se konalo ve středu 21. června 2017 v 17,00 hodin na zámku
v Bartošovicích, které po projednání přijalo následující usnesení.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- Kontrolu plnění usnesení
- Zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období
- Zprávu kontrolního výboru
- Zprávu finančního výboru
- Rozbory hospodaření obce Bartošovice k 31.5.2017
- Informaci o investičních akcích
- Zápis z jednání kontrolního výboru DSO Regionu Poodří ze dne
15.6.2017
- Závěrečný účet DSO Regionu Poodří za rok 2016

Schválilo:
Ověřovatele zápisu: Milana Valentu, Ing. Jiřího Provazníka
Rozpočtové opatření č.4/2017
Příjmy
342 100
Výdaje
342 100
Saldo P a V
0
Financování
0
Rozpočet po rozpočtovém opatření č.4/2017
Příjmy
33 206 800
Výdaje
46 650 000
Saldo P a V
- 13 443 200
Financování
13 443 200
Návrh Závěrečného účtu obce Bartošovice za rok 2016, včetně Zprávy
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Bartošovice za rok 2016 usnesením bez výhrad.
Plán společných zařízení v k.ú. Bartošovice
Prodej pozemku p.č. 1359/4 o výměře 71 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k.ú. Bartošovice v ceně znaleckého posudku č.6553/17
Podání žádosti o dotaci v rámci výzvy vyhlášené MMR z podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova - dotační titul č. 6 na opravu
tělocvičny základní školy v Bartošovicích

Navrhlo:
Do funkce přísedícího u Okresního soudu v Novém Jičíně pro volební
období 2018 -2022 Mgr. Jana Šádka

se bude konat v měsíci září, program zasedání bude zveřejněn na
úřední desce.

V roce 2017 se hospodaření obce řídí tímto schváleným, resp.
upraveným rozpočtem:
- příjmy celkem:
32 864 700,- Kč
- výdaje celkem:
46 307 900,- Kč
- saldo příjmů a výdajů:
- 13 443 200,- Kč (příjmy – výdaje)
- financování:
13 443 200,- Kč
- splátka úvěru:
1 750 000,- Kč
Schválený rozpočet obce na rok 2017 je tedy schodkový. Schodek je
způsoben zejména většími opravami nebo investičními akcemi, které
by se měly v letošním roce realizovat. Pro informaci uvádíme výčet
větších akcí, které jsou zahrnuty v rozpočtu obce na letošní rok:
- vybudování chodníkového tělesa v Hukovicích ve výši 7 mil. Kč,
- vybudování chodníkového tělesa kolem kostela v Hukovicích ve
výši 320 tis. Kč,
- oprava Meinertovy hrobky v Bartošovicích ve výši 600 tis. Kč,
- oprava mostu na dolním konci ve výši 1 mil. Kč,
- zastřešení hasičské zbrojnice v Hukovicích ve výši 1,42 mil. Kč,
- výměna střešní krytiny na zámku v Bartošovicích ve výši 7,3
mil. Kč,
- oprava balkónu na zámku v Bartošovicích ve výši 250 tis. Kč.
Celková hodnota těchto mimořádných výdajů činí v letošním
roce 17 890 000,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji včetně splátky úvěru
v celkové výši 15 193 200,- Kč bude uhrazen z rezervy finančních
prostředků na běžném účtu. K 1. 1. 2017 činila hodnota finančních
prostředků na běžných účtech ve výši 16 829 891,25 Kč.
V letošním roce byly k 31. 5. 2017 provedeny celkem tři změny
rozpočtu. Dvě rozpočtová opatření byla schválena na zastupitelstvech
obce, a to 1. 3. 2017 a 26. 4. 2017. Jedno rozpočtové opatření bylo
schváleno v radě obce dne 27. 3. 2017 na základě pověření
zastupitelstva obce.
Hospodaření obce Bartošovice skončilo k 31. 5. 2017 kladným
výsledkem hospodaření ve výši 4 233 979,- Kč, přičemž celkové příjmy

