Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný.
Taky hezkou mašli,
když už jsme k Vám zašli.
Veselé Velikonoce!

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání
proběhne dle § 36 odst.4 zákona č.561/2004 Sb.
v úterý 10. dubna 2018 v Základní škole
v Bartošovicích.

Ve středu 7. března 2018 proběhlo 21. zasedání zastupitelstva obce,
které po projednání přijalo usnesení, ze kterého přinášíme výpis
(z důvodu ochrany osobních údajů). Zastupitelstvo obce
Vzalo na vědomí:
- Kontrolu plnění usnesení
- Zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období
- Účetní závěrky příspěvkových organizací obce k 31.12.2017
a návrhy na přerozdělení hospodářského výsledku
- Podání žádosti FK Bartošovice o poskytnutí dotace
- Informaci o možnosti vyhlášení konkurzního řízení na pozici ředitelů
příspěvkových organizací

Schválilo:
Ověřovatele zápisu: Mgr. Ivetu Bárovou, Miroslava Bára
Účetní závěrku obce Bartošovice k 31. 12. 2017 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. 2017 nebyla úplná a průkazná. Rovněž
nebyla vyhodnocena předvídatelná rizika a ztráty.
Společně s výkazy obce Bartošovice:
Výkaz zisků a ztráty sestavený k 31. 12. 2017 ze dne 12.2.2018
Rozvaha sestavená k 31. 12. 2017 ze dne 12.2.2018
Příloha k účetní závěrce sestavená k 31. 12. 2017 ze dne 12.2.2018
k účetní závěrce byly předloženy k projednání následující písemnosti,
které tvoří nedílnou součást účetní závěrky obce Bartošovice:
- Inventarizační zpráva o průběhu inventarizace provedené ke
dni 31. 12. 2017 ze dne 14.2.2018
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bartošovice za
rok 2017 ze dne 2.3.2018 (KÚMSK)
-

Zpráva o výsledku finančních kontrol za rok 2017 ze dne
14. 2. 2018
- Protokol o kontrole u příjemce veřejné finanční podpory ze dne
25.10.2017 (ÚP ČR)
Převod dosaženého kladného hospodářského výsledku po zdanění za
rok 2017 ve výši 12 043 500,58 Kč do nerozděleného zisku let
minulých.
-

- Rozpočtové opatření č.1/2018
Příjmy
324 800
Výdaje
1 717 700
Saldo příjmů a výdajů - 1 392 900
Financování
1 392 900
Rozpočet po rozpočtovém opatření č.1/2018
Příjmy
38 795 800
Výdaje
40 188 700
Saldo příjmů a výdajů – 1 392 900
Splátka úvěru
1 750 000
Financování celkem
3 142 900
-

Prodej pozemků p.č. 1359/6, 35m2, ostatní plocha a p.č. 1360/1,
181 m2, zahrada, oba v k.ú. Bartošovice v ceně znaleckého
posudku

-

Parcelaci části pozemku p.č.595 v k.ú. Hukovice, vč. zasíťování
(Z21)

Delegovalo:
Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto
akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína
194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro
výkon všech práv akcionáře paní MVDr. Kateřinu Křenkovou.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena
k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě
konané v pátek dne 25. 5. 2018, a to k výkonu všech práv akcionáře na
této řádné valné hromadě, nebo náhradní valné hromadě společnosti
ASOMPO, a.s. konané za tuto řádnou valnou hromadu.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu
jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně
a výhradně panu Rostislavu Čubokovi.

ÚHRADY FAKTUR
Obecní úřad se obrací na občany se žádostí, aby při úhradách faktur
bezhotovostním příkazem za stočné a popelnice řádně zadávali číslo
bankovního účtu obce, variabilní symbol (= číslo faktury) a částky
k úhradě nezaokrouhlovali. Veškeré platby hrazené fakturami

plaťte pouze na účet 1760081389/0800, který je uveden na
fakturách !
SBĚR TETRAPAKŮ
proběhne mimořádně v úterý 3. dubna 2018.
Pytle s tetrapaky přistavte na viditelné místo ke komunikaci.

SBĚRNÝ DVŮR
Sběrný dvůr bude otevřen od dubna do října, vždy první sobotu
v měsíci v době od 9,00 do 11,00 hodin, tzn., že sběrný dvůr bude
poprvé v letošním roce otevřen 7. dubna 2018.
Informace o provozu sběrného dvora byly již uvedeny v mimořádném
zpravodaji, který jste obdrželi do svých schránek, přesto ještě
připomínáme.
Stejně jako doposud můžete na sběrném dvoře odložit velkoobjemový
odpad (nábytek, koberce,..), elektrozařízení (pouze kompletní,
nerozebrané), obaly od barev, pneumatiky pouze z osobních vozidel.
Nově bude zavedena evidence na množství dovezeného
velkoobjemového odpadu a na počet ukládaných pneumatik. Na
obecním úřadě si může vlastník rodinného domu za rok vyzvednout
3 kartičky, na kterých bude uvedeno číslo popisné vlastníka
nemovitosti, na odvoz velkoobjemového odpadu. Při návštěvě sběrného
dvora
a uložení velkoobjemového odpadu bude odevzdána kartička obsluze.
Každý rodinný dům může v průběhu roku uložit max. 3 běžné vozíky za
osobní automobil s velkoobjemovým odpadem.
Na jeden rodinný dům je možno na sběrném dvoře uložit pouze
4 pneumatiky na osobní automobil (bez disků !!) O ukládání odpadů
bude obsluhou sběrného dvora veden záznam.

