se bude konat ve středu 6. června 2018 v 17,00 hodin v Kulturním
domě v Hukovicích.
Program : 1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
2. Kontrola plnění usnesení
3. Zpráva o činnosti rady obce za uplynulé období
4. Zpráva o činnosti kontrolního výboru
5. Zpráva o činnosti finančního výboru
6. Rozpočtové opatření č.3/2018
7. Rozbory hospodaření obce k 31.5.2018
8. Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2017
9. Majetkové záležitosti
10. Mobilní rozhlas v obci
11. Různé
12. Diskuse
13. Usnesení, závěr

Cestovní doklady
Chystáte se do zahraničí, ale váš cestovní pas už neplatí? Pak si
pospěšte. Na jeho vyřízení mají úřady 30denní lhůtu. Na cestách po
zemích Evropské unie nebo na území států Schengenského
prostoru, vám k překročení hranic stačí pouze platný občanský
průkaz. Mimo tento prostor už je nutný cestovní pas.
O vydání cestovního pasu může požádat občan starší 15 let. Do doby
zletilosti ale musí mít s sebou i písemný souhlas zákonného zástupce
s ověřeným podpisem.
Žádost o vydání cestovního pasu se podává u úřadu obce
s rozšířenou působností. Standardní lhůta pro vyhotovení je 30 dní.
Hotový cestovní pas si můžete vyzvednou u úřadu, který jste uvedli
v žádosti. Cena pasu je 600 Kč a pro občany mladší 15 let pak 100 Kč.
Abyste věděli, že je váš pas již k dispozici, můžete při podání žádosti
zadat své telefonní číslo nebo e-mail a bude vám zaslána informace o
tom, že je doklad připraven k vyzvednutí.

Jak se podává žádost o vydání cestovního pasu
Samotná žádost se nepodává na vyplněném tiskopisu, ale žadatel
předloží doklady, které k vyřízení potřebuje, např. občanský průkaz.
S sebou nemusíte mít ani fotografii, protože tu si pořizuje příslušný úřad
při podání žádosti – myslete na to, pokud potřebujete pas pro děti,
musíte je vzít s sebou.
Od 1. července vejde v platnost novela, která mění vydávání pasů ve
zkrácené lhůtě. Dle této novely bude opět možné získat cestovní doklad
už během 24 hodin.
Počítejte s tím, že za větší rychlost zaplatíte více peněz. Nastávající
výše poplatků bude u dětí a mladistvých do 15 let 2000 Kč a u osob
nad 15 let 6000 Kč za pas vydaný expresně do 24 hodin. Druhou
variantou pak je možnost získání pasu do 5 pracovních dnů za
3000 Kč a u osob do 15 let za 1000 Kč.
Žádost můžete podat u úřadu obce s rozšířenou působností a u
Ministerstva vnitra. Vyzvednout pas vydaný v pracovních dnech do 24
hodin je ale možné pouze u Ministerstva vnitra, které sídlí Na
Pankráci 72, Praha 4.

Občanské průkazy (OP)
Od 1. července 2018 nebude moci na úřadech obcí s rozšířenou

působností (ORP) být vydán OP bez strojově čitelných údajů
s dobou platnosti 1 měsíc (tzv. „rychloobčanka“). Tento doklad bude
moci být vydáván pouze v souvislosti s výkonem volebního práva (v
době voleb).
V případě, že občan např. ztratí svůj občanský průkaz, bude si muset
požádat o nový. Zároveň již nebude moci požádat o laicky řečeno
„rychloobčanku“, s dobou platnosti 1 měsíc, kterým by mohl prokazovat
svou totožnost do doby, než obdrží nový OP.
Nově si bude občan (starší 15 let) moci požádat o vydání občanského
průkazu ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin (spr.
poplatek 1000,- Kč), nebo do 5 pracovních dnů (spr. poplatek 500,- Kč)
Žádost o vydání bude moci občan podat u kteréhokoliv ORP nebo u
Ministerstva vnitra. Doklad vyhotovený do 24 hodin si bude občan moci
převzít jedině u Ministerstva vnitra.