činily 12 251 032,20 Kč, celkové výdaje činily 8 017 053,20 Kč.
K 31.5.2017 na splátkách úvěru obec uhradila celkem 727 875,- Kč.
K 31.5.2017 činily zůstatky na běžných účtech ve výši 20 544 047,67
Kč, nesplacená výše úvěru k 31.5.2017 ve výši 8 050 600,25 Kč.
Skutečné čerpání rozpočtu je uvedeno v následující tabulce:
Druh příjmu
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti
Daň z příjmu FO ze samostatné výd. činnosti
Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů
Daň z příjmu PO
Daň z příjmu PO - obec
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu
Poplatek za provoz systému shromažďování
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Zrušený odvod z loterií a podobných her
Zrušený odvod z VHP
Daň z nemovitostí
Splátky půjček od podnikatelů - FO
Pěstební činnost
Vnitřní obchod
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Odvádění a čištění odpadních vod
Záležitosti pošt
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti v kultuře
Rozhlas a televize
Ost. záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost

Rozpočet
4 208 200
200 000
455 000
4 640 000
734 000
8 245 000
5 000
400 000
50 000
10 000
80 000
70 000
50 000
40 000
1 800 000
62 000
35 500
1 000 000
3 000
2 000 000
120 000
600
70 000
2 000
3 000
8 200
5 900
42 000

v Kč
1 811 369,99
79 246,58
161 683,65
1 260 788,17
0,00
3 940 815,92
3 272,00
370 935,00
37 501,00
200,00
24 570,00
77 190,39
30 058,30
15 556,40
42 044,19
5 000,00
35 401,00
226 984,57
3 000,00
713 797,00
3 804,00
210,12
38 600,00
440,00
2 590,00
8 145,00
5 858,36
6 952,00

Bytové hospodářství celkem
Nebytové hospodářství celkem
Pohřebnictví
Komunální služby
Sběr a svoz ostatních odpadů celkem
Třídění komunálního odpadu
Veřejná zeleň
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikovaná
Ostatní činnosti
Příjmy z prodeje pozemku
Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku
Neinv. přijaté dotace ze SR - výkon státní správy
Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR – ÚP (ESF)
Ostatní neinv. přijaté transfery ze SF - ÚP (SR)
Investiční přijaté transfery od krajů
Převody z rozpočtových účtů
Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem příjmy

Druh výdaje - dle § třídění rozpočtové skladby
Pěstební činnost
Vnitřní obchod
Silnice
Ost. záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Dopravní obslužnost
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod celkem
Vodní díla v zemědělské krajině
Záležitosti pošt
Mateřské školy
Základní školy
Záležitosti zájmového studia j.n.

390 500
2 326 400
18 600
191 000
12 000
282 000
10 000
80 000
228 000
21 400
124 000
3 600
250 000
35 200
703 000
567 600
1 050 000
232 000
1 900 000
100 000

159 044,00
907 110,83
16 000,00
31 229,00
736,00
72 279,15
545,00
44 200,00
39 620,92
1 028,34
123 882,32
1 500,00
34 415,00
35 200,00
292 917,00
567 489,00
0,00
232 000,00
775 546,00
10 276,00

32 864 700 12 251 032,20

Rozpočet
200 000
900 000
1 500 000
7 320 000
0
86 700
300 000
2 200 000
600 000
300 000
400 000
1 450 000
50 000

v Kč
56 998,00
264 492,13
33 317,50
117 970,28
0,00
86 623,00
0,00
603 902,79
0,00
37 827,23
200 000,00
600 000,00
0,00

Knihovna
Ostatní záležitosti kultury
Zachování a obnova kulturních památek
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ost. záležitosti kultury, církví,…..
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Bytové hospodářství celkem
Nebytové hospodářství celkem
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálního odpadu celkem
Sběr a svoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy celkem
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikovaná
Ostatní fin. operace - DPH
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnosti
Převody FKSP a SF
Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem výdaje

36 000
100 000
8 300 000
20 000
50 000
40 000
100 000
150 000
287 900
3 120 000
500 000
65 000
150 000
1 800 000
80 000
1 042 000
174 200
3 023 500
80 000
8 000
1 534 900
900 000
2 910 100
25 000
150 000
1 434 000
37 300
2 883 300
100 000
1 900 000

7 401,20
48 043,00
500,00
1 197,90
0,00
21 084,00
19 478,30
56 499,00
27 830,56
981 148,58
205 883,45
14 124,55
81 070,00
359 784,82
48 002,10
441 900,40
47 846,35
986 440,17
24 666,00
0,00
37 384,00
383 852,00
1 247 852,61
10 211,00
28 564,00
80 520,00
37 269,28
31 547,00
47 671,00
738 151,00

