Ve středu 12. března 2014 se konalo v Kulturním domě v Hukovicích
21. zasedání zastupitelstvo obce Bartošovice, které přijalo následující
usnesení (bez zveřejnění osobních údajů) :
Zastupitelstvo obce po projednání:
Vzalo na vědomí:
Zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období
Výsledky inventarizace obce k 31.12.2013
Záměr bezúplatného převodu uvedených pozemků na Povodí Odry
státní podnik: 351/2 – 14 m2, ostatní plocha
940 – 446 m2, ostatní plocha
1316 – 584 m2, ostatní plocha
2837/1 – 1946 m2, vodní plocha
2837/3 – 587 m2, vodní plocha
2840/7 – 1864 m2, vodní plocha

2841/6 – 74 m2, ostatní plocha
2841/7 – 4 m2, ostatní plocha
2841/8 – 1 m2, ostatní plocha
2841/17 – 151 m2, ostatní plocha
2853/3 – 281 m2, vodní plocha , vše v k.ú. Bartošovice
Hospodaření příspěvkových organizací (Základní škola Bartošovice
okres Nový Jičín, příspěvková organizace a Mateřská škola
Bartošovice okres Nový Jičín příspěvková organizace) k 31.12.2013
Schválilo:
Ověřovatele zápisu: Milana Valentu, Jana Halma
Účetní závěrku k 31. 12. 2013 a zároveň v souladu s vyhláškou č.
220/2013 Sb. posoudilo podklady k účetní závěrce ve smyslu § 13
odst. 1 vyhlášky s tím, že nejsou předpoklady a nebyly zjištěny žádné
okolnosti, že by účetní závěrka obce Bartošovice k 31. 12. 2013 nebyla
úplná a průkazná. Rovněž nebyla vyhodnocena předvídatelná rizika a
ztráty.
Společně s výkazy obce Bartošovice, tj. Rozvaha k 31.12.2013, Výkaz
zisků a ztráty k 31.12.2013 a přílohy k účetní závěrce k 31.12.2013
byly předloženy k projednání následující písemnosti, které tvoří
nedílnou součást účetní závěrky obce Bartošovice k 31.12.2013:
- Inventarizační zpráva obce Bartošovice k 31.12.2013
- Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce
Bartošovice v roce 2013 ze dne 25.11.2013
- Zpráva o výsledku finančních kontrol za rok 2013
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě –
následně ze dne 14.11.2013 (MMR)
- Protokol č. 910/13/888 ze dne 27.9.2013 o kontrole plnění
povinnosti v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a
při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti
Převod hospodářského výsledku obce Bartošovice ve výši
4 701 122,38 Kč do nerozděleného zisku let minulých
Rozpočtové opatření č.1/2014
Příjmy
1 660 300
Výdaje
1 460 300
Saldo příjmů a výdajů
200 000
Financování
- 200 000

Rozpočet po 1. rozpočtovém. opatření
Příjmy
39 440 200
Výdaje
38 890 200
Saldo P a V
550 000
Financování
– 550 000
Splátka úvěru
1 750 000
Prodej pozemků p.č.355/2, výměra 75 m2, ostatní plocha v k.ú.
Bartošovice v ceně znaleckého posudku
Prodej pozemků p.č 1557/2 , výměra 18 m2, ostatní plocha v k.ú.
Bartošovice v ceně znaleckého posudku
Bezúplatný převod pozemku p.č. 25/2 o výměře 51 m2, ostatní plocha
v k.ú. Bartošovice z ÚZSVM na obec
Do funkce přísedícího u Okresního soudu v Novém Jičíně pro volební
období 2014 -2017 Mgr. Jana Šádka, nar…, bytem Bartošovice 176
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o bezúplatném zřízení
věcného břemene – o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí
Bartošovice a vlastníky pozemků dotčených stavbou „Bartošovice –
kanalizace a ČOV“
Podání žádosti o dotaci v rámci výzvy SFŽP – OPŽP - Prioritní osa 4,
Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických
zátěží, oblast podpory 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady zakoupením
komunální techniky a vybavením sběrného dvora pro separaci odpadů
Účast obce v aukci na dodavatele elektřiny
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,nar…bytem Bartošovice 267, 742 54 Bartošovice. Delegace
zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech

práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané dne 23. 5.
2014, 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. Tato delegace zaniká dne
24.5.2014 nebo odvoláním zastupitelstvem obce před uplynutím
termínu uvedeným v této větě.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu
jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a
výhradně panu Radoslavu Řezníčkovi, nar…bytem Bartošovice
263,742 54 Bartošovice.
Pověřilo:
Radu obce schválením obchodních podmínek před uzavřením smlouvy
na aukci na dodavatele elektřiny (soulad s návrhem nabídky se
zprostředkovatelem)

