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SNK pro Bartošovice

2 784

38,86 %

862

47,52%

3 646

40,61 %

KSČM

4 380

61,14 %

952

52,48%

5 332

59,39 %

Celkem

7 164

100 %

1 814

100 %

8 978

100 %

Zvolení členové zastupitelstva pro volební období 2018 – 2022
Sdružení nezávislých kandidátů pro Bartošovice
1. Mgr. Iveta Bárová
2. Mgr. Martina Goldová
3. Luboš Hodura
4. Petr Mahďák
5. MUDr. Jiří Sagan
6. Mgr. Jan Šádek
Komunistická strana Čech a Moravy
1. Rostislav Čubok
2. Peter Györi
3. Jan Halm
4. Zdeněk Houška
5. MVDr.Kateřina Křenková
6. Lumír Milák
7. Ing. Jiří Provazník
8. Mgr. Blanka Skalíková
9. Milan Valenta

Ve středu 31. října 2018 v 17,00 hodin se konalo na zámku
v Bartošovicích

které přijalo po projednání následující usnesení:
1) Určuje :
Ověřovatele zápisu: Peter Györi, Mgr. Jan Šádek
Zapisovatelku zápisu : Lenka Jahnová
2) Schvaluje:
Program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bartošovice
3)Schvaluje:
Počet místostarostů pro volební období 2018 – 2022 –
1místostarosta

4) Určuje:
počet členů zastupitelstva pro dlouhodobě uvolněný výkon funkce –
1, tím je starosta obce
5) Schvaluje:
způsob volby starosty,
volbou

místostarosty a 3 členů rady – veřejnou

6) Volí:
do funkce starostky: MVDr. Kateřina Křenková
7) Volí:
do funkce místostarosty: Lumír Milák
8) Volí:
členem rady: Jan Halm
9) Volí:
členem rady: Milan Valenta
10) Volí:
členem rady: Peter Györi
11) Zřizuje:
finanční tříčlenný výbor a kontrolní tříčlenný výbor
12) Volí:
předsedou finančního výboru: Ing. Jiří Provazník
13) Volí:
předsedou kontrolního výboru: MUDr.Jiří Sagan
14) Volí :
členy finančního výboru: Petr Mahďák, Mgr. Martina Goldová
15) Volí:
členy kontrolního výboru: Mgr. Blanka Skalíková, Mgr. Jan Šádek
16) ZO Bartošovice v souladu s § 72 odst.2 a § 84 odst.2 písm. n)
zákona o obcích stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:

Odměňování neuvolněných
od 31. října 2018

členů

zastupitelstva

s účinností

neuvolněný místostarosta

4 400,- Kč/měsíc

členové rady

1 806,- Kč/měsíc

předsedové výborů

530,- Kč/měsíc

členové výborů

432,- Kč/měsíc

členové zastupitelstva (bez dalších funkcí)

250,- Kč/měsíc

ZO Bartošovice v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví,
že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za níž
podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna
ZO Bartošovice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst.2 písm. n)
zákona o obcích stanoví, že odměny za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne
přijetí tohoto usnesení.

se bude konat ve středu 21. listopadu 2018 v 17,00 hodin v zámku
v Bartošovicích (1.patro).
Na programu bude mj. zpráva o činnosti rady za uplynulé období,
příprava rozpočtu na rok 2019, plán inventur, rozpočtové opatření,
rozbory hospodaření k 31.10.2018, organizační záležitosti.
Podrobný program zasedání bude zveřejněn na úřední desce a ve
vývěsních skříňkách.

