prázdnin opravy v budovách mateřské a základní školy.

V měsíci květnu se již tradičně koná nejvíce akcí z celého roku. Každý
týden vás i letos zvali pořadatelé na „své“ akce a protože ne všude
jste mohli být, přinášíme informace o průběhu jednotlivých akcí a jejich
výsledcích.

Sdružení SDH Bartošovice se zúčastnilo tradiční akce stavění máje,
kde v rámci programu hasiči postavili a ukotvili májku, která měla
zdobit místní hřiště po celý měsíc květen (bohužel se tak nestalo).Úkol
je to vždy nelehký, vyžaduje přípravu, spolupráci a sílu, proto SDH
Bartošovice děkuje každé pomocné síle, která přidala ruku k dílu.
Velkou a zároveň úspěšnou akcí, kterou pořádalo SDH Bartošovice,
byl tradiční již 19. ročník „Bartošovických okruhů“, kterého se letos
rekordně zúčastnilo 142 lidí. Ač v předchozích dnech počasí nepřálo,
tak v tento den vysvitlo sluníčko a přilákalo hodně nadšenců. Pochody
se konaly jako každoročně na státní svátek 1. května 2017. Výchozím
bodem byl areál Stodolní, kde se zapisovali jednotliví účastníci. Kromě
jednotlivců a skupinek se přidaly maminky s kočárky a psí kamarádi.
Každý si dle náročnosti a obliby vybral svou trasu. Cílovým místem
pochodu byl bývalý vojenský areál Lapač, kde na vyhládlé turisty
čekalo grilované občerstvení. Budeme rádi, když se i v příštím roce
v tak hojném počtu sejdeme a počasí nám bude přát. Chtěli bychom
poděkovat všem těm, kdo se zúčastnili, včetně paní starostky obce
Kateřiny Křenkové za její podporu při této akci.
Sv. Florián je patronem hasičů, proto se sdružení rozhodlo zakoupit si
vlastní sošku sv. Floriána, kterou později umístí na viditelném místě
hasičské zbrojnice. Při této příležitosti ji nechali členové SDH
Bartošovice pokřtít v místním kostele sv. Petra a Pavla.
Tato mimořádná mše se konala 7.května 2017 v 9 hodin. Děkujeme
panu faráři za křest našeho patrona.
velitel JSDH Lukáš Chuda
starosta SDH František Vaněk

Klubová výstava Klubu chovatelů výmarských
ohařů 2017 se konala 6. května v zámeckém
parku v Bartošovicích. Zámecká zahrada byla
téměř „na míru“ této akci – ani malá, ani příliš
rozlehlá,
v prostorných
kruzích
dostatek
zkušeného a milého personálu, výborné a bohaté
občerstvení v zámecké jídelně, vstřícní lidé…
prostě co více si přát. Snad jen to ráno se mohlo
obejít bez deště, ale naštěstí se alespoň později vyčasilo a odpoledne
nám dokonce vysvitlo i slunce.

Po úvodním nástupu a přivítání z úst předsedy klubu a starostky
Bartošovic jsme mohli sledovat přehlídku chovných psů, kam byli
přihlášeni tři dlouhosrstí a osm krátkosrstých plemeníků. Někteří z nich
se předvedli i s početným potomstvem, z něhož mohli diváci usuzovat
na chovné kvality daných jedinců.
Následoval pozvolný začátek, posuzování ve
třech kruzích. Celkem bylo přihlášeno
slušných
114
výmaráků,
z toho
23
dlouhosrstých. Posouzení probíhalo pečlivě a
podrobně, někteří s ním byli více, někteří
méně spokojeni, ale tak už to na výstavách
bývá. Pro rozhodčí se nejkrásnějším
výmarským ohařem (BIS) stala krátkosrstá
fena Dessireé Pontanus majitelky Marty
Filipové (chovatelka Eva Hrabáková). Jako nejkrásnější dlouhosrstý
výmarák (BOB VOD) byl vybrán pes Arny Marlin Grey Wind majitelky
Markéty Lejsalové (chovatelka Mgr. Linda Lorenc).
Na závěr výstavy poděkoval předseda klubu Ing. Martin Kočí nejen
rozhodčím, ale všem účastníkům a organizátorům. Speciální dík patřil
manželům Trčkovým, kteří veškeré přípravy zaštítili a podařilo se jim to
dokonale, a také obci Bartošovice, že uspořádání akce umožnila a
podpořila.
Jana Píchová