Řidičské průkazy
Podle novely zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích bude možné od 1.července 2018 vyřídit žádost o vydání
nového řidičského průkazu na kterémkoli úřadu obce s rozšířenou
působností v České republice, a také si u nich půjde nový průkaz
vyzvednout.
K žádosti o řidičský průkaz již nebude nutné přinést vlastní fotku
daných rozměrů.
Pracovník za přepážkou buď použije existující fotku z registru veřejné
správy (třeba tu na občanský průkaz) nebo ji pořídí vlastní technikou.
Pouze pro vydání mezinárodního řidičského průkazu bude muset
žadatel i nadále přinést vlastní fotku standardního formátu.
Novelou se mění také zákon o správních poplatcích. Poplatek za vydání
nového řidičského průkazu do 20 dnů od podání žádosti vzrostl ze
současných 50,-Kč na 200,- Kč. Vydání řidičského průkazu v kratší
lhůtě do 5 dnů vyjde na 700,-Kč. Mezinárodní řidičský průkaz jako
doplňkový doklad k národnímu řidičskému průkazu řidiče připraví o 50,Kč, výměna oprávnění s končící platností zůstane zdarma.

občanům automaticky v mobilním telefonu načítá informace z webu
obce Bartošovice. Občan tak nemusí stále navštěvovat obecní web a
vyhledávat, které nové dokumenty, zprávy jsou na www stránkách obce
vloženy. Aplikace Vás automaticky sama upozorní na nové vložené

zprávy, dozvíte se o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout
fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce.
Výhody mobilní aplikace:
 automatické načítání informací z webů obcí a měst do aplikace
 upozornění do mobilu na nově vložené informace na webu
 žádná údržba mobilní aplikace ze strany administrátora webu
 pro operační systém Android a iOS (98,4 % všech majitelů
chytrých telefonů)
Mobilní aplikaci je možné stáhnout do mobilního telefonu z App Store
nebo Google Play. Aplikace je pro občany zdarma.
INFORMACE EMAILEM
Chcete-li dostávat novinky z www stránek obce Bartošovice emailem,
zaregistrujte se prosím na našich www stránkách k odběru novinek.
V pravém horním rohu na titulní straně www stránek obce Bartošovice
naleznete odkaz pro vyplnění emailu, po jehož zadání a opsání
ověřovacího kódu Vám bude do Vaší emailové schránky zaslán email
pro potvrzení registrace. Po potvrzení registrace Vám budou emailem
zasílány tyto informace zveřejněné na www stránkách obce
Bartošovice.

Již jsme si zvykli na to, že obec provozuje sběrný dvůr a že občané
nejsou odkázáni na sběrný den, který probíhá v okolních obcích v
průběhu roku vždy dvakrát, na jaře a na podzim. V rámci těchto
sběrných dnů jsou pro občany přistaveny kontejnery na
elektrospotřebiče a na velkoobjemový odpad. Provozování sběrného
dvora v naší obci bereme již jako samozřejmost. Sběrné dvory jsou
spíše výsadou měst a velkých obcí. Sběrný dvůr je otevřen sice jednou
za měsíc, ale předpokládám, že pro potřeby běžné domácnosti je tato
frekvence dostačující. Proč tuto skutečnost zmiňuji?
Snahou obce je řešit systém odpadového hospodářství komplexně, od
třídění odpadů, přes sběrný dvůr, přípravou na období, kdy nebude
možno skládkovat vše, jako doposud. Největším problémem v tomto
řetězci zůstává člověk. Ten pořádkumilovný občan, který má rád
pořádek doma, na své zahradě. A je to tentýž člověk, který bezohledně
ukládá odpady, které nemají s tříděným odpadem nic společného kolem
kontejnerů na veřejných prostranstvích, s vědomím, že ten jeho odpad

obec nenechá u kontejnerů ležet a uklidí jej. Od doby, kdy byla
uzavřena prodejna Jednoty na horním konci, se z místa pro tříděný
odpad stává smetiště. Náš pořádný občan sem doveze cokoliv, to, co
patří do směsného komunálního odpadu, to, co patří na sběrný dvůr.
Hlavně, že má pořádek doma a tím, že tady není příliš velký pohyb, jej
v podstatě ani nikdo nevidí nebo nechce vidět. Však to pracovníci obce
uklidí, odvezou a já, jako pořádný občan na ten sběrný dvůr nemusím,
ani jednou za měsíc.
Naštěstí, nejsou všichni stejní a v obci žije převážná většina občanů,
kteří dodržují nastavená a pravidla a mají zájem na tom, aby naše obec
byla upravená a čistá.
starostka

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané spotřebiče se již
několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající o
přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.
Z Certifikátu Enviromentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá,
že občané naší obce v loňském roce vyřadili 2 766 kg elektra. Tím, že
jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 31,34 MWh elektřiny,
1 601,68 litrů ropy, 143,13 m3 vody a 1,31 tun primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových plynů o 6,77 tun CO2 ekviv. a produkci
nebezpečných odpadů o 29,54 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 době necelých 5 let. Všichni
ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí,
si zaslouží obrovský dík.