Elektrozařízení bude na sběrném dvoře odebíráno bez omezení, kromě
bojlerů.
Bojlery odkládejte
ve dvoře Technických služeb
v Bartošovicích. Od loňského roku již nejsou bojlery svozovými firmami
odváženy společně s dalšími elektrospotřebiči.
V závěru loňského roku byl zahájena výměna střešní krytiny na zámku
v Bartošovicích, včetně výměny krytiny na věžičce . Vzhledem k tomu,
že byla poškozena i dřevěná konstrukce věžičky, bylo nutno provést její
celkovou rekonstrukci. Výměna střešní krytiny na zámku probíhala
v letech 1995 – 1999. V době, kdy výměna střešní krytiny probíhala,
nebyl zámek evidován v Ústředním seznamu nemovitých kulturních
památek, proto bylo možno použít jako střešní krytinu bonský šindel.
Koncem roku 1999 byl zámek prohlášen kulturní památkou a proto
všechny stavební práce a zásahy do objektu mohou být prováděny
pouze pod dohledem Národního památkového ústavu a na základě
vydaného závazného stanoviska.
Výměna střešní krytiny doposud nepřinesla žádná překvapení v podobě
nálezu. Naopak, ve věžičce bylo nalezeno plechové pouzdro s dokumentem. Na dokumentu jsou uvedena jména pracovníků, nejen
z Bartošovic, ale i z okolních obcí, kteří pravděpodobně prováděli
rekonstrukci věžičky v roce
1932.
Před ukončením prací,
bude do věžičky umístěn
měděný tubus, do kterého
bude
vložena
kopie
nalezeného dokumentu a
dále tiskové materiály ze
současnosti, doplněné o
poselství příštím generacím, stejně jako tomu
bylo při výměně střešní
krytiny
na
kostele
v Bartošovicích.
Nalezený dokument v této
podobě není příliš čitelný.
Následně však z něj bude
vytvořena čitelnější kopie a
tato bude zveřejněna na

výstavě, která
v Bartošovicích.
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Bohoslužby v době postní a velikonoční v kostele sv. Ondřeje,
Petra a Pavla v Bartošovicích:
30. března (pátek) - Velký pátek - velkopáteční obřady v 10,30 hodin,
1. dubna (neděle) - slavnost Zmrtvýchvstání Páně - slavnostní
bohoslužba a žehnání pokrmů v 10,15 hodin
8. dubna (neděle) - 2. neděle velikonoční - bohoslužba v 9,15 hodin
Bohoslužby v době velikonoční v kostele Navštívení
Panny Marie v Hukovicích:
1. dubna (neděle) - slavnost Zmrtvýchvstání Páně slavnostní bohoslužba a žehnání pokrmů v 11,30 hodin
Všem farníkům a občanům milostiplné a radostné svátky
velikonoční, duchovní síly a naděje od vzkříšeného Krista
přeje a v modlitbě vyprošuje P. Mgr. Miroslaw Brutkowski, farář

V měsíci dubnu oslaví svá životní jubilea naši spoluobčané:
pan Zdeněk Houška
paní Mária Skřivánková
paní Marie Bělehrádková
pan Milan Vincura
paní Zdeňka Michálková
pan František Vaněk
Oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní pohody!

V měsíci březnu nás opustili:
pan Justin Furčák
paní Marie Hanzelková
paní Marie Hrdinová
pan Vlastimil Buček

„UKLIĎME ODRU“
V rámci celostátní akce „Ukliďme Česko“ pořádá Bartošovický mlýn
úklidovou akci „Ukliďme Odru“. Sraz bude v sobotu 14. dubna 2018
v 9,00 hodin na nádvoří Bartošovického mlýna a budeme sbírat
odpadky proti proudu řeky. Ochranné pomůcky a pytle na sběr pro
každého
účastníka
zajištěny.
Kdo si donese špekáček, může si ho na
závěr opéct na táboráku u mlýna.
Nebuďme lhostejní ke
znečištění přírody !!!