Dne 12. března 2014 na zastupitelstvu obce konaném v Kulturním
domě v Hukovicích byla schválena účetní závěrka obce Bartošovice za
rok 2013. Tuto účetní závěrku tvoří:
1. Výkaz zisků a ztráty sestavený k 31.12.2013
2. Rozvaha sestavená k 31.12.2013
3. Příloha k účetní závěrce sestavená k 31.12.2013
4. Inventarizační zpráva o průběhu inventarizace provedené ke
dni 31.12.2013 ze dne 31.1.2014
5. Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce
Bartošovice v roce 2013 ze dne 25.11.2013
6. Zpráva l výsledku finančních kontrol za rok 2013 ze dne
14.2.2014
7. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne
14.11.2013 (MMR)
8. Protokol č. 910/13/888 ze dne 27.9.2013 o kontrole plnění
povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a
při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti
Hospodaření obce Bartošovice k 31.12.2013 skončilo kladným
hospodářským výsledkem ve výši 4 701 122,38 Kč. Celkové náklady
činily 20 636 771,23 Kč, celkové výnosy ve výši 25 337 893,61 Kč.

Podrobnější rozbor hospodaření obce za rok 2013 je uveden
v následující tabulce:
NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Spotřeba energií
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Daň z nemovitostí
Ostatní daně a poplatky
Dary
Manka a škody
Tvorba fondů
Odpisy dlouhodobého hm.a nehm.majetku
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
Prodané pozemky
Tvorba a zúčtování opravných položek
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Ostatní náklady z činnosti
Náklady vybraných místních vládních institucí
Daň z příjmu
CELKEM NÁKLADY

VÝNOSY
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu

V Kč
1 225 024,42
1 875 744,60
526 689,72
791 095,88
78 582,00
107 949,25
2 753 794,02
5 615 647,00
1 744 741,00
16 874,00
10 913,00
81 269,00
681 502,46
120 000,00
116 941,00
1 693 764,67
722 005,72
58 996,51
55 362,20
86 120,00
134 742,11
1 738 952,67
400 060,00
20 636 771,23

V Kč
13 154,84
1 307 443,40
1 446 333,30

Výnosy z prodaného zboží
Výnosy ze správních poplatků
Výnosy z místních poplatků
Jiné výnosy z vlastních výkonů
Výnosy z prodeje materiálu
Výnosy z prodeje dlouh.majetku
Výnosy z prodeje pozemků
Ostatní výnosy z činnosti
Úroky
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z transferů
Výnosy ze sdílené daně z příjmu fyzických osob
Výnosy ze sdílené daně z příjmu právnických osob
Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
Výnosy ze sdílených majetkových daní
Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků
CELKEM VÝNOSY

776 686,33
75 265,00
844 699,00
239,00
14 363,00
51 500,00
108 510,00
449 090,16
40 383,31
323 109,50
47 448,78
3 257 745,87
3 775 804,49
3 800 561,06
7 215 359,50
1 620 701,82
169 495,25
25 337 893,61

Hospodářský výsledek po zdanění k 31.12.2013

4 701 122,38

V majetkové evidenci obce k 31.12.2013 je evidován majetek v celkové
hodnotě 256 392 840,58 Kč, z čehož:
- dlouhodobý majetek 64 738 552,21 Kč
- nedokončené investice ve výši 167 249 168,65 Kč
- běžné účty ve výši 14 099 520,58 Kč
- pohledávky ve výši 615 852,00 Kč
- materiál, zboží ve výši 559 396,16 Kč
- zálohy na energie ve výši 549 822,14 Kč
- vratka DPH za IV. čtvrtletí 2013 ve výši 1 234 950,00 Kč
Zdroje krytí majetku jsou následující:
- jmění účetní jednotky ve výši 228 704 891,55 Kč
- dlouhodobý bankovní úvěr ve výši 18 450 536,56 Kč
- záloha na dotaci ve výši 7 000 000,00 Kč
- krátkodobé závazky ve výši 1 704 582,47 Kč