Společnost HELI CZECH s.r.o., která prováděla noční výcvik pilotů na
Letišti Leoše Janáčka v Mošnově, nabídla čtyřiceti obyvatelům naší
obce možnost zúčastnit se vyhlídkového letu nad svým bydlištěm.
Termín byl stanoven na 9. června 2018. pro obec Bartošovice budou
vyhlídkové lety probíhat od 11,30 hodin a startovat se bude z Letiště

Leoše Janáčka u půjčovny motokár. GPS souřadnice tohoto místa jsou
49.7085828N, 18.1155189E.
Občané, kteří mají o vyhlídkové lety zájem, se mohou hlásit na emailovou adresu vyhlidkove.lety@msk.cz. V e-mailu by měla být
uvedena jména osob a název obce, za kterou se hlásí. E-mailem
dostanou potvrzení, zda se dostali mezi prvních 40 zájemců v dané
obci.

Májové akce v obci začaly stavěním májky. Stavění májky provedli
hasiči za pomoci občanů.1.května jako každoročně jsme za účasti
obecního úřadu uspořádali již jubilejní 20. ročník Bartošovických
okruhů. Akce začala srazem účastníků pochodu na místním hřišti, kde
byli účastníci seznámeni s okruhy. Letos jsme připravili tři okruhy, které
končily na Lapači. 1.května od 9,00 hodin začala prezentace účastníků,
kde po zaplacení poplatku dostali občerstvení na cestu. V 10,00 hodin
po udělení pokynu vyrazili účastníci na Lapač, kde je čekalo opět
občerstvení v podobě párku a piva. Všichni obdrželi Účastnický list.
V letošním roce byla opět velká účast, sešlo se nás 127 účastníků, za
což všem děkujeme a těšíme se na 21. ročník Bartošovických pochodů.
Poděkování patří i starostce obce za pomoc při organizaci.
Všem za účast děkují hasiči

V sobotu 5. května pořádal Sbor dobrovolných hasičů Hukovice již V.
ročník noční soutěže v požárním útoku O pohár obce Bartošovice.
Na start pod hrbem se celkem postavilo 21 mužských a 11 ženských
týmů. Kopec neodradil ani 5 družstev veteránů. Naši veteráni soutěž
zahájili. Útok se jim povedl a levý terč byl shozen v čase 17,40 sek.,
pravý o více jak vteřinu později. S výsledným časem 18,88 byli všichni
spokojeni a nakonec stačil na 1. místo. Týmu žen se také útok vydařil a
s časem 22,46 sek obsadil 2. místo. Družstvu mužů se na domácí půdě
moc nedaří a opět to potvrdili neplatným pokusem. Tento ročník byl na
neplatné pokusy bohatý, celkem jsme jich viděli 11. Neplatný pokus
neznamená jen, že útok není dokončen v limitu, ale také že nejsou
dodržena pravidla. Nedodržení pravidel se stalo osudným např. mužům
ze Závišic, kteří útok dokončili v čase 16,45 sek a skončili by na 3.