46 307 900

8 017 053,20

Vzhledem k tomu, že finanční úřad - Územní pracoviště v Novém
Jičíně - k 23.6.2017 stále ještě eviduje poplatníky , kteří doposud
neuhradili daň z nemovitých věcí (daň z nemovitostí) pro rok
2017, zveřejňujeme výzvu k úhradě této daně:

„Pokud vlastník nemovitých věcí dodnes nezaplatil daň
z nemovitých věcí za rok 2017, ať tak učiní nejpozději do
7.7.2017. Tato daň měla být většinou poplatníků uhrazena do
31.5.2017. Jestliže vaše dlužná daň z nemovitých věcí
nebude uhrazena v uvedené náhradní lhůtě, může správce
daně vymáhat tento nedoplatek daňovou exekucí dle zákona
č.280, daňový řád.
Nejrychlejší úhrada dlužné daně z nemovitých věcí je převodem
z účtu nebo platba přímo na pokladně finančního úřadu Územního pracoviště v Novém Jičíně (ÚzP) - v úředních dnech
(pondělí a středa) mezi 8.00 – 12.00 hod., 13.00 - 16:00 hod., či
mimo úřední dny, ale po předchozí telefonické domluvě na 606
727 882, Otakar Polák, ÚzP N.Jičín - 3.patro, č.dv.419, cca od
6:10 do 13:00 hod. Možná je také platba na poště složenkou,
kterou jste v průběhu dubna a května 2017 obdrželi od finanční
správy (neplatíte poštovné) nebo složenkou typu „A“ s jejímž
vyplněním Vám jistě poradí pracovníci pošty.
V případě nejasností ohledně úhrady této daně – tedy zda máte
daň zaplacenou nebo ne -volejte ve všední dny mezi 6:00 až
13:00 hod. správci daně – Otakar Polák, telefon: 606 727 882.“

Vyzýváme všechny občany, kteří
doposud neuhradili poplatek za
odvoz a likvidaci komunálního
odpadu a psa, aby tak neprodleně
učinili v pokladně obecního úřadu
nebo
účet
obce
č.ú.1760081389/0800.
Termín pro úhradu obou poplatků již uplynul !

Pošta Bartošovice oznamuje změnu výplat důchodu z důvodu
státních svátků a to důchody s termínem splatnosti 2. i 4.
července budou vypláceny v pondělí 3. července, důchody
splatné 6. července se budou vyplácet v úterý 4. července a

důchody splatné 8. července se budou vyplácet v pátek 7.
července.

Praktická lékařka pro dospělé
MUDr. Petra Frömlová
pondělí 3. července
7,00 – 10,00 pouze sestra
úterý 4. července
12,30 – 14,00 ordinace Kunín
5.července – 7.července
ordinace uzavřena
18.července – 19.července ordinace uzavřena
28.července ordinace uzavřena
4.srpna - ordinace uzavřena
14.srpna – 25.srpna - zástup MUDr. Galiová, ul. Kostelní, Nový Jičín
Po, st, čt, pá – 8,00 – 10,00 hodin
Úterý 12,00 – 14,00 hodin

Praktický lékař pro děti
MUDr. Michal Pukovec
Ordinace v Kuníně uzavřena od 1. července do 31.
srpna 2017.
7.července – akutní případy budou ošetřeny na
LSPP v nemocnici Nový Jičín !
10. července - 14. července - dovolená
zástup – MUDr. Aleš Polách
Nový Jičín - tel. 556 303 281
Příbor – tel. 556 725 707
pondělí 13,30 – 16,00
7,00 – 11,30
úterý
13,00 – 15,00
7,30 – 11,00
středa
8,00 – 12,00
13,00 – 16,00
čtvrtek
7,30 – 10,00
10,00 – 11,30
pátek
12,30 – 14,00
7,00 – 11,00
31.července – 19. srpna - dovolená
Zástup – MUDR. Šárka Vanerová, Med Centrum Nový Jičín
tel. 556 794 175
pondělí
7,30 – 12,00
úterý
7,30 – 10,30

středa
čtvrtek
pátek

13,00 – 16,00
7,30 – 11,30
7,30 - 11,30

Ve dnech 3.7., 4.7., 17.7. – 29.7. ,21.8. – 31.8. ordinuje MUDr.
Pukovec v Bartošovicích a v Novém Jičíně dle ordinačních hodin
Od 1. 9. 2017 jsou v provozu všechny ordinace, včetně výjezdů do
vesnických poraden.