Volby do Evropského Parlamentu vyhlásil prezident republiky
rozhodnutím, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů č.24/2014 Sb.
ze dne 19.února 2014
Volby do Evropského Parlamentu se konají ve dnech:
v pátek 23. května 2014 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
v sobotu 24. května 2014 od 08,00 hodin do 14,00 hodin.
Místa pro konání voleb:
volební okrsek č. 1 – Bartošovice – základní škola
volební okrsek č. 2 – Hukovice – kulturní dům
Kdo má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu
Občan ČR za předpokladu že:
- nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
- nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva - omezení
svéprávnosti k výkonu volebního práva
- je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu
Občan jiného členského státu EU za předpokladu že:
- nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let
- je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo
přechodnému pobytu na území České republiky (tj. nejméně od
9.dubna 2014)
- nevznikla mu překážka ve výkonu volebního práva – omezení
svéprávnosti k výkonu volebního práva
- je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu
Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede obecní
úřad. Občan České republiky, který má právo volit a má na území
České republiky trvalý pobyt, je zde zapsán automaticky. Občan
jiného členského státu EU je do tohoto seznamu zapsán, jestliže o
zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na
území České republiky požádá a podá u obecního úřadu, v jehož

správním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému
pobytu na území České republiky, nejpozději 40 dnů přede dnem
voleb, tj. nejpozději do 13. dubna 2014 do 16 hodin, písemnou
žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu. To neplatí v případě, že požádal již v minulých volbách
do Evropského parlamentu na území České republiky v roce 2009
nebo 2004 a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu.
Žádost je nutné podat osobně a prokázat totožnost platným průkazem
totožnosti.
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, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu, může požádat o vydání voličského průkazu nejdříve ode
dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným
podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj.
do 8. května 2014, obecnímu úřadu. Obecní úřad nejdříve 15 dnů
přede dnem voleb předá voličský průkaz 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 pouze na území České republiky.
Distribuce hlasovacích lístků
Hlasovací lístky jsou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede
dnem voleb. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo
volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné

požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové
kompletní sady hlasovacích lístků.
Způsob hlasování
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na
hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového číslo
nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit,
kterému kandidátu dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku
nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není možné.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných (zejména
zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise
zřízena. V takovém případě okrsková
volební komise vyšle k voliči dva své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou a hlasovacími lístky.

pro školní rok 2014 / 2015
(tzn. přijetí dítěte do 1.9. 2014) k předškolnímu
vzdělávání proběhne 15. května 2014 od 8.00
hod. do 15.00 hod. v mateřské škole.
Dříve ani později nemohou být přihlášky
přijímány. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 3 let
do začátku povinné školní docházky.
Pro školní rok 2014 – 2015 je celkem 16 volných míst.

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 kriteria, 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.
Kritérium
Doba podání přihlášky
(opakované podání žádosti)
Trvalý pobyt dítěte
Věk dítěte
Dítě, které dosáhne nejpozději
ke dni 31.8. daného škol.roku 3
let věku

Individuální situace dítěte

Bodové
ohodnocení
1 rok

3

Trvalý pobyt v obci
Bartošovice a Hukovice
2,5 let

10

3 roky
4 – 5 let
Přednostně bude přijato
dítě rok před nástupem
povinné školní docházky a
odklad školní docházky
V MŠ se sourozenec dítěte,
které se přihlašuje k předškolnímu vzdělávání, již
vzdělává

3
5

0

¨
3

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). Seznam bude obsahovat registrační číslo
dítěte a bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.
Předpokládaný termín zveřejnění bude stanoven na den 26.5.2014.
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno,
je možné si o jeho vydání požádat.
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno
v písemné podobě.
Jaroslava Dědiková,ředitelka MŠ

S modernější technikou se setkávají děti i v naší
mateřské škole. “Kouzelnou interaktivní skříňku
MAGIC BOX“
s počítačem, reproduktorem a
projekční plochou, děti využívají ke hře a
vzdělávání. Učí se pracovat s technologií, která
rozvíjí inteligenci, slovní zásobu, pozornost a
představivost.
Děkujeme zřizovateli, který nám pomáhá inovovat prostředí školy.
Jaroslava Dědiková, ředitelka MŠ

Obracíme se na všechny občany – dospělé, děti o sběr víček od PET
lahví pro zdravotně postiženou Melánii.
Víčka je možno odložit na uvedených sběrných místech :
- školní restaurace – paní Rycová
- zdravotní středisko – pani Mitanová
- základní škola – Ing. Petřvalský
V základní škole se dále provádí sběr starých baterií, papíru,
elektroniky, hliníku a starého pečiva.