místě. I to je sport. Překvapením tohoto klání se jednoznačně stalo
družstvo mužů ze Starého Jičína. Do této doby jsme je na soutěžích
moc nepotkávali, ale zřejmě máme dalšího soupeře, se kterým musíme počítat.
Příprava této akce začíná měsíc předem – zajištění materiálních
prostředků, nákupy, startovní listina, propagace atd. Samotné
nachystání a úklid areálu zabere 2 dny. Největší odměnou za naši práci
je každoročně zvyšující se počet družstev a diváků. Doufáme, že tento
trend bude pokračovat i příští rok. Nejprve nás ale čeká 7. kolo
Novojičínské ligy Hasičské vzájemné pojišťovny v požárním útoku, a to
25. srpna 2018 na hřišti v kolonii.
Děkujeme sponzorům – Axma, s. r. o., Zdeněk Houška – výkopové
práce a Hospůdka u Jarušky, TIMKO-servis spol. s r. o., HASICICZ.cz,
p. Hodura Petr, p. Friedl – a Obci Bartošovice za finanční a materiální
pomoc, SDH Kujavy za zapůjčení kádě, týmům za účast, divákům za
skvělou atmosféru a hlavně členům a členkám SDH a ČČK za pomoc
s organizací.
Výsledky (v sek)
Muži: 1. Starý Jičín 16,12; 2. Výškovice 16,29; 3. Lubno 17,36, 4.
Děhylov 17,25; 5. Odry 17,56; 6. Větřkovice 17,66; 7. Brušperk 19,39;
8. Jakubčovice n. O. 19,92; 9. Bravantice 20,26; 10. Starojická Lhota
20,29; 11. Markvartovice 22,22; 12. Příbor 22,32; 13. Lukavec 24,71;
14. – 21. Závišice N; Bělá N; Trojanovice N; Hukovice N; Tísek N;
Bernartice n. O. N; Tošovice N; Hájov N.
Ženy: 1. Markvartovice 19,30; 2. Hukovice 22,46; 3. Libhošť 24,30; 4.
Bělá 27,91; 5. Jakubčovice n. O. 29,60; 6. Spálov 30,99; 7. Starý Jičín
32,41; 8. Tísek 50,48; 9. Lubojaty 65,38; 10. – 11. Brušperk N; Píšť N.
Veteráni 35+: 1. Hukovice 18,88; 2. Hájov A 20,90; 3. Hájov B 29,11;
4. Hladké Životice 29,79; 5. Jak-Luk N.
Jan Hašler, starosta SDH Hukovice

V pondělí 7. května 2018
v prostoru u hasičárny v Hukovicích byl uspořádán 2. ročník
soutěže ve strojnické zručnosti.
Organizátor
soutěže
pan
Zdeněk Houška rozdělil soutěž
na 2 kategorie: bagr 4 t a bagr
16 t. Zručnost v kategorii

s bagrem 4 t ukázalo 11 soutěžících, v kategorii s bag-rem 16 t,
soutěžících.
BAGR 4 t
1. Miroslav Bár
2. Jan Černoch ml.
3. Rostislav Sehnálek
4. Pavel Bolf

5

BAGR 16 t
1. Miroslav Bár
2. Rostislav Sehnálek
3. Pavel Bolf
4. Jan Černoch ml.
5. Radek Friedecký

Tentýž den a na
stejném místě
proběhla soutěž ve
škvaření vaječiny,
první místo v této
soutěži získali
manželé Bárovi.

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 Robin Huška
2. místo Libor Matula
3. místo Marek Toř

V sobotu 12. května proběhl 17. ročník "Otevírání Poodří a
pooderského koštování" s doprovodným programem. Celodenní akci
zahájila v 9,30 hodin vycházka s ornitologem a průvodcem po Zámecké
naučné stezce.
Na nádvoří zámku probíhal stánkový prodej výrobků se značkou
Moravské Kravařsko - regionální produkt®, k zapojení do včelařské
dílny lákali přítomné děti Včelaříci z Bartošovic. Současně probíhala
prezentace firmy Husqvarna Nový Jičín s ukázkou mechanizace na
údržbu zeleně.
Návštěvníci mohli již tradičně zdarma ochutnat pálenku z krávy, která
vítala návštěvníky hned při vstupu do zámku. V prvním patře zámku se
v rámci projektu Pohádkového Poodří, mohli děti převléci do kostýmů
pohádkových bytostí, poskládat si maxi puzzle s postavičkami
Pohádkového Poodří a udělat si fotografii v maketě víly Rusalky.
Návštěvníci mohli zhlédnout výstavu fotografií pod názvem „Poodří –
krajina mokřadů“, na kterých byla očima převážně amatérských
fotografů zachycena příroda Poodří. Dále pak hobby výstavu keramiky
na téma „Boty, botičky“.
Zpřístupněná byla i Expozice Moravského Kravařska a probíhala
prezentace projektu „Udržitelná krajina Poodří“. Nedílnou součástí akce
byla tradiční domácí kuchyně. Dům přírody Poodří vítal návštěvníky od
9,00 do 17,00hodin.
Hlavním bodem programu bylo koštování, v poledne zasedla hodnotící
komise k vzorkům pálenek v kategorii jabkovice, hruškovice a slivovice,
které postoupily z obecních kol. Celkem se sešlo 24 vzorků (8x
slivovice, 9x jabkovice, 7x hruškovice). Po třech hodinách koštování
bylo jasno, před zámkem proběhlo vyhlášení výsledků a předání cen
vítězům. Z místních byli nejúspěšnější Zdenka Schülerová, která
obsadila v kategorii jabkovice 3. místo a pan Vojtěch Klečka, který se
umístil v kategorii slivovice na 2. místě. Blahopřejeme !