Symbolicky, na 28. října 2018
připadá 35. výročí otevření
záchranné stanice pro volně žijící
živočichy v Bartošovicích. Stanice
byla slavnostně uvedena do
provozu
v tento
významný
sváteční den roku 1983. Tehdy šlo
o 15 chovatelských zařízení a o
skromné zázemí. Stanice byla
vybudována v tzv. akci Z, tedy s velikým přispěním dobrovolné
práce zanícených brigádníků. Za její výstavbou stojí Okresní
vlastivědné muzeum v Novém Jičíně a především jeho tehdejší
oddělení státní ochrany přírody a památkové péče, vedené panem
ing. Ivo Otáhalem. Po sametové revoluci v roce 1989 se
organizačně stanice přesunula pod referát životního prostředí
Okresního národního výboru v Novém Jičíně. Od 1. ledna 1992
stanici vlastní a provozuje Český svaz ochránců přírody, základní
organizace Nový Jičín se sídlem v Bartošovicích, tedy bezmála 27
let. Je potřeba připomenout, že šlo o vůbec první zařízení tohoto
charakteru ve střední Evropě a že pracovníci této stanice výrazně
metodicky přispěli k vybudování stávající Národní sítě záchranných
stanic v ČR.
V prvních letech byly ročně přijímány do stanice „pouze“ desítky
zraněných, či jinak handicapovaných zvířat, převážně dravci a sovy,
v období 80. let minulého století bezesporu nejohroženější skupina
volně žijících ptáků. Více jak sto pacientů jsme přijali až v roce 1986
a v posledních letech je to ročně již více než 1700 exemplářů.
Celkem prošlo stanicí přes 27 000 zvířat, zastoupeno bylo 272
druhů. Z toho bylo 26 650 jedinců 230 druhů volně žijících živočichů.
Zhruba 55% těchto našich chovanců bylo vráceno zpět do volné
přírody, část trvale handicapovaných zvířat zůstává k expozičním
účelům nebo jsou využívána jako adoptivní rodiče.
Jde o veliký kus práce, trpělivé, mnohdy marné, ubíjející a
vyčerpávající, nicméně faktické výsledky a každý navrácený živočich
zpět do volné přírody je odměnou a potěší. Naše záchranná stanice,
ani ty ostatní nejsou jistě to zásadní z hlediska ochrany přírody pro
udržení biologické rozmanitosti, pouze k ní pozitivně přispívají.

Bezesporu nejdůležitější z tohoto pohledu zůstává ochrana biotopů
a krajiny jako takové, tedy zachování a zlepšení životního prostředí
volně žijícím živočichům a planě rostoucím druhům rostlin.
Druhým posláním našeho zařízení je environmentální výchova a
osvěta. Postupem let jsme se dopracovali i v této oblasti na velmi
slušnou úroveň a patříme v Moravskoslezské kraji mezi ta největší
návštěvnická střediska věnující se problematice ochrany přírody a
životního prostředí. Naše návštěvnické středisko „Dům přírody
Poodří“ ročně navštíví okolo 12 tisíc návštěvníků, především jde o
žáky a studenty všech stupňů škol. Dnes můžeme konstatovat, že
naše environmentální aktivity jsou rovny naší práci při záchraně
volně žijících zvířat.
V přehledu našeho 35. letého ochranářského snažení pak nesmí
chybět naše aktivity při záchraně vybraných druhů živočichů. Řadu
let jsme se věnovali koroptvi polní, sokolu stěhovavému, či rarohu
velkému. V posledních desetiletích je to především sýček obecný,
sova pálená a daleko největší pozornost a obrovské množství času
jsme věnovali projektu „Návrat orla skalního do ČR“. Projektu, který
je úspěšný, ale dosáhli bychom mnohem lepších výsledků, kdyby
nebylo zcela zásadních negativních lidských vlivů (úmyslné zástřely,
otravy, či nebezpečné sloupy el. vedení).
V pátek 26.10.2018 jsme si v odpoledních hodinách 35. výročí
otevření záchranné stanice v Bartošovicích připomněli a střídmě
oslavili s nejbližšími spolupracovníky, přáteli. U této příležitosti, ale
také v návaznosti na 100. výročí vzniku samostatného
československého státu, jsme v areálu stanice vysadili tři stromy a
symbolicky vypustili dva naše vyléčené pacienty, krahujce obecného
a káni lesní.
Děkujeme všem, kteří se na práci záchranné stanice nějakým
způsobem podílí, či v minulosti podíleli, děkujeme všem
spolupracovníkům, spřáteleným organizacím a institucím. Děkujeme
za finanční podporu všem dárcům, Moravskoslezskému a Zlínskému
kraji, všem městům a obcím v naší územní působnosti. Hodláme
v naší práci samozřejmě dále pokračovat a pevně věříme, že nám, i
nadále, zachováte přízeň.
Petr Orel