Zubní lékařka
MUDr. Alena Vašková
Ordinace od 24. července do 4. srpna 2017 uzavřena.

SCOLAREST, školní restaurace Bartošovice(tel. 556 758 682)
oznamuje, že v pátek 7. července bude
zavřeno. Vaří se pouze pro mateřskou školu a
seniory, kterým obec zajišťuje rozvoz obědů.
V době letních prázdnin bude v pracovní dny
otevřeno od 11,00 do 12,30 hodin.

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu
prostředí.
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 79 televizí,
16 monitorů a 648 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 28,39
MWh elektřiny, 1 407,31 litrů ropy, 133,65 m3 vody a 1,29 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 6,19
tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 27,90 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.

Dne 24. června 2017 se konal 1. ročník soutěže
„Gulášfest“ v Hospůdce u Jarušky“ v Hukovicích.
Soutěže se zúčastnilo celkem 5 smíšených družstev,
které usilovaly o přípravu nejlepšího guláše. Výběr
surovin na přípravu byl libovolný, dle chutě soutěžících.
Jedinou podmínkou bylo, aby připravený guláš byl „jedlý“.
O nejlepším guláši rozhodovala hodnotící komise ve složení :
Jiří Kiml, Petr Hodura, Pavel Bolf, Petr Stuchlík a Jan Pelikán, která po
ochutnávce rozhodla o pořadí.
1. místo: Tomáš Černoch, Jan Sattek, Pavlína Černochová

2.
3.
4.
5.

místo: Jitka a Michal Sýkorovi
místo: Klára Bartošová, Martin Ondrůšek, Eva Červenková
místo: Iveta a Miroslav Bárovi
místo: Tomáš „Birell“ s přítelkyní
Všechny guláše byly
„jedlé“ a do 45 minut byly
zkonzumovány.

Pořadatelé děkují všem
zúčastněným soutěžícím
za účast a přípravu gulášů
dle
svých
osvědčených receptur.
Součástí Gulášfestu byla
soutěž v rychlosti pití piva
„ tupláků“.
Soutěže se zúčastnili:
Miroslav Bár, Tomáš
Černoch a Zdeněk Březina. Zvítězil Tomáš Černoch v čase 11,3 s.
Těšíme se na Vaši aktivní účast i na návštěvníky akce při dalším
ročníku v roce 2018 !

Květen u Včelaříků byl plný spousta akcí a ne jinak tomu bylo i
v červnu. Na přelomu května a června nás navštívili děti ze Slezské
Diakonie, se kterými jsme si společně prohlédli naši záchrannou stanici
a náš kočovný vůz. Dětem jsme ukázali kousek ze včelaření a rovněž
jsme se s nimi, alespoň s některými, zúčastnili myslivecké stezky.
V červnu jsme využili pozvání Vojenských lesů a statků, st. p. a již
2. rokem jsme se aktivně zapojili do lesní pedagogiky se včelařstvím,
kde jsme si pro malé návštěvníky připravili úkoly ze včelařství. Téměř
celý den nám pršelo, ale na návštěvnost to nemělo téměř vliv.
Myslivcům, vojákům a včelařům přece déšť nevadí! Hned následující
den nás čekalo vytáčení medu, kterého nebylo příliš moc, ale akce byla
určena zejména pro děti a ty si to užily.
Od 16. – 18. 6. jsme byli pořadateli 4. ročníku Bartošovické včelařské
stezky, která se konala v areálu Lapače. Stezka byla určena pro členy
včelařských kroužků okresu Nový Jičín. Stezky se zúčastnilo celkem
16 dětí ze 4 kroužků, což byl nejpočetnější ročník. Na soutěžící čekala
kromě včelařské stezky i topografie v terénu, vyhledávání a značení