Ve měsíci květnu budete mít opět možnost odložit
v rámci sbírky, pořádané občanským sdružením Diakonie
Broumov, použitý nepotřebný materiál:
- letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
- látky (minimálně 1m2, (nedávejte prosím odřezky a zbytky látek)
- domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky,vše nepoškozené
- vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
- obuv – veškerou nepoškozenou
- hračky – nepoškozené a kompletní

-

Nepotřebný materiál bude možno odložit ve dnech 19. a 21.
května 2014 v
Bartošovicích na obecním úřadě
a v Hukovicích v kulturním domě vždy od 8,00 do 17,00
hodin.
Věci, prosím, zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem. Více informací na www. diakoniebroumov.org
Děkujeme za Vaši pomoc !

V měsíci dubnu oslaví své životní jubileum
pan Jindřich Michalik
pan Marián Miklánek
paní Barbora Syrovátková
Jubilantům přejeme do dalších let hodně
zdraví, štěstí a osobní pohody!
Rozloučili jsme se s paní Annou Risovou

jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanů a podle jejich pojetí se váží k
ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
V roce 2014 připadá Velikonoční neděle na 20. dubna a Velikonoční
pondělí na 21. dubna.

POŘAD BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH
Kostel sv. Ondřeje, Petra a Pavla v Bartošovicích
17. dubna
18. dubna
19. dubna
20. dubna
21. dubna

- Zelený čtvrtek
- Velký pátek
- Bílá sobota – Vzkříšení
- Boží hod velikonoční
- Pondělí velikonoční

17,00 hod.
17,00 hod.
19,00 hod.
10,45 hod
9,30 hod.

Kostel Navštívení Panny Marie v Hukovicích
20. dubna - Boží hod velikonoční

10,45 hod.

V sobotu 12. dubna 2014 se na obecním sále bude
konat od 15,00 hodin VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
prací žáků základní školy, prodejní výstava
velikonočních dekorací paní Zdenky Pjatkanové a
dalších výrobků s velikonoční tématikou.
Od 16,00 hodin je připraven zábavný pořad plný
humoru a písniček BABINEC, ve kterém vystoupí
Valérie Zawadská, Marcela Březinová, Lucie
Kožinová, Jiří Prager a Václav Kovářík.
V 17,45 hodin bude zahájeno OBECNÍ KOLO KOŠTOVÁNÍ
Od 17,45 hodin vystoupí cimbálová muzika GAJDOŠI se sólistou
Vaškem Kováříkem.
Vstupné na celé odpoledne 80,- Kč, občerstvení zajištěno !

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU V HUKOVICÍCH
SDH Hukovice oznamuje, že v sobotu 26. dubna 2014 dopoledne
provede SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
STAVĚNÍ MÁJE V HUKOVICÍCH
SDH Hukovice vás zve ve středu 30. dubna 2014 na
STAVĚNÍ MÁJE, které se bud konat od 18,00 hodin za
Kulturním domem v Hukovicích
STAVĚNÍ MÁJE V BARTOŠOVICÍCH
Komunitní škola Bartošovice a obec Bartošovice pořádá
ve středu 30. dubna 2014 od 18,00 hodin v areálu
„Stodolní“
SLET ČARODĚJNIC – STAVĚNÍ MÁJE – DISKOTÉKU
Hraje: DJ Ondřej Dresler, vstupné 30,- Kč, občerstvení zajištěno !
BARTOŠOVICKÉ POCHODY OKOLÍM OBCE
proběhnou ve čtvrtek 1. května 2014. Registrace v areálu „Stodolní
od 9,30 do 10,00 hodin. Startovné 30,- Kč. Ukončení všech tras
v areálu na Lapači.