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU V HUKOVICÍCH
proběhne v sobotu 21. dubna 2018 v dopoledních hodinách – SDH
Hukovice

VÝROČNÍ SCHŮZE KLUBU SENIORŮ BARTOŠOVICE
se bude konat v pátek 20. dubna 2018 v 18,00 hodin v zámku v
Bartošovicích. Občerstvení zajištěno !
Součástí této akce bude OBECNÍ KOLO KOŠTOVÁNÍ
Zájemci o účast v obecním kole koštování mohou své vzorky (0,3l)
dodat na obecní úřad v termínu do 16. dubna 2018.
Vzorky (jabkovice, slivovice, hruškovice) prosím řádně označte
druhem pálenky, % alkoholu a jménem.

Vítěz obecního kola postoupí do regionálního kola, které se bude konat
v sobotu 12. května 2018 na zámku v Bartošovicích při příležitosti
Otvírání Poodří.

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK
sobota 28. dubna 2018 – ČSOP Bartošovice, podrobnosti na plakátech

SLET ČARODĚJNIC, STAVĚNÍ MÁJE, DISKOTÉKA
pondělí 30. dubna 2018 – 18,00 hodin - areál
Stodolní v Bartošovicích

STAVĚNÍ MÁJE S POSEZENÍM
pondělí 30. dubna 2018, areál za kulturním domem

je přílohou dubnového zpravodaje. Podrobné informace k jednotlivým
akcím budou uvedeny na plakátech a v hlášení místního rozhlasu.
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FK Bartošovice
Bludovice
FK Bartošovice
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Na základě loňských dobrých zkušeností s kabelkovým bazarem jsme
i letos oslovili rodiče, učitele, veřejnost o podporu s touto akcí. Sešlo se
nám celkem 104 kusů kabelek
různých stylů, velikostí a
barev. Za pomoci obce jsme
nachystali sál a připravili malé
pohoštění pro
nakupující.
Zájem o kabelky a tašky
nakonec
mělo
39
nakupujících, kteří v celkovém
součtu utratili 2400 Kč, což je
o 50 Kč více než loni.
Bonusem naší akce bylo, že
nás
navštívila
redaktorka
Novojičínského deníku, Ing. Ivana Reková, která natočili o akci
reportáž, a sama si odnesla dva kousky kabelek. Text vyšel
v Novojičínském deníku 12.3. 2018 i s fotografiemi. Zisk bude využit na
pořízení sportovního náčiní do školní družiny.
Děkujeme všem darujícím i nakupujícím a těšíme se, že nás podpoříte
i příští rok.

VÝROČNÍ SCHŮZE VČELAŘSKÉHO SPOLKU
Dne 10 března
2018 se sešli včelaři sdružených obcí spolku
včelařského, aby vyhodnotili svou činnost v uplynulém roce 2017.
Zejména mimo jiné toliko aktuální problematiku zdravotního stavu
včelstev.
V průběhu posledních čtyřech létech 2014 - 2017 nám stavy včelstev
nepříznivě ovlivňoval vetřelec jménem varroáza. Včelaři s tímto
parazitem jsou nuceni neustále bojovat, dodržovat zásady a termíny
aplikace léčiv a průběžně sledovat zdravotní stav. Není mnohdy jednoduché vystihnout správnou dobu a čas. Během uvedené doby se stavy
včelstev pohybovali jako na houpačce. V průměru můžeme mluvit o
ztrátách mezi 40 - 50 % Je mnohdy s podivem, že včelaři se neustále
snaží svou pílí uvést počet včelstev na kmenové stavy.
Poslední výsledky vyšetření zdravotního stavu byly více než příznivé.
Ztráty ve včelstvech se pohybují mezi desetinou procenta. Běžně
počítaný průměr ztrát v zimním období se pohybuje okolo 10%
Příznivou zprávou je, že pro opylovací sezonu 2018 byla zachována
přezimující včelstva z roku 2017.
Více nám napoví hlášení o stavu včelstev k 1.5. 2018
Uvádím počet registrovaných včelařů a stavy včelstev v pro jednotlivé
katastry obcí.
k.ú. Bartošovice
k.ú. Hukovice
k.ú. Kunín
13 včelařů
2 včelaři
11 včelařů
89 včelstev
14 včelstev
71 včelstev
K tomuto počtu je nutné přičíst i stavy neorganizovaných a hostujících
včelařů na katastrech obcí. Stavy včelstev jsou pohyblivé a mnohdy je
ovlivňují i jiné faktory.
Včelařství není jenom o medu. Je to
prospěšná
činnost
pro
celou
společnost. Včely se podílí až v 95 %
na opylování třešní , hrušní, jabloní,
pokud dovolí počasí. Jisté zdroje uvádí,
že užitek včel jako opylovačů má 30 –
50 x větší hodnotu než samotný med.
K nasbírání 1 kg medu musí včely
navštívit asi 5 miliónů květů a uletět vzdálenost asi 4x kolem země.
Miroslav Kubový, jednatel včelařského spolku Bartošovice na Moravě

Prodám stavební pozemek o rozloze 892 m2 v k.ú. Suchdol n. Odrou,
inž. sítě na hranici pozemku. Bližší informace na tel. 735 499 289.
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