JAK VYPADALA SEZÓNA 2018 ?
Do boje jsme vyslali 3 soutěžní týmy – muže, ženy a tým 35+, který
je složen jak z mužů tak i žen. Sezóna pro nás začala v dubnu
pohárovou soutěží ve Vsetíně a skončila 29.9. na October CUPu
v Babicích. V prosinci nás čeká ještě tradiční mikulášská soutěž
v Lukavci.
Soutěžní družstvo mužů se na začátku sezóny potýkalo s problémy
na náběru vody. Jako dobrý krok se ukázala změna postů a muži z
Hukovic opět předvádějí výsledky, které se řadí k těm lepším. Ztráty
ze začátku sezóny už nestihli dohnat a celkově tým mužů
v Novojičínské lize končí na nepopulárním 4. místě. Nejlepšího času
bylo dosaženo na denní pohárové soutěži v Odrách (14,46s).
V ženském týmu letos provázela smůla hlavně pravou proudařku. I
přesto se nakonec ženy z Hukovic umístily v Novojičínské lize HVP
v PÚ na 2. místě. Nejlepšího času dosáhly Hukovické ženy na
soutěži v Markvartovicích (17,78s). Sportovní družstva mužů a žen
se letos zúčastnila cca 40 soutěží. Včetně těch nejprestižnějších
soutěží, mezi které patří – Oprechtický hasičský víkend, October
CUP nebo denní a noční soutěž v Kujavách.
Tým 35+ se potýkal s nedostatkem lidí, proto si museli půjčovat
členy z ostatních týmů a ne vždy se útok povedl. Veteráni z Hukovic
se zúčastnili 10 soutěží. Nejlepšího času dosáhli v Mníší. (17,54s).
V NJL zabojovali a obsadili 3. příčku.
Sezóna byla velmi náročná, ale hasiči z Hukovic nezahálí a od
listopadu začínají se zimní přípravou.

Celkové výsledky NJL pro rok 2018
Muži
Pořadí

Sportovní družstvo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Závišice
Trojanovice
Lukavec
Hukovice
Přibor
Odry
Tísek

Počet
bodů
133b
113b
93b
78b
69b
64b
61b

8.

Výškovice

60b

9.

Mníší

57b

10.
11.
12.

Jakubčovice n/O
Libhošť
Lubina-Větřkovice

55b
46b
34b

Sportovní družstvo

Počet
bodů
82b
55b
53b
34b
30b

Ženy
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

Tísek
Hukovice
Hostašovice
Spálov
Libhošť

35+
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

Sportovní družstvo
Výškovice
JAK-LUK
Hukovice
Mníší
Tísek

Počet
bodů
47b
28b
21b
20b
18b

Jan Hašler, vedoucí sportovních družstev SDH Hukovice

VÝLOV HUKOVICKÉHO RYBNÍKA
Po dvou vydařených akcích v Hukovicích na rybníku - Lov Jesetera
a požární nádrži - Lov pstruhů, následuje výlov Hukovického
rybníka. Dne 3.11.2018 od ranních hodin pořádá SDH Hukovice
výlov hukovického rybníka spojený s prodejem ryb za velmi výhodné
ceny pro občany. Možnost zakoupit kapra, amura, lína a jiné druhy
ryb. Je to první výlov po revitalizaci a odbahnění. Všichni s napětím
očekáváme, čím nás hukovický rybník překvapí.