Na neděli 13. května 2018 připravil vedoucí rybářského kroužku ve
spolupráci s MO rybářů v Bartošovicích tradiční soutěž. Zájem o účast
projevilo 10 žáků místní školy. Na organizátory jich ale na přehradě
v Hukovicích čekalo 11. Právě ten „nepřihlášený“ vyzkoušel v akci svou
zcela novou udici. Za dohledu svého vedoucího Ing. Vladimíra
Petřvalského, předsedy MO Ing. Leoše Skalíka a svých rodičů bedlivě
všichni sledovali splávky. Pečlivě dohlíželi na přeměřování úlovku a
následný zápis do listu. Počasí bylo příznivé. Bohužel některé ryby

mohutně bojovaly proti vytažení na břeh. Tak se stalo, že výsledný
součet uloveného nebyl až tak vysoký.
Na háčcích se celkem objevilo 27 kaprů, 17 karasů, 1 okoun a 1
úhoř. Vítězem se stal nejmladší účastník, jehož úlovky v součtu délek
ukázaly na hodnotu 353 cm. Druhý umístěný měl součet 288 cm, třetí
byla mladá rybářka s délkou úlovků 186 cm. Nejdelší kapr měřil 60 cm.
Vítězové získali poháry a všichni soutěžící dostali diplomy a balíčky
s občerstvením. Na chuť přišly také grilované špekáčky. Kdyby závod
trval celý den, nikdo by hladem netrpěl. Rybáři i organizátoři byli velmi
dobře zásobeni.

„
Už ze silnice z Hukovic do Bartošovic bylo v sobotu 19. května od rána
vidět, že kolem přehradní nádrže se zase něco děje.
Mnoho
zaparkovaných aut upozorňovalo, že se tam sjelo větší množství lidí.
Přilákal je druhý ročník dvacetičtyřhodinové rybářské soutěže „Bartošovická 24“. Registrační značky aut vypovídaly, že akce byla včas a
podrobně na stránkách MO zveřejněna. Také mnozí soutěžící z loňska
se o účast včas zajímali. Naše oblast převažovala, ale byli tady rybáři i
z kraje Zlínského a z Olomoucka.
Před zahájením si všichni soutěžící vylosovali svá lovná místa,
připravili si na nich pruty, krmení, bivaky, křesílka i slunečníky. Před
startem byl za dlouholetou práci ve funkci předsedy MO rybářů oceněn
pan Jan Konár. Podobné ocenění čekalo i na pana Rudolfa
Horňáka.Závod začal v 9 hodin. Udice většinou obsluhovali muži, ale
mezi nimi se objevily dvě rybářky. Bylo po dešti, rybám se na háčky
zpočátku moc nechtělo.
Účastníci s povděkem využívali po celou dobu závodu nabídku kuchařů,
kteří připravili všem přítomným lukulské hody – skvělá prdelanka,
jitrnice, tlačenka, svíčková, grilované maso, uzené kapří kousky. A
k tomu dobře chlazené točené. Opravdu tam nic nechybělo.
Přesně tak, jak slibovala pozvánka.
Svou přítomností akci podpořila i řada
místních občanů, kteří se přišli nejen
podívat, ale i ochutnat nabízené
dobroty.
Zvláštní
poděkování
organizátorů patří starostce naší obce
MVDr. Kateřině Křenkové, která tuto
akci podpořila nejen svou přítomností.
Také pořadatelé si vysloužili nejednu
pochvalu.

