Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018
proběhne v pondělí 4. září 2017 v 9,00 hodin
v prostorách tělocvičny základní školy.
Žáci si přinesou přezůvky a psací potřeby!
Provoz školní družiny bude zahájen v úterý
5. září 2017.
Bližší informace naleznete na webových
stránkách školy www.zsbartosovice.cz

se bude konat ve středu 13. září 2017 v 17,00 hodin v zámku
v Bartošovicích (1. patro) s následujícím programem:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
2. Kontrola plnění usnesení
3. Zpráva o činnosti rady obce za uplynulé období
4. Informace o průběhu investičních akcí
5. Rozpočtové opatření č. 5 /2017
6. Rozbory hospodaření obce k 31.8.2017
7. Různé
8. Diskuse
9. Usnesení, závěr

Potřebujete požádat o vydání občanského průkazu
nebo cestovního pasu a nejste právě v místě svého
trvalého pobytu?
Žádost o oba osobní doklady můžete podat u kteréhokoliv obecního
úřad s rozšířenou působností, v Praze u úřadů městských částí Praha 1
až 22. Záleží na Vás, který z těchto úřadů si vyberete. Vyhotovený
osobní doklad Vám předá úřad, u kterého jste podali žádost.
Předpokládáte, že nebudete moci převzít občanský průkaz nebo
cestovní pas, u kterého jste požádali o jeho vydání?
Občanský průkaz nebo cestovní pas můžete převzít u jiného obecního
úřadu obce s rozšířenou působností, který si zvolíte při podání žádosti.
Za převzetí občanského průkazu nebo
cestovního pasu u jiného úřadu zaplatíte
správní poplatek 100 Kč.
POZOR – to neplatí, jedná-li se o převzetí
cestovního pasu vydaného ve zkrácené lhůtě 6
pracovních dnů. V tomto případě, můžete
cestovní pas převzít pouze u úřadu, u kterého jste podali žádost o jeho
vydání.

INFORMACE PRO VOLIČE
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky vyhlásil prezident republiky rozhodnutím, které bylo
publikováno ve Sbírce zákonů č.135/2017 Sb. ze dne 19.dubna 2017.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve dnech:
v pátek 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
v sobotu 21. října 2017 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
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Voličský průkaz
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém
seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a
poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení
voleb, a to osobně na obecním úřadě, který vede stálý seznam voličů,
do okamžiku uzavření stálého seznamu (tj. do 18.10.2017 do 16 hodin),
nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. do
pátku 13.října do 14 hodin). Toto podání musí být v listinné podobě
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické
podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v
elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně
učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad voličský průkaz
nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (tj. od 5.10.2017) předá osobně
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

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, který tak
neučiní, nebude hlasování umožněno.
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 na území České republiky, popřípadě
zvláštním volebním okrsku, vytvořeném při zastupitelském nebo
konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.
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 té politické
strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič
dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo
koalice. Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické
strany, politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla
nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit,
kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné 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.

V měsíci září oslaví svá životní jubilea naši spoluobčané:
paní Vlasta Kamasová
pan Jaroslav Šťastný
pan Josef Tomáš
paní Jozefa Sobková
pan Hugo Wrzecionko

Oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí, osobní pohody
a spokojenosti !

Rozloučili jsme se s
panem Jaromírem Olivíkem
panem Ivanem Magdolenem
paní Marií Petřvalskou

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
proběhne v sobotu 2. září 2017 v areálu „Stodolní“
v Bartošovicích.
V rámci této akce bude možno od 16,00 hodin navštívit na obecním
sále SFÉRICKÉ KINO
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 kopule,
v případě malého, počtu diváků
lze projekci sledovat i vleže.

Promítnuty budou 3 projekce:
Začarovaný korálový útes – pro děti od 3 let, délka filmu 30 minut
Polaris – pro děti od 5 let, délka filmu 30 minut
Dream to fly – pro děti od 10 let, délka filmu 35 minut
Vstupné na 1 projekci 20,- Kč/osobu.
Od 18,00 hodin - diskotéka – vstupné 30,- Kč
Občerstvení zajištěno.