trubců, něco málo ze základu z chovu matek a nová soutěž Včelařské
riskuj!, které byla hodně
napínavá a inspirující pro
další ročníky.
Poslední
červnovou akcí byl 2. ročník
Medového
dne
v naší
základní škole, který byl
určen pro žáky 5. třídy.
Původní záměr uskutečnit
Medový den na Lapači nám
překazila noční bouřka,
která
náš
program
přesunula na základní školu a do středu Bartošovic. Medový den začal
medovou snídaní, kterou doprovázela přednáška Včelaříků, a to jednak
ze včelařství, ale rovněž i z botaniky. Děti si vyzkoušeli odlévání svíček
z vosku, ale rovněž i stáčené svíčky z mezistěn.
V prostorách zámecké zahrady a postranních ulic školáci plnili
včelařské úkoly. Závěr Medového dne byl ukončen návštěvou včelnice,
kde mohli školáci nakouknout do úlu. Odvážnější si vyzkoušeli práci u
včel, což byla všechna děvčata. Prázdniny, které jsou před námi,
nebudou prázdninami pro včelky. Čeká nás medobraní, které se
s největší pravděpodobností uskuteční v neděli 16. 7. a příprava na
zimu – doplnění zásob a léčení. Včelaříci Vám na závěr přeji pěkné
prázdniny.
Včelaříci Lucka, Eliška, Kuba, Radek a Alex

V sobotu jsme se byli podívat na Libavé. Měli tam výstavu zvířat,
paroží a tanků. Ze zvířat se mi nejvíc líbila dvě koťátka, asi třicet
kuřátek a tři morčátka. Vojáci nám dovolili si prohlídnout, jak to vypadá
v tanku. Moc se mi tam líbilo a těším se, až tam příští rok pojedeme
znova.
Kristýna Štefančíková, 3.třída

70/04. základní organizace Českého svazu ochránců přírody v
Bartošovicích se od svého vzniku v roce 1998 zabývá ochranou
životního prostředí a ekologickou výchovou. Běhen této doby se
znepokojením sledujeme úbytek starých řemesel a zvyků, které kdysi
neodmyslitelně utvářely kolorit vesnického života. Zejména mladší
generace dnes ztrácejí vazby k přírodě, k přírodním materiálům,
pokoru k moudrosti našich dědů a babiček. Technický pokrok, snadno
dostupné výrobky v obchodních řetězcích a všudypřítomná reklama v
nás podporují pohodlnost a nezájem o aktivity a výrobní postupy běžné
za života našich předků, jež jim poskytovali prožitkové objevování
souvislostí a zákonitostí. Ubývá řemeslných oborů na středních
školách v regionu, klesá zájem žáků o řemeslnou výrobu, objevují se
problémy na trhu práce z důvodu nedostatku kvalifikovaných
pracovníků. Má na to vliv také dnešní doba tzv. komerčně
motivovaného plýtvání, podporovaná všudypřítomnou reklamou. Děti
rády pracují rukama, dnes však nemají tuto možnost a ztrácejí
zručnost, dovednost a tím i možnost uplatnit se v budoucím životě.
Chtěli bychom, aby opět platilo, že řemeslo má zlaté dno, tradici a
perspektivu a aby se v něm zejména mladší generace mohly realizovat
a rozvíjet. Proto vznikl nápad připravit pro širokou veřejnost projekt,
který by ji s řemesly prakticky seznámil a zachoval toto kulturní
dědictví, tvořící společenský ráz a součást všedního života lidí na
venkově, pro další generace. Byl zahájen v červenci 2016 a ukončen
bude v červenci 2017.
Postupně byly či ještě budou realizovány tyto aktivity:
- oslovení lektorů jednotlivých řemesel - odborné zajištění projektu,
harmonogram
- setkání a besedy s řemeslníky - představení řemesel, popis činností
- pracovní dílny, workshopy (praktické aktivity pro žáky školy a pro
veřejnost) - mlynářství, zpracování ovčí vlny, pletení košíků a ošatek,
výroba bylinkových mýdel a mastí, keramika, kovářství a podkovářství, pedig, oplétání lahví a demižonů, apiterapie, bylinkářství,
drátkování, kamnářství a pecařství