BESEDA O HASIČSKÉM SPORTU
Propagace hasičského sportu mezi mládeží v ZŠ Bartošovice. Již
třetím rokem hasiči z Hukovic navštívili ZŠ Bartošovice a uspořádali
besedu ve třídách, kde propagovali hasiče a hasičský sport. Pěkné
video upoutalo pozornost mnoha dětí a doufáme, že mnoho z nich
bude navštěvovat sportovní hasičský kroužek, který začíná v měsíci
listopadu a to každé úterý 16:30 v tělocvičně ZŠ Bartošovice.
Info: 775 147 355 starosta SDH Hukovice Jan Hašler.

Česká asociace Sport pro všechny pořádala dne 18.října 2018
v Kopřivnici turnaj v bowlingu, kterého se zúčastnilo mj. i 12 členů
z TJ Sokol Bartošovice a Klubu seniorů Bartošovice.
Výsledné pořadí: 1. Helena Halmová
2. Jindřich Štix
3. JUDr. Jan Halm

sobota 3. listopadu 2018
od ranních hodin výlov Dolního bartošovického rybníka s možností
zakoupení ryb
Doprovodný program na nádvoří a v zámku od 10,00 do 16,00
hodin, domácí kuchyně
Dům přírody Poodří otevřen od 9,00 do 17,00 hodin
Podrobný program na plakátech

„
Místní organizace rybářů minulý měsíc vyhlásila pro žáky místní
školy výtvarnou soutěž s tématem „Namaluj rybu“. Na výkresech,
kterých bylo více než stovka, se proháněly ryby rozličných barev a
velikostí, v různém technickém provedení. Pro porotu tak nastal
nelehký úkol. Předseda MO rybářů
s vedoucím
kroužku
Mladých
rybářů a ředitelem ZŠ nakonec
vybrali polovinu výtvarných prací
určených pro vystavení.
Devět nejúspěšnějších autorů
dostalo oznámení i pro rodiče o
místě předání diplomů a věcných
cen.
To proběhne v sobotu
3. listopadu 2018 v 11:30 hodin na
nádvoří bartošovického zámku. V jeho prostorách budou v rámci
Podzimních pooderských rybářských slavností
také výkresy
vystaveny.
předseda MO rybářů

V listopadu oslaví svá životní jubilea naši spoluobčané:
paní Anežka Pagačová
pan Josef Hlinka
Oslavencům přejeme do dalších let hlavně hodně
zdraví, štěstí a osobní pohody !

Základní škola Bartošovice Vás srdečně zve na
který se uskuteční 29. listopadu 2018
od 15,00 do 17,30 hodin v prostorách školy
Součástí jarmarku bude: prodej výrobků žáků,
občerstvení, ukázka zdobení perníků a živá hudba žáků ZŠ.
Mějte připraveny drobné mince a dobrou náladu.
Naši žáci i rodiče podporují nadační fond
Dobrý anděl

I v letošním roce je připravován stolní kalendář na rok 2019.
Tentokrát s ohledem na platnost zákona o ochraně osobních údajů
(GDPR), nebylo možno použít do kalendáře fotografie z akcí,
pořádaných v průběhu roku, neboť při zveřejnění fotografií je nutný
souhlas všech osob nebo jejich zákonných zástupců. Z těchto
důvodů naleznete v kalendáři pouze přírodní motivy nebo významné
objekty v obci. Kalendář bude opět doručen do každé domácnosti,
popř. jej bude možno zakoupit v Bartošovicích na obecním úřadě,
poště, v informačním centru v zámku, v Hukovicích v prodejně
potravin nebo v Hospůdce „U Jarušky“.

Bartošovický zpravodaj č.11/2018 vydal Obecní úřad v Bartošovicích,742 54
Bartošovice čp. 135,
dne 2.listopadu 2018, IČ 00297721,
tel.
556758 692.Evidenční číslo přiděleno Ministerstvem kultury ČR 10. ledna 2006 MK
ČR E 16453. Zpravodaj vychází 1x měsíčně nákladem 600 výtisků.