SOUTĚŽ
O
NEJLEPŠÍ
KOTLÍKOVÁ VAJEČINA

VAJEČINU

–

proběhne v sobotu 2. září 2017 od 18,00 hodin
v Hukovicích v Hospůdce U Jarušky. Přijďte
podpořit své kamarády, kteří budou proti sobě
bojovat v kuchařském umění o nejchutnější vaječinu.
Akce se koná pouze za příznivého počasí ! A kdo
nám řekne, jaké je příznivé? Nikdo !
Proto nezapomeňte vzít sebou dobrou náladu a chuť na pořádnou
vaječinu !

ZEMĚDĚLSTVÍ V POODŘÍ
čtvrtek 28. září 2017 – areál „Stodolní“ v Bartošovicích
Program:
• Výstava zemědělské techniky, vč. historických strojů
a strojních zařízení
• Výstava drobného zvířectva – Český svaz chovatelů
ZO Studénka
• Prezentace a prodej výrobků s regionální značkou
„Moravské Kravařsko – regionální produkt“
• Prezentace a prodej zemědělských produktů z Poodří
• Prezentace a propagace činnosti MAS Regionu Poodří, z.s.
• Atrakce a soutěže pro děti, projížďka na ponících, skákací
„Aktivní centrum Farma“
• Záchranná stanice a Dům přírody Poodří
• Účast přislíbil ministr zemědělství, pan Ing. Marian Jurečka
• Regionální speciality z obcí Regionu Poodří

DEN SPOLKŮ
sobota 30. září 2017 – areál „Stodolní“ – soutěž spolků v netradičních
disciplínách.
Podrobné informace k uvedeným akcím na plakátech a v hlášení
místního rozhlasu.

POZVÁNKA
Sportovní spolek Poodří Hladké Životice zve všechny příznivce na

3. ročník BĚHU POODŘÍM 12/24 km
Těšíme se na Vás 16. září 2017
Přihlášky na : www.behpoodrim.cz

neděle 8. října 2017 - SPORTOVNÍ DEN –
kategorie, pořadatel - Klub seniorů, TJ Sokol
areál Stodolní, Bartošovice

pro všechny věkové

sobota 14. října - ZAVÍRÁNÍ STUDÁNEK
pořadatel – ČSOP Bartošovice

V dohledné době opět nastane hlavní topná sezóna a všichni
provozovatelé spalinových cest by neměli zapomenout na povinnosti
související s jejich provozem, které jsou stanoveny Vyhláškou č.
34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která nabyla
účinnosti 29. ledna 2016.
Abyste se i vy nestali smutným číslem ve statistice požárů způsobených
zanedbáním čištění a kontrol spalinových cest, je dobré si opětovně
připomenout hlavní zásady jejich provozování.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění
spalinových cest musí provádět a kdo je může provádět?
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění posouzením:
• zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá
technickým požadavkům, podle kterých byla navržena a
provedena a bylo zahájeno její užívání,

•
•
•
•

•

zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně
odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší spaliny od všech
připojených spotřebičů,
zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a
k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřícím a čisticím
otvorům,
zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od
hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B
až F,
zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu
spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními
konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin
obvodovou stěnou,
zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při
minulé kontrole nebo revizi.

Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je
držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Revize spalinové cesty se provádí:
• před jejím uvedením do provozu,
• při každé stavební úpravě komína,
• při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
• před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
• před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče
stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že
způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení
čištění a kontroly spalinové cesty,
• po komínovém požáru,
• při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném
podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je
zároveň držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest.
Čištění spalinové cesty
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se
zaměřením na odstraňování pevných usazenin a nečistot ve spalinové
cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí

nahromaděných v neúčinné výšce komínového průchodu nebo
kondenzátů ze spalinové cesty.
Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba,
kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru
kominictví.
Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do
50 kW včetně lze provádět svépomocí, je lepší se
spolehnout na odborníky.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Činnost

čištění
spalinové cesty

pevné

kapalné

celoroční
provoz

sezónní
provoz

celoroční
provoz

sezónní
provoz

3 x za
rok

2 x za
rok

2 x za
rok

1 x za
rok

plynné

1 x za rok

kontrola
spalinové cesty

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

čištění a
kontrola
spalinové cesty

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v
součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a
s rozvahou. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně

112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat
nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné
zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky
nebo ze střechy do komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj
sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do
komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním
kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami).
Hasební práce však provádějte pouze v
případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví
nebo života zasahující osoby!
Závěrem bychom rádi připomněli pár
základních zásad při užívání tepelných
spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod
výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat
lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní
spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá
paliva používejte suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování
a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.
nprap. Dagmar Benešová
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
Zborovská 5, 741 11 Nový Jičín
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Využijte možnosti pro podávání a vyzvedávání balíků
prostřednictvím nově zřízené služby v prodejně železářství
v Bartošovicích !
Co je PPL ParcelShop ?
- místo, kde si můžete Vaše balíky podávat a vyzvedávat
- je určena všem, kteří se nechtějí vázat na určitý čas doručení
Jaké podmínky je nutné splnit?
- váha jednoho balíku max.30 kg
- délka balíku max. 100 cm
- součet délky a obvodu max. 300 cm

-

hodnota jednoho balíku max. 50 tis. Kč, resp. 100 tis. Kč
balení pouze pravidelného tvaru (balík) v kartonovém obalu
nebo obálce
neporušený obal uzavřený min. lepicí páskou

Jaké balíky nelze podat k přepravě?
- nezabalené a nadměrné zásilky
- svazky balíků spojené do 1 ks
- pytle, vaky, sudy, kanystry, pneumatiky
- nebezpečné látky, výbušniny
- tlakové nádoby, plyny, zbraně, střelivo
- ceniny, bankovky, mince, drahé kovy
- umělecké předměty, starožitnosti
- alkohol a tekutiny ve skleněných lahvích
- zboží, vyžadující předepsaný teplotní režim
- živá zvířata, pozůstatky zvířat
- křehké a velmi křehké zboží
PPL ParcelShop má právo odmítnout zásilku, pokud by její charakter či
způsob zabalení neodpovídal daným pravidlům a rovněž pokud by to
neumožňovala kapacita prostor.
Potřebujete poslat balík?
Navštivte PPL ParcelShop a Váš balík doručíme v ČR i do zahraničí.
Zvolit si můžete z těchto produktů (v rámci ČR):
- přeprava balíků v rámci ČR následující pracovní den
- pojištění balíků do hodnoty 50 tis. Kč v ceně přepravy
- proaktivní komunikace s příjemcem – příjemce je o průběhu
přepravy informován e-mailem a SMS
- možnost volby Večerního doručení
Ceník přepravného (vč. DPH, palivového příplatku a příplatku za
mýtné)
rozměry
cena
S (30 x 30 x 30 cm)
79 Kč
M (60 x 40 x 30 cm)
94 Kč
L (100 x 50 x 50 cm)
124 Kč
Přeprava do zahraničí
- přeprava mezinárodních balíků
- pojištění balíků do hodnoty 100 tis. Kč v ceně přepravy

Bližší podrobnosti k přepravě mezinárodních balíků v PPL Parcel
Shopu – cena přepravného dle velikosti balíků a dle zóny doručení.
Potřebujete vyzvednout balík?
Nechte se doručit zboží objednané ve-shopu do PPL ParcelShop a
vyzvedněte se jej v době, která Vám vyhovuje.
Jak objednat doručení balíku do PPL ParcelShopu?
- již při objednávce v e-shopu
- kdykoliv v průběhu přepravy znáte-li číslo balíku:
- na webu www.pplbalik.cz
- telefonicky na 225 331 500
Co je potřeba pro osobní vyzvednutí balíku?
- Průkaz totožnosti shodný s příjemcem uvedeným na balíku
- Hotovost v případě balíku na dobírku
Balík si můžete osobně vyzvednout do 7 dnů od doručení do PPL
ParcelShopu.
Pro více informací volejte zákaznický servis 225 331 500 nebo
navštivte webové stránky www.pplparcelshop.cz.