Český červený kříž v Hukovicích pořádá v sobotu
3. května 2014 od 14,00 hodin za Kulturním domem
v Hukovicích
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ - SVOBODNÍ : ŽENATÍ

V sobotu 10. května 2014 v 18,00 hodin na obecním sále
vystoupení travesti skupiny SCREEEMERS s novým pořadem
„Šest statečných“. Předprodej vstupenek bude zahájen v úterý
22. dubna 2014 od 8,00 hodin na obecním úřadě, cena vstupenky
240,- Kč.

nabízí každý pátek
Jaruščin velký koláč - tvarohový
- makový
- hruškový
- povidlový
Malé koláčky ( i svatební) - tvarohové
- makové
- hruškové
- povidlové
Kynutý závin - jablkový
- tvarohový
Houskové knedlíky, bramborové knedlíky
Dále nabízíme – kuřecí řízečky, vepřové rarášky, plněné vepřové
rolády.
Objednávky přijímáme na tel.čísle :
556 758 682 nebo 731 438 296, příp. osobně ve školní restauraci.

PRODEJ POZEMKU
Nabízíme prodej pozemku určeného k
výstavbě rodinného domu v obci Hukovice,
okr. Nový Jičín. Pozemek leží v mírném
svahu a má velikost 2.606 m2. Inženýrské
sítě v blízkosti (voda, elektřina, kanalizace)
se nacházejí cca 100 m od pozemku.
Nemovitost leží na slunečném a klidném
místě blízko centra obce. Dostupná je po
obecní asfaltové komunikaci. Cena: 285,- Kč za m2
Informace získáte na tel.: 604 556 177

Pokud máte rádi dobrou hudbu a chcete se trochu pobavit, neměli
byste chybět na letošním ročníku festivalu Unplugged. Čekají na vás
vtipné divadelní scénky sehrané samotnými studenty a jako obvykle
skvělá vystoupení kapel. Neváhejte a přijďte se podívat, určitě
nebudete litovat ! Další info naleznete na unplugged.gmk.cz nebo na
našich facebookových stránkách.
Datum konání: 5. června (čtvrtek) 18:00 – 23:00
6. června (pátek) 18:00 – 23:00
Místo konání: tělocvična Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci.
Vstup od autobusové zastávky "Beseda".

KRAJ VYHLÁSIL DALŠÍ ROČNÍK KULINÁŘSKÉ SOUTĚŽE
„JAK ŠMAKUJE MORAVSKOSLEZSKO“
Jaké
jídlo
je
typické
pro
Moravskoslezský kraj a zároveň
nejlépe chutná? To pomůže odhalit
čtvrtý ročník kulinářské soutěže
„Jak šmakuje Moravskoslezsko“,
který právě odstartoval.

Úspěšný projekt na podporu gastroturistiky, jehož cílem je objevit
původní regionální recepty typické pro Moravskoslezský kraj, pokračuje
i letos. Zájemci mohou do 30. června prostřednictvím webových
stránek www.msregion.cz „poklady“ našich předků přihlašovat do
soutěže. Recepty pak zhodnotí odborná komise a vybere ty nejlepší,
jejichž autoři budou oceněni na podzimním gastrofestivalu „Jak
šmakuje Moravskoslezsko“.
„Věřím, že rostoucí tendence počtu soutěžních receptů bude
pokračovat a konečně pokoříme hranici stovky zaslaných receptů. Už
nyní se těším na čtvrtý díl kuchařky, která z nich bude opět sestavena,“
uvedl náměstek hejtmana pro investice a cestovní ruch Ivan Strachoň.
Dodal, že i letos se příznivci projektu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“
mohou těšit i dalších prezentace provoněné místními specialitami. „Ve
spolupráci s partnerskými restauracemi letos připravíme třiadvacet
Moravskoslezských večerů, které jsou plné dobrého jídla a pití,
doplněné o zajímavý doprovodný program,“ slíbil náměstek hejtmana
Ivan Strachoň.
Více informací zájemci najdou na adrese: www.jaksmakuje.cz a na
www.facebook.com/jaksmakujemoravskoslezsko.

ZDRAVOTNÍ AKCE PŘÍMO V OBCI !!!
Kdy: 8. dubna 2014 od 14,15 do 15,45 hodin
Kde: Obecní úřad Bartošovice
Nabízíme: BEZPLATNÉ vyšetření zrakové
ostrosti pomocí automatického přístroje –
autorefraktometru
Vyšetření provede kvalifikovaný odborník.
Možnost zakoupení brýlí za bezkonkurenční ceny už od 800,- Kč.
V ceně je zahrnut rámek i skla.
Brýle jsou zhotoveny na míru, při objednávce zaplatíte jenom 300
Kč, zálohu a zbytek nám doplatíte při odběru za dva týdny.
TEŠÍME SE NA VÁS !
Express Vision, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca,
kontakt: 0911 744 950 , evision13@gmail.com
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