V sobotu 6. května se v tělocvičně základní školy konal další ročník
turnaje ve stolním tenise O pohár osvobození obce Bartošovice.
Po vyrovnaných výkonech byly výsledky následující a poháry včetně
putovního za 1. místo, získali:
1. místo Libor Matula
2. místo Antonín Huška
3. místo Marek Toř
Na dalších místech se umístili: Radim Richter, Peter Sagan, Jiří Sagan,
Antonín Halm, Jan Halm ml.

Svatý Florián – patron hasičů, kominíků a pekařů, tedy profesí
souvisejících s ohněm – slaví svátek 4. května. Sbory dobrovolných
hasičů nechávají za tohoto patrona sloužit mše. V Hukovicích tento
zvyk není, ale již před 4 lety jsme založili jinou tradici na počest našeho
patrona, a to noční soutěž v požárním útoku. Letos soutěž proběhla
v sobotu 6. května 2017 za kulturním domem. Počasí nám letos
nepřálo. Před samotným začátkem se spustil silný déšť, který naštěstí
během chvíle přešel jen v lehké přeháňky a nakonec ustal úplně. I přes
nepřízeň počasí se nám podařilo udržet trať v dobrém stavu. Stany
ochránily před deštěm diváky i soutěžící, kteří jsou zvyklí na rozmary
počasí, koberce na nejvíce frekventovaných úsecích zajistily
bezpečnou a „čistou“ chůzi. Areál ráno vypadal jako by se přes něj
přehnalo stádo divočáků, ale za rok na příští soutěž se určitě
zregeneruje a uvidíme zde další vydařenou soutěž. Počasí nikomu
nezkazilo náladu a hlavně neodradilo týmy se poprat s naším mokrým
hrbem.
Celkem se na start postavilo 24 mužských a 11 ženských týmů.
K vidění byla spousta krásných útoků, ale také 6 neplatných pokusů.
Naši muži šli na start jako první. V pozměněné sestavě, za deště,
hlasité podpory a po problémech na koši převedli útok s časy 17,55 a
18,25. Čas nebyl nejhorší vzhledem k podmínkám a počtu tréninků,
které letos do soutěže čítaly 3, na hrbu ani jeden. Muži věděli, že na
prvním místě dlouho nezůstanou, ale netušili, že je přeskočí už jen 3
týmy. Družstvo žen startovalo jako páté za lehkého deštíku a
mohutného povzbuzování. Na základně proběhlo vše v pořádku, ale
levou proudařku zradil kopec a nahoře ji nezbyly síly udržet proudnici
tak, aby sestřikla terč. Pravá proudařka měla čas 23,21. Děvčata
neplatný pokus mrzel, ale byla ráda, že se nikomu nic nestalo a mohou
se těšit na další závody. Ženské družstvo ze Závady startovalo jako
poslední ženský tým a s nejlepším časem sebralo první místo týmu žen
A z Fryčovic. Jsme rádi, že se k nám týmy vrací a ještě více nás těší,
že se našeho hrbu nebojí slabší týmy nebo týmy, pro které to byly
úplně první závody.
Děkujeme sponzorům – Axma, s. r. o., CIME-plus, s. r. o., Zdeněk
Houška – výkopové práce a Hospůdka u Jarušky, TIMKO-servis spol.
s r. o., HASICICZ.cz, p. Hodura Petr, p. Demel, p. Friedl, p. Šperlín, p.
Weiss Martin – a Obci Bartošovice za finanční a materiální pomoc,
SDH Kujavy za zapůjčení kádě, týmům za účast, divákům za skvělou