2. kolo 12.8.2017: Příbor – FK Bartošovice 3 : 1
(poločas 3 : 0)
Střelci: 8. Sattek Martin, 19. Nedoma Jakub (pen.), 39. Sattek Martin 87. Reček Radim
Sestava FK Bartošovice: Kunc Michal – Růža Pavel (K), Mitana
Martin, Šťastný Radek, Havlák Roman – Vašut Lukáš, Jalůvka David,
Tureček Jan, Quitt Lukáš – Cibulec Lumír, Reček Radim
(náhradníci: Křižan Jiří, Mitana Šimon, Tureček Marek, Halm Antonín)
Rozhodčí: Malý Tomáš
3. kolo 19.8.2017: FK Bartošovice – TJ Mořkov B 5 : 3
(poločas 1 : 2)
Střelci: 39., 50. a 64. Chromečka Lukáš, 66. Quitt Lukáš, 89. Jalůvka
David - 36. Křížek Jakub, 37. Tomančák Bohdan, 85. Raida Michal
(pen.)

Sestava FK Bartošovice: Kunc Michal - Růža Pavel, Mitana Martin,
Havlák Roman, Šťastný Václav (K) – Halm Antonín, Cibulec Lumír,
Jalůvka David, Quitt Lukáš – Chromečka Lukáš, Reček Radim
(náhradníci: Havrlant Josef, Vašut Lukáš, Mitana Šimon)
Rozhodčí: Vrábel Petr
4. kolo 26.8.2017: FK Štramberk – FK
Bartošovice 4 : 1
(poločas 2 : 1)
Střelci: 30. Lichnovský Lukáš, 38. Hanzelka
Jan, 53. Chovaneček Jan, 76. Velart Martin ,
45. Chromečka Lukáš
Sestava FK Bartošovice: Jalůvka Lukáš –
Havrlant Josef, Růža Pavel, Mitana Jakub (72. Skřička Jakub), Havlák
Roman, Šťastný Václav (K), Tureček Jan, Jalůvka David, Chromečka
Lukáš, Quitt Lukáš, Mitana Šimon
(náhradníci: Šťastný Radek, Skřička Jakub)
Rozhodčí: Pustějovský Martin

Klub

Z

V

R

P

S

B P+ P-

1. Bludovice

3

3

0

0

11:4

9

0

0

2. Zbyslavice
3. Ženklava

3
3

3
2

0
0

0
1

10:4
8:5

8
6

1
0

0
0

4. Štramberk

3

2

0

1

8:5

6

0

0

5. Příbor

3

2

0

1

9:7

6

0

0

6. Sedlnice
7. Olbramice

3
3

2
1

0
0

1
2

12:11
9:5

6
5

0
0

0
2

8. Žilina

3

1

0

2

10:8

4

0

1

9. Bravantice

3

2

0

1

5:7

4

2

0

10. Bílov
11. Bartošovice

3
3

1
1

0
0

2
2

6:7
7:10

3
3

1
0

1
0

12. Petřvald B

3

1

0

2

6:10

3

0

0

13. Mořkov B

3

0

0

3

4:11

0

0

0

14. Vražné

3

0

0

3

5:16

0

0

0

III.Třída mužů
den
so
so
so
so
ne
ne
so
čt
so
so
ne
so
so
ne

datum
12.8.
19.8.
26.8.
2.9.
10.9.
17.9.
23.9.
28.9.
30.9.
7.10.
15.10.
21.10.
28.10.
5.11.

čas
17,00
16,00
17,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
15,00
15,00
15,00
14,00
14,00
10,15

domácí
FK Příbor
FK Bartošovice
Štramberk
FK Bartošovice
Ženklava
TJ Zbyslavice
FK Bartošovice
Žilina
FK Bílov
FK Bartošovice
Olbramice
FK Bartošovice
Sokol Bravantice
Žilina

hosté
FK Bartošovice
Mořkov B
FK Bartošovice
TJ Petřvald „B“
FK Bartošovice
FK Bartošovice
Bludovice
FK Bartošovice
FK Bartošovice
TJ Sokol Sedlnice
FK Bartošovice
Vražné
FK Bartošovice
FK Bartošovice

OP Starší přípravky 2017/2018
den
so
pá
so
pá
st
so
pá
so

datum
2.9.
8.9.
16.9.
22.9.
27.9.
7.10.
13.10.
21.10.

čas
13,30
16,30
13,30
16,30
17,00
12,30
16,30
11,30

domácí
Bartošovice
Jeseník n.O.
Bartošovice
Mošnov
Petřvald
Bartošovice
Suchdol n.O.
Bartošovice

hosté
Tísek
Bartošovice
Jistebník
Bartošovice
Bartošovice
Žilina
Bartošovice
Bludovice
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