Zapojení dětí do výukového programu „Od ovečky ke svetru“

- exkurze (ekocentrum Lipka Brno – pecařství a kamnářství, stará huť
u Adamova – zpracování železných rud, Valašský krajkářský a
řemeslný veletrh ve Valašském Meziříčí, apiterapie a včelařství na
Libavé a v Bartošovicích, pracovní dílny ve Valašském ekocentru ve
Valašském Meziříčí 2x,
- výsadba vrbového prutníku v obci - zajištění materiálu pro navazující
kurzy a školní aktivity
- zajištění surovin, materiálů a pomůcek pro zdárnou realizaci
jednotlivých řemesel dle potřeb lektorů
- výstava fotografií z realizace projektu - prezentace aktivit projektu
(připravuje se)
- vytvoření kroniky projektu - prezentace aktivit a činnosti naší
organizace (připravuje se)
- zařazení řemeslných aktivit do tradičních obecních akcí (Otvírání
Poodří, Podzimní pooderské rybářské slavnosti, Vánoční a Velikonoční jarmark)
- propagace projektu - informace v obecním a regionálním tisku, na
internetových stránkách ZO ČSOP, obce, školy
- závěrečná minikonference v Bartošovickém zámku - prezentace,
zhodnocení a ukončení projektu, možnosti dalšího pokračování
projektu (připravuje se)
Projekt finančně podpořil Nadační fond Hyundai ve spolupráci s Nadací
Open Society fund Praha.
Vladimír Petřvalský
předseda 70/04. ZO ČSOP Bartošovice

Prázdniny … a s nimi spousta zaslouženého volného času pro děti. A
aby děti tento svůj volný čas využily bezpečně a ve zdraví, je hlavně na
rodičích. Měli by svým ratolestem určit pravidla, jak se mají chovat
nejen v přírodě, ale i doma a to hlavně v případě, že se pohybují bez
přítomnosti dospělých osob.
Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném
tábořišti, které jsou platné nejen pro děti, ale i pro dospělé:
- oheň rozdělávat vždy pouze za přítomnosti dospělé osoby,
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí,
např. za silného větru nebo extrémního sucha,
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody
k uhašení ohně pro případ, že je oheň rozdělán
v místě, kde není žádný vodní zdroj,
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby
si hráli nebo seděli v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení šatstva),
- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od sprejů apod.),
- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že
nehrozí jeho samovolné rozhoření.
Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých
prázdninových toulkách přírodou často pohybují v blízkosti okrajů skal
nebo různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají
lákadla ve formě lešení, komínů, kanalizace apod., kde hrozí
nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo zaklínění v úzkých
prostorách. V nejhorších případech může dojít i nečekanému zaplavení
prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami
v takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně
varovat.
Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých
přírodních koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její
hloubku a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou příčinou
prázdninových tragédií.

Rodiče nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé
nástrahy. Neponechávejte zbytečně v dosahu dětí zápalky,
zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické
přípravky.
Upozorněte děti na bezpečné chování i u vás
doma. Plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické
spotřebiče nejsou určeny ke hraní a k pokusům a
experimentům! Připomeňte dětem, že při odchodu
z domu nesmí zapomenout klíče a dále
překontrolovat všechny spotřebiče (sporák, světla,
žehlička, varná konvice apod.), ověřit si, zda jsou
zavřená okna a že jsou uzavřeny všechny vodovodní kohoutky.
Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o
prázdninách, kdy mají nadbytek volného času, není zdaleka úplný a
mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale pokud se jako
rodiče pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená nebezpečí
připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že letošní léto
proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí.
nprap. Dagmar Benešová
HZS MSK, územní odbor Nový Jičín
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

BARTOŠOVICKÁ POUŤ
sobota 1. července 2017 - areál Stodolní
diskotéka od 20,00 hodin, vstupné 30,- Kč

neděle 2. července 2017 – areál Stodolní
14,00 – 14,45 kapela Olympic revival
15,15 – 16,15 kapela Lucie revival
V průběhu celého dne pouťové atrakce, stánkový prodej !