atmosféru, občanům Hukovic za shovívavost a v neposlední řadě díky
patří členům a členkám SDH a ČČK Hukovice za jejich pomoc.
Muži: 1. Výškovice – 17,31; 2. Podvysoká (SK) – 17,39; 3. Děhylov –
17,56; 4. Hukovice 18,25; 5. Závišice – 18,35; 6. Jakubčovice n. O. –
18,37; 7. Bernartice n. O. – 18,41; 8. Markvartovice – 18,92; 9.
Lukavec – 19,04; 10. Trojanovice – 19,16; 11. Bohuslavice – 19,55; 12.
Tísek – 20,15; 13. Závada – 20,30; 14. Stachovice – 20,45; 15.
Brušperk – 20,85; 16. Bravantice – 21,36; 17. Lubina-Větřkovice –
21,77; 18. Libhošť – 24,59; 19. Paskov – 26,06; 20. Starý Jičín-Vlčnov
– 27,29; 21. Starojická Lhota – 42,69; 22. – 24. Větřkovice – N;
Tošovice – N; Odry – N.
Ženy: 1. Závada – 23,56; 2. Fryčovice A – 24,80; 3. Libhošť – 24,88; 4.
Starý Jičín-Vlčnov – 26,37; 5. Tísek – 26,53; 6. Odry – 28,11; 7. Děrné
– 28,83; 8. Fryčovice B – 37,66; 9. – 11. Markvartovice – N; Hukovice
– N; Brušperk – N.
Ján Pelikán, starosta SDH
Jan Hašler, ved. sport. družstev

V sobotu 13. května 2017 se v zámku a v zámeckém parku konal
16. ročník Otevírání Poodří a Pooderského koštování s doprovodným
programem, v rámci kterého bylo možno projít Zámeckou naučnou
stezku, navštívit Záchrannou stanici a Dům přírody Poodří, shlédnout
fotografickou výstavu „Okamžiky“ s tématikou přírody Poodří a navštívit
stálou expozici Moravského Kravařska. Děti měly možnost poskládat
puzzle s tématikou Pohádkového Poodří a vyfotit se v kostýmech
pohádkových bytostí.
V 11,00 hodin proběhlo na nádvoří zámku udělování regionální značky
„Moravské Kravařsko – regionální produkt“® a novým držitelům
výrobků byly předány certifikáty, držitelům již certifikovaných výrobků
byly certifikáty na další dva roky prodlouženy. Ve stáncích bylo možno
výrobky s regionální značkou zakoupit.
V průběhu celého dne bylo možno ochutnat tradiční domácí kuchyni,
program doplnila country kapela GZM ze Suchdolu nad Odrou.
Ve 12,00 hodin bylo zahájeno v prostorách zámku koštování pálenek.
V kategorii hruškovice bylo dodáno celkem 8 vzorků, v kategorii
slivovice 13 vzorků a v kategorii jabkovice 12 vzorků. Vzhledem
k tomu, že ne všechny obce delegovali do komisí degustátory, bylo

využito ochoty přítomných návštěvníků akce, především z řad místních
občanů, kteří počty degustátorů v jednotlivých komisích doplnili.
Děkujeme všem, kteří vzorky pálenek do koštování věnovali a také
degustátorům, kteří posuzovali jednotlivé druhy kvalitních pálenek.
Kolem 15,00 hodiny byly zveřejněny výsledky koštování a byli
vyhlášeni králové pooderských pálenek pro rok 2017 v jednotlivých
kategoriích.
Slivovice
1. Karel Jakeš, Hladké Životice
2. Ondřej Polášek, Mošnov

3. Jiřina Sedláčková, Bartošovice
Jabkovice
1. Jiří Šajtar, Mošnov
2. Josef Kyselý, Suchdol n.O.
3. Miroslava Turková, Kunín
Hruškovice
1. Jiří Šubčík, Hladké Životice
2. Arnošt Šajtar, Albrechtičky
3. Simona Adámková, Suchdol n.O.

V sobotu 20. května 2017 se konal turnaj
v kulečníku seniorů s následujícími výsledky:
1.místo René Karlovský
2. místo Zdeněk Mitana st.
3. místo Jan Halm st.
Na dalších místech se umístili Jindřich Štix
a Peter Sagan.