A kdo se letos radoval z vítězství? Vítězství získal rybář z Kopřivnice,
který ulovil celkem 20 kaprů a jednoho amura v celkové délce 991 cm. I
účastníci na dalších hodnocených místech dostali nejen diplomy a
poháry, ale i hodnotné ceny včetně poukázek na nákup rybářských
potřebností. Podrobné výsledky z tohoto závodu najdete na
www.rybaribartosovice.eu.
ředitel závodu Ing. Leoš Skalík

Tuto klasickou pohádku zná určitě každé malé dítě a její obsah není
potřeba nikomu dlouze vyprávět, ale muzikál, který připravili druháci ke
Dni matek ve spolupráci s Obcí Bartošovice, určitě ještě nikdo neviděl a
neslyšel.
Už od března začali žáci pomaličku nacvičovat jednotlivé písně a
dostávat pod kůži texty. Později se samozřejmě začaly připravovat také
kostýmy a kulisy, ozvučení a obrázky k promítání. Do příprav se zapojili
i další pracovníci školy a obce. Deváťáci pomohli se stěhování klavíru a
větších kulis, sedmáci kreslili stromy do lesa a drobné předměty
z chaloupky. Nejvíc práce kromě druháků
měla také Magda Horná z 9. třídy, která
musela nacvičit celý klavírní doprovod
muzikálu. Po vyvěšení plakátů už se jen
finišovalo a pilovalo. V pátek 18. května
proběhlo první dopolední vystoupení pro žáky
1. stupně naší školy. Odpoledne bylo
především
věnováno
maminkám,
ale
samozřejmě jsme zvali i širokou veřejnost. A
bylo opravdu narváno, museli jsme dokonce
přidávat židličky, protože těch 80, které
zaměstnanci obce nachystali, nestačilo. Velká premiéra a derniéra
zároveň mohla začít. V pět hodin odpoledne
zazněl gong a na scéně se objevila vypravěčka, zvířátka a zrcadlo
s královnou. Později se objevili také trpaslíci se Sněhurkou a v závěru
nemohl chybět princ, zachránce. Všechny děti se v závěru velice
zdařilého třicetiminutového představení přišly poděkovat jako praví
herci a úplnou tečku udělaly předáním kytičky své mamince. Na tvářích
mnohých se objevily i slzičky dojetí. Na takový krásný a netradiční dárek
budou určitě všechny maminky ještě dlouho vzpomínat.

V neděli 20. května 2018 ráno jsme se
zúčastnili s našimi mladými hasiči soutěže
v Hůrce. Byl to velice náročný víkend, protože
obě družstva dospělých startovala v pátek na
noční soutěži v Odrách, kde ženy zvítězily a
muži skončili druzí. Soutěž se protáhla do
brzkých ranních
hodin a tak jsme toho moc nenaspali. Mladí hasiči v Hůrce nezklamali a
starší žáci po zaváháni na koši brali čtvrté místo. Největší radost nám
však udělalo družstvo těch nejmenších. Byl to jejich první závod a za
veliké podpory diváků se jim jejich pokus podařilo úspěšně dokončit.
Mladí hasiči z Hukovic se připravují vždy v pátek na hřišti v
Hukovicích a jejich další představení by mělo proběhnout na dětském
dnu v Bartošovicích.
Jan Hašler

s posezením proběhne v pátek 1. června 2018 v areálu za Kulturním
domem od 18,00 hodin.
v Hukovicích bude v pátek 1. června 2018 uzavřena.
Spolky z Bartošovic a Hukovic zvou všechny bez ohledu na věk, ale
hlavně děti na

který se koná v sobotu 2. června 2018 od 14,30 hodin v areálu
„Stodolní“ v Bartošovicích
Program : 14,30 - 15,30
15,30 - 16,00

vystoupení dětí MŠ a ZŠ
pokusy malých vědců

16,00 - 17,30

soutěže pro děti

17,30 - 18,30 ukázky požárního útoku SDH Hukovice
a SDH Bartošovice
od 19,00
taneční zábava – k tanci a poslechu hraje
kapela REZON
Pro děti je připraveno malování na obličej, skákací hrad zdarma.
Vstupné : dospělí 50 Kč , děti vstup zdarma !
Občerstvení zajištěno !

Regionální centrum ASPV Nový Jičín ve spolupráci
s TJ Sokol Bartošovice z.s. pořádá v sobotu 16.
června od 9,00 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 !
Obec Šenov u Nového Jičína ve spolupráci s Regionem Poodří pořádá
v sobotu 16. června 2018 od 13,00 hodin na sportovišti na ulici
Elišky Krásnohorské

Přihlášku na soutěže v netradičních disciplínách podalo celkem 11 obcí
Regionu Poodří. Her se tradičně účastní i obec Bartošovice.
Myslivecký spolek Bartošovice na Moravě
zve děti a rodiče v sobotu 23. června 2018
od 14,00 hodin do bývalého vojenského
areálu na Lapači na
Pro děti budou připraveny soutěže
s mysliveckou a včelařskou tématikou,
táborák.
Občerstvení zajištěno !