BISTRO NA HŘIŠTI bude 1. a 2. července 2017 otevřeno od
10,00 hodin.
sobota 15. července
HASIČSKÉ NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ - od 18,00 hodin na výletišti za
Kulturním domem v Hukovicích s následným posezením

sobota 22. července
areál Stodolní v Bartošovicích
od 16,00 hodin

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ BASAKO X ZFP OLOMOUC
Od 20,00 hodin - LETNÍ VEČER - k tanci i poslechu bude hrát
kapela MOTUS , vstupné 50,- Kč. Občerstvení zajištěno !

sobota 22. července
STROJNÍ KOLÍKOVANÁ –
soutěž pro veřejnost v
Hukovicích
soutěž pro dospělé ve
strojnické zručnosti
- plocha kolem Hospůdky „U
Jarušky“ od
15,00 hodin
Přijďte si vyzkoušet svou zručnost !
-

sobota 26. srpna
VIII. ROČNÍK SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM ÚTOKU „O POHÁR
STAROSTY SDH HUKOVICE“, 7. kolo Novojičínské ligy HVP
v PÚ od 13,30 hodin na tréninkovém hřišti v Hukovicích
(u kolonie)

sobota 26. srpna
OCELOVÝ MUŽ – OCELOVÁ ŽENA - veřejné testy fyzické kondice
a Mistrovství ČR, areál Stodolní, Bartošovice, více na stránkách
www.ocelovymuz.cz
V rámci této akce bude možno navštívit
SFÉRICKÉ KINO - areál Stodolní, v případě nepříznivého počasí –
obecní sál

Sférické kino je nový způsob vzdělávání pro děti i dospělé. Sférický
projekční systém, který diváci sledují uvnitř pojízdné kupole skýtá
neuvěřitelný pohled. Divákům se otevírá možnost stát se přímým
účastníkem děje.
Kapacita kina je 35 dětí nebo 20 dospělých
na jedno promítání. Sledování filmu
probíhá vsedě na podlaze (na
karimatkách) kopule, v případě
malého, počtu diváků lze projekci
sledovat i vleže.

V měsíci červenci a srpnu oslaví svá životní jubilea naši spoluobčané:
pan František Zůbek
pan Josef Havrlant
paní Naděžda Soušková
paní Jarmila Orságová
paní Ludmila Zábranská
paní Mária Daňová
paní Anna Halmová
paní Alena Konárová
Oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí, osobní pohody
a spokojenosti !

Provozní doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

zavřeno
17,00 – 22,00
17,00 – 22,00
17,00 – 22,00
16,00 – 23,00
14,00 – 23,00
14,00 – 22,00

Společnost PLAZMA-Výpalky s.r.o. v Bartošovicích 21
(prostory bývalé kovodílny) nabízí mimo pálení přesných
výpalků z oceli a nerezu zámečnické služby:
Výroba
ocelových mříží, balkónů, teras, vjezdových bran, zábradlí,
dále výroba a montáž okenních parapetů, výroba zahradních
grilů atd. Info na firemních stránkách www.plazmavypalky.cz

Vážení rodiče,
přemýšlíte nad návratem na pracovní trh, změnou práce či novým
směrem Vaší kariéry? Rádi bychom Vás touto cestou informovat, že
škola AVE ART Ostrava, SSUŠ a ZUŠ, s.r.o. získala dotaci od
Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci projektu, který Vám
umožní absolvovat ZDARMA rekvalifikační kurzy v umělecké
oblasti. Kromě rekvalifikačních kurzů nabídne projekt i další formy
vzdělávání (např. ekonomické, jazykové) a individuální podporu
účastníkům při návratu na pracovní trh, včetně zajištění hlídání dětí po
dobu účasti na kurzech.
Designérské profese (rekvalifikační kurzy v rozsahu 250 - 300
výukových hodin), ze kterých lze vybírat:
 INTERIÉROVÝ DESIGNÉR,
 ZAHRADNÍ NÁVRHÁŘ,
 GRAFICKÝ DESIGNÉR,
 MOTION DESIGN,
 KERAMICKÁ TVORBA V PRAXI,
 UMĚLECKÝ KOVÁŘ.


Bližší informace k projektu najdete na www.aveart.cz pod odkazem
Designové rekvalifikační kurzy.
Výběr 30 účastníků projektu a zařazení do jednotlivých rekvalifikačních
kurzů bude uskutečněn na základě motivačních pohovorů, které jsou
naplánované na měsíc srpen.

Projekt „Design vám dá práci“ je spolufinancován Evropskou unií a
cílovou skupinou jsou rodiče dětí do 15 let věku.
V případě jakéhokoliv dotazu se na mě obraťte.
Ing. Lenka Stehlíková, koordinátor projektu
stehlikova.aveart@email.cz
tel.: 605 218 079 www.aveart.cz
AVE ART Ostrava, SSUŠ a ZUŠ, s.r.o.
Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava – Hrabůvka
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