Závod proběhl v sobotu 20. května 2017 v přátelské atmosféře.
Zúčastnilo se ho 34 soutěžících rybářů nejen z blízkého okolí, ale i ze

vzdálených míst. Počasí bylo příznivé, ryby byly při chuti a všichni
soutěžící si nádherně zachytali.
Výsledky v hlavní kategorii :
Umístění a jméno soutěžícího
Celková délka a skladba ulovených ryb
1.
Lukáš Gebauer
1462 cm
27 kaprů, 2 líni
2.
Michal Hanus
1027 cm
16 kaprů, 5 amurů
3.
Petr Bystroň
831 cm
16 kaprů
4.
Ondřej Weiss
359 cm
5 kaprů, 2 amuři
5.
Patrik Langer
329 cm
4 kapři, 2 amuři, 1 lín
6.
Richard Pospíšil
291 cm
1 kapr, 1 amur, 8 línů
7.
Adam Melnar
288 cm
6 kaprů
8.
Milan Kapica
257 cm
5 kaprů
9.
Radek Kotrs
240 cm
5 kaprů
10.
Jana Řezáčová
201 cm
2 kapři, 2 amuři
Soutěžící na prvních třech místech obdrželi poháry, poukázky na odběr
zboží dle vlastního výběru v prodejně Cadox Fishing Mošnov a věcné
ceny.
Soutěž o titul a pohár MISTR KARAS :
Vítězem této soutěže se stal pan Rudolf Truchlý se 149 ulovenými
karasy. V pořadí druhý se umístil pan Bohumil Vincura ml. se 49
karasy a na třetím místě pan Martin Šalata se 42 ulovenými karasy.

Dětské rybářské závody „Zlatá udice“ se konaly
dopoledne v sobotu 27. května 2017 na hukovické nádrži
v Bartošovicích. Celkem se závodů zúčastnilo 7 dětí, které
doprovodili i jejich rodiče. Cílem závodů bylo nachytat co největší délku
ryb. Při závodech byl chycen kapr, lín, karas a další.
Vítězkou soutěže se stala Marie Hrabovská, která chytila celkovou
délku úlovku 104cm. Druhým v pořadí byl Ondřej Dulaj s délkou úlovku
59 cm a na třetím místě se umístil Lukáš Kaboďa s délkou úlovku
31cm.
Počasí dětem přálo. Občerstvení, ceny a poháry zajistila MO ČRS
Bartošovice.

se v letošním roce konala v sobotu 27. května 2017 od 13,00 hodin
v bývalém vojenském areálu na Lapači. Myslivecký spolek Bartošovice

na Moravě uspořádal soutěže pro tříčlenná družstva dětí i dospělých,
kteří soutěžili ve střelbě ze vzduchovky, střelbě z luku, ověřili si znalosti
z kynologie, botaniky a zoologie.
Celkem se do soutěží zapojilo celkem 45 dětí a 15 dospělých
z Bartošovic, Studénky a Libhoště.

V průběhu odpoledne proběhla i soutěž dětí v malování s mysliveckou
tématikou.
Pro ostatní přítomné, kteří se do soutěží nezapojili bylo připraveno
občerstvení – srnčí guláš, kdo měl zájem, mohl si opéct párek.
Pobyt v přírodě, zábava, krásné počasí, co ví si přát. Ti, kteří pozvání
na tuto akci přijali a akce se zúčastnili, určitě nelitovali.
Výsledky soutěží dětí (tříčlenná družstva)
1. místo: Tereza Houšková, Anežka Segeťová, Max Roxa
2. místo: Maxmilián Kratochvíl, Kristýna Štefančíková, Aneta Růžová
3. místo Jakub Procházka, Lucie Weissová, Tereza Drlíková
Soutěž v malování
1.místo - Tereza Houšková
2.místo - Eliška Stančeková
3.místo - Veronika Dobečková

V sobotu 27. května 2017 v odpoledních hodinách se naše obec stala
místem průjezdní kontroly historických vozidel v rámci soutěže Veteran
Rallye Ostrava 2017. Po tradičním startu v Ostravě účastníci soutěže
navštívili v Mošnově opravnu letadel, Rodný dům Sigmunda Freuda

v Příboře, soutěž byla ukončena v Novém Jičíně v Žerotínském zámku.
Celková délka trasy jízdy činila 76 km.
V průběhu dvou hodin mohli zájemci v Bartošovicích shlédnout
historická vozidla, která do obce postupně přijížděla. Účastníci soutěže
mohli navštívit Záchrannou stanici a Dům přírody Poodří.