BASAKO Bartošovice pořádá v sobotu 23.června
2018 od 17,00 hodin na fotbalovém hřišti
v Bartošovicích
mezi mužstvy
BASAKO BARTOŠOVICE : STARÁ GARDA GOTTWALDOV.
Po utkání od 19,00 hodin
, vstupné 50,- Kč.

V sobotu 30. června 2018 od 19,00 hodin v areálu Stodolní
Oldies Párty nejlepších i těch zapomenutých hitů 60. – 90. let
Hraje - DJ Standa Lenert. Vstupné 50,- Kč.
Neděle 1. července
Poutní bohoslužba ke cti sv. Petra a Pavla proběhne v 9,15 hodin v
kostele v Bartošovicích.
Ve 14,00 hodin vystoupí Městská dechová
hudba Nový Jičín. V rámci programu zazní
známé skladby obvyklé pro dechové hudby, ale
také melodie z doby První republiky - Karla
Hašlera, filmové a operetní melodie (Vy české
panenky, Noční motýl, Večer nad Prahou apod.),
známé skladby R. A. Dvorského, písně z
Osvobozeného divadla.
V průběhu celého dne - kolotoče, pouťové atrakce, stánkový prodej.

V měsíci červnu oslaví svá životní jubilea naši spoluobčané
pan Stanislav Jalůvka
paní Jiřina Kimlová
pan Zdeněk Škařupa
pan Petr Jalůvka
Oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí, osobní pohody a elánu !

Firma SOLWE COOM, provozovna Sedlnice, hledá uklízečku a
elektrikáře (osvědčení podle vyhl. č.50/1978). Možno i na zkrácený
úvazek. Bližší informace na tel. 733 714 299.

Péče o zahradu s sebou během roku přináší množství zeleného
zahradního odpadu. Vyrobit kvalitní kompost v průběhu několika měsíců
není nemožné. Důležité je, aby měli užitečné bakterie a půdní
organismy pro svůj život vhodné podmínky. Do kvalitního kompostu
můžete přidat skoro všechny organické odpady ze dvora, zahrady i
domácnosti. Ideální je co nejrůznorodější směs materiálů.
Do kompostu patří : veškerý zahradní odpad - tráva, listí (s ořechovým
listím raději opatrně), seno, sláma, plevel, piliny, dřevní štěpka, hlína,
odřezky z vinné révy, vychladlý popel a uhlí ze dřeva.
Kuchyňský odpad: káva, čajové sáčky, podrcené skořápky z vajec,
bioodpad z kuchyně (slupky ze zeleniny a ovoce - i citrusové plody),
papírové kapesníky, atd. Zbytky vařených jídel se doporučuje dávat jen
v malých množstvích. Smíchejte je s větším množstvím suchého
materiálu.
Do kompostu nepatří: zbytky masa, ryby, mléčné výrobky, sklo, plasty,
kovy, textil, piliny z dřevotřísky, uhynulá zvířata, chemicky ošetřené
zbytky, trus masožravých zvířat (kočičí, psí výkaly), atd.
Důležitá je co nejjemnější struktura materiálu. Vydatně vám pomůže
sekačka se sběrným košem, která dokáže rozdrobit i spadané listí a
také zahradní drtič na odřezané větve ze stromů a keřů.
Pokud máte na jedenkrát například mnoho posečené trávy, listí nebo
štěpky, můžete kompostování urychlit urychlovačem kompostu, který
tvoří směs mikrobiologických kultur a enzymů ekologicky
rozkládajících veškerý organický odpad rostlinného
původu.
Pravidlem úspěšného průběhu kompostování je
různorodá skladba materiálů, optimální vlhkost a dostatek
vzduchu.
Vyzrálý kompost má hnědou až tmavohnědou barvu,
drobivou strukturu, nezapáchá, ale voní jako lesní půda.
O zralosti kompostu se můžete přesvědčit jednoduchým testem
klíčivosti. Do nádobky s vlhkým prosetým kompostem vysejte semínka
řeřichy seté, a pokud během týdne většina semen vyklíčí, můžete
kompost použít v zahradě.
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