V letošním roce zúčastnilo více než 70
historických vozidel
v jednotlivých kategoriích: kategorie A1, vyrobené do roku 1945,
kategorie A2, vyrobené v letech 1946-70 ., kategorie A3, vyrobené v
letech 1971-84 v Motocykly: kategorie M1, vyrobené do roku 1945 vč.,
kategorie M2, vyrobené v letech 1946-84.

Už jsme vás letos informovali o zapojení žáků ZŠ a MŠ do soutěže
Požární ochrana očima dětí a psali jsme o vítězích školního kola, kteří
postoupili do okresního kola.
Okresní hodnocení proběhlo
v sobotu 20. května v budově
Hasičského záchranného sboru
v Novém Jičíně.
Součástí vyhodnocení bylo
také
setkání
a
beseda
s profesio-nálními
i
dobrovolnými hasiči, prohlídka
hasičské zbrojnice a ukázky
z činnosti
profesio-nálních

hasičů. Děti si mohly vyzkoušet „řízení“ požárních aut a prohlédnout si
vybavení a techniku, kterou hasiči používají při zásahu.
Ve výtvarné kategorii se za MŠ na 2. místě umístila Johanka Šádková.
S výtvarnou prací uspěla a bronzovou příčku obsadila také žákyně 7.
třídy Silvie Klečková. V literární kategorii obsadila 3. místo Patricie
Seipelová ze 3. třídy s básničkou Hasiči a 2. místo za starší žáky Elena
Chromcová s povídkou Nebezpečný oheň. Letos se nám poprvé
podařilo obsadit také kategorii digitální technologie, v níž se žák 8. třídy
Matěj Mitana umístil na 1. místě s prezentací Moderní hasičské
prostředky.
Všem vítězům okresního kola blahopřejeme a těší nás, že dobře
reprezentují školu a obec i v rámci regionu.
Jitka Buchlovská

V pondělí 22. května čekala druháky akce Lesů ČR s názvem Lesní
pedagogika. Sešli jsme se v parku u zámku v 9.00 hodin. Hned na
začátku nás čekal nelehký úkol. Každý jsme si vzali větvičku a měli
jsme poznat, ze kterého stromu je a zda je to strom jehličnatý, či
listnatý. Zopakovali jsme si tak i názvy stromů, které jsme už trochu
pozapomněli a také se dozvěděli, že lípa je naším národním stromem.
Aby nás z těch informací nerozbolela hlava, zahráli jsme si hru Na
štiky. Aspoň jsme se zahřáli, protože sluníčko pořád nechtělo
vykouknout a chvílemi nám byla zima.
Po krátkém rozptýlení nás čekaly další úkoly. Učili jsme se poznávat
ryby našich řek a rybníků. Kdo chodí do rybářského kroužku, byl ve
velké výhodě. Své znalosti pak zúročil v následující hře Na rybáře.
Rozdělili nás do dvou družstev. Každý dostal nálepku s názvem ryby,
kterou měl vylovit ze svého „rybníčku“. Některé ryby byly opravdu
zapeklité a my nerybáři jsme měli velké problémy. Ještě že nám naši
rybáři – Katka Vedmochová a David Milák – napovídali, jak vypadá
třeba takový ouklej, amur, mřenka či vranka.
Po malém občerstvení (dostali jsme pitíčko a brumíka) nám naši
průvodci ukazovali naše dva lesní škůdce – lýkožrouta a klikoroha.
Viděli jsme, jaké „krásné“ chodbičky umí lýkožrout vytvořit a bohužel
tím strom zahubit. Na klikoroha jsme si pak i zahráli.
Vyzkoušeli jsme si, jak si veverka chystá zásoby na zimu – hledali a
sbírali jsme šišky, žaludy a kaštany ukryté v trávě.
Před vědomostní stezkou jsme si pro jistotu ještě všechno zopakovali,
a pak už po jednom vyráželi na trasu. Nejvíce bodů, a to 16, se

podařilo získat Lukáši Sochovi. Na druhém místě s 15-ti body se
umístil David Milák a třetí místo obsadili hned dva – Matěj Jeřábek a
Marek Golč se 13-ti body.
Před úplným koncem jsme si spolu vyluštili nějaké křížovky a povídali
si o důležitosti lesa. Na závěr jsme všichni dostali nějakou odměnu. Byl
to úžasný den plný zážitků a moc se nám líbil.
Jana Černínová
Slabý jarní rozvoj nám pozměnil harmonogram a místo praxe u včel se
Včelaříci účastní mnoha zajímavých akcí. Začátkem května se
Včelaříci účastnili oblastního kola soutěže Zlatá včela ve Fryčovicích,
kde v mladší kategorii Jakub Procházka obhájil 3. místo z loňského
roku, ve starší kategorii Radek
Weiss vylepšil skóre z loňského
roku a umístil se na krásném 6.
místě a bohužel o 0,5 bodu
Radkovi utekl postup do
republikového kola do Nasavrk.
Eliška skončila na krásném 8.
místě, Lucka se umístila na 16.
místě a Alex na 28. místě.
Soutěž není vůbec jednoduchá !
Včelaříci
soutěží
ve
všeobecných včelařských znalostech formou testu,
dále pak
v morfologii včely, botanice rostlin, poznávání včelařských pomůcek a
ve včelařské praxi.
11. května jsme využili pozvání na přednášku do Slezské Diakonie ve
Starém Bohumíně (okres Karviná), kde Včelaříci udělali přednášku O
životě včel s praktickou ukázkou včelařských pomůcek, které si děti
vyzkoušeli včetně vůně zapáleného dymáku. Kuba si s dětmi zahrál
včelařské pexeso, Lucka utočila s každým svíčku z mezistěnky a
Radek povídal dětem u demonstračního úlu o živých včelách. Na
závěr si děti zahráli společně pantomimu na činnost včel v úle. Děti si
Včelaříky oblíbili a projevili zájem poznat blíže Bartošovice a náš
kočovný vůz, proto jsme děti pozvali na návštěvu do Bartošovic, které
se uskuteční koncem května.
V sobotu 13. května Včelaříci měli včelařské dílny na Otevírání Poodří
v prostorách zámeckého nádvoří, kde nejmladší návštěvníci si mohli
vybarvit včelí omalovánky a starší si ověřit znalost jarních rostlin

v Poodří. Každý návštěvník si mohl utočit svíčku z mezistěnky a
pokochat se pohledem na živé včelky v demonstračním úle.
A co nás čeká v červnu? Program je pestrý a nabitý – víkendová
včelařská stezka pro včelařské kroužky okresu Nový Jičín, aktivní
účast na Libavé, medobraní, medový den v naší základní škole,
přelarvovávání matek a seznámení se s novým blanokřídlým hmyzem
– čmeláky, pro které si pojedeme do Výzkumného ústavu pícnin. O tom
všem až v dalším čísle zpravodaje.
Včelaříci Lucka, Eliška, Kuba, Radek a
Alex

V měsíci květnu bylo na obecní úřad doručeno poděkování vedoucí
odloučeného pracoviště MŠ, ZŠ a SŠ Slezské Diakonie Mgr. Marie
Galuszkové, dětem základní školy v Bartošovicích – sourozencům
Weissovým a Jakubovi Procházkovi, kteří pod vedením Ing. Lenky
Procházkové navštívili 11. května MŠ, ZŠ a SŠ Slezské Diakonie ve
Starém Bohumíně, kde prezentovali svůj koníček – včelařství. Poutavé
vyprávění o včelách všechny žáky nadchlo, navíc když s sebou
přivezli naši Včelaříci prosklený úl, kde byly vidět včely při práci.
Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o velmi zdařilou akci.
Navázaná spolupráce bude pokračovat a to prohlídkou kočovného
vozu a návštěvou Záchranné stanice v Bartošovicích dne 27. května
2017.

Komunitní škola Bartošovice – Základní a Mateřská škola Bartošovi
zvou všechny bez ohledu na věk, ale hlavně děti na
který se koná v sobotu 3. června 2017 od 14,30 hodin v areálu Stodolní
Program :
14,30 - 15,00 vystoupení dětí MŠ a ZŠ
15,00 - 16,00 ukázky z činnosti Policie ČR
16,00 - 17,00 soutěže pro děti
17,00 - 17,30 ukázky požárního útoku SDH Hukovice a SDH
Bartošovice
od 18,15
diskotéka - DJ Miroslav Rešl

Pro děti je připraveno malování na obličej a skákací hrad zdarma!
Vstupné :
celodenní program - dospělí 50 Kč, děti zdarma !
Regionální centrum ASPV Nový Jičín v součinnosti s TJ Sokol
Bartošovice z.s. pořádá v pátek 9. června od 14,00 hodin na
fotbalovém hřišti v Bartošovicích okresní soutěž ve sportech
WOODBAL, KUBB A MÖLKKY. Soutěžit budou dvoučlenná družstva
mužů, žen i smíšená. Občerstvení připraveno, přijďte se podívat a
povzbudit domácí soutěžící !

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. ve spolupráci s Armádou ČR pořádají
akci pro veřejnost, která se koná v sobotu 10. června od 8,00 do
16,30 hodin v areálu Heřmánky, lesní správa Potštát.
Co bude k vidění?
- trofeje paroží, závody tažných koní, prodejní stánky s mysliveckým
vybavením, vojenská technika, soutěže pro děti ze zajímavých oblastí
(výsadba semenáčků, poznávání kožešin a paroží, včelařství) a
spousta dalších nevšedních zážitků.
Doprava na akci je možná individuálně nebo je možno využít dopravu
autobusem. Odjezd od obecního úřadu v Bartošovicích v 9,00
hodin, děti zdarma, dospělí 50,- Kč. Zájemci o dopravu se hlaste
na obecním úřadě osobně, telefonicky: 556 758 692 nebo emailem: obec@bartosovice.cz.

proběhne v sobotu 24. června 2017 v areálu Stodolní
od 13,00 hodin. Každý si sebou přinese 3 vejce, dle
vlastního uvážení špek, cibuli, pažitku,….
Pečivo zajištěno. Více informací na plakátech.

V měsíci červnu oslaví svá životní jubilea naši spoluobčané:
paní Marie Ficbauerová
pan Josef Golda
paní Helena Slaninová
pan Petr Žurek
paní Irena Volná
pan Miroslav Rejzek
pan Adolf Čerňan
paní Miroslava Otípková
Oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí, osobní pohody
a spokojenosti !

Opustil nás:
pan Eduard Mikšík

Studenti bíloveckého gymnázia si Vás dovoluji pozvat na 17. ročník
hudebně – dramatického festivalu UNPLUGGED. Přijďte podpořit
bývalé i stávající studenty a oslavit poslední rok nezletilosti našeho
festivalu. Můžete se těšit na originální divadelní scénky, taneční
vystoupení a kapely různých žánrů. Takže všichni malí i velcí, mladí i
staří, ale i ti nejmladší a nejstarší si přijdou na své.
Takže si zapište do diáře 15.6. - 16.6.2017 se uvidíme v Bílovci
v kulturním domě. Věřte, nebude litovat. Zažijete dva skvělé dny. A

nezapomeňte ŽIJEME PLUS MINUS JEDNOU, tak si to nenechte ujít.
Každý den jiný program. Vstupné: čtvrtek 80 Kč, pátek 100 Kč, oba
dny 150 Kč.
Srdečně Vás zve celý U tým2017 a všichni účinkující
________________________________________________________
Chcete zdarma kotel ?
Využijte právě probíhající Kotlíkovou dotaci,
určenou jen pro 6000 zájemců!
www.dotacnikotle.eu tel. kontakt: 777 698 398
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