Počet obyvatel k 31.12. 2017 - 1 677
z toho Bartošovice - 1 346
Hukovice
331

narození
přihlášení
úmrtí
odhlášení

celkem
19
44
15
27

muži
12
20
7
16

Počet obyvatel k 31.12. 2018 - 1 698
z toho Bartošovice - 1 364
Hukovice
334

ženy
7
24
8
11

Počty obyvatel dle věkových skupin
Věková skupina
celkem
muži
0–6
112
53
7 – 14
151
78
15 – 20
105
54
21 – 30
182
85
31 – 40
257
137
41 – 50
259
133
51 – 60
216
109
61 – 70
218
114
71 – 80
151
71
81 – 90
43
19
91 – 100
4
0
celkem
1 698
853
Rozložení obyvatel dle pohlaví
celkem
muži
celkem
1 698
853
dospělí
1 366
685
děti do 15 let
280
138
děti 15–18 let
52
30

ženy
59
73
51
97
120
126
107
104
80
24
4
845
ženy
845
681
142
22

Porovnání počtu obyvatel v letech 2001-2018
počet
počet
počet
rok
obyvatel rok
obyvatel rok
obyvatel
2001
2007
2013
1 595
1 621
1 680
2002
2008
2014
1 595
1 617
1 663
2003
2009
2015
1 607
1 620
1 687
2004
2010
2016
1 609
1 637
1 692
2005
2011
2017
1 595
1 662
1 677
2006
2012
2018
1698
1 606
1 662
Průměrný věk všech občanů obce je 40,71 let.

V roce 2018 bylo poskytnuto celkem 102 výstupů ze systému
CZECH POINT, z toho:
- výpisů z obchodního rejstříku: 7
- výpisů z živnostenského rejstříku: 5
- výpisů z rejstříku trestů: 66
- výpisů z katastru nemovitostí: 15
- výpisů z bodového registru řidičů: 7
- výpis údajů z registru ekonomických subjektů: 2
Bylo ověřeno celkem 507 podpisů a fotokopií.
Svatební obřady v Bartošovicích
Na zámku v Bartošovicích proběhlo v roce 2018
celkem 42 svatebních obřadů, z toho
- 24 v obřadní síni
- 18 v zámecké zahradě
Bylo uzavřeno 9 manželství občanů s trvalým
pobytem v obci.

Ubytování na zámku v Bartošovicích
V roce 2018 bylo na zámku v Bartošovicích
ubytováno celkem 927 hostů. Ubytování je využíváno
především
v souvislosti
s konáním
akcí
v reprezentativních prostorách zámku – svatby,
oslavy, školení, adaptační kurzy studentů středních
škol,..). Stále více využívají ubytování turisté, kteří
navštěvují zdejší turistickou oblast Poodří – Moravské Kravařsko.
Z celkového počtu 927 ubytovaných, bylo 811 hostů tuzemských,
zahraniční hosté pocházeli z těchto zemí: ze Slovenska 82 osob,
z Polska 21 osob, 4 osoby z Číny, z Německa, Ukrajiny a Ruska po 2
osobách, po 1 osobě z Maďarska, USA a Španělska.
Na zámku v Bartošovicích strávili domácí a zahraniční hosté 1 685
nocí.
Návštěvnost turistického informačního centra v zámku
TIC navštívilo v průběhu roku 4 116 návštěvníků, z toho 4 031 z České
republiky a 85 zahraničních návštěvníků.

Ve středu 19. prosince 2018 se na zámku konalo 3. zasedání
zastupitelstva obce Bartošovice, které přijalo následující usnesení.
Zastupitelstvo obce po projednání:
Bere na vědomí:
 Kontrolu plnění usnesení
 Zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období
 Zprávu o činnosti finančního výboru
 Zprávu o činnosti kontrolního výboru
 Zápis kontrolní komise DSO Regionu Poodří ze dne 18.12.2018
 Informaci o školení pro zastupitele na téma GDPR 8.1.2018 v
Sedlnicích
Schvaluje:
 Program 3.zasedání zastupitelstva obce
 Ověřovatele zápisu: Mgr. Blanka Skalíková, Mgr. Iveta Bárová
 Rozpočtové opatření č.9/2018
Příjmy
648 100 Kč
Výdaje
- 979 700 Kč
Saldo P a V 1 627 800 Kč
Financování - 1 627 800 Kč
Rozpočet po 9. rozpočtovém opatření
Příjmy
48 469 600 Kč
Výdaje
40 764 200 Kč
Saldo P a V
7 705 400 Kč
Financování
- 7 705 400 Kč
Splátka úvěru
1 750 000 Kč


Neinvestiční příspěvky pro příspěvkové organizace
Mateřská škola 450 000,- Kč
Základní škola (provozní výdaje) 1 200 000,- Kč
Základní škola (opravy)
3 050 000,- Kč



Rozpočet obce na rok 2019
Příjmy
39 405 800 Kč
Výdaje
43 405 800 Kč
Saldo P a V
- 4 000 000 Kč
Financování
4 000 000 Kč
Splátka úvěru
1 750 000 Kč












Střednědobý výhled rozpočtu obce Bartošovice na léta 2019 –
2023
Prodej pozemku p.č. 1099 v k.ú. Bartošovice, výměra 262 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace v ceně znaleckého posudku
č.6819a/18
Prodej pozemku p.č. 1297 v k.ú. Hukovice, výměra 1374 m2,
orná půda v ceně znaleckého posudku č. 6819b/18
Podání žádosti o dotace z MMR v rámci Podpory rozvoje
regionů 2019 - POV – 2.2.DT 117d8210B – Podpora obnovy
infrastruktury – Rekonstrukce sportovní podlahy v tělocvičně
Základní školy Bartošovice
Podání žádosti o dotaci z MMR v rámci Podpory rozvoje
regionů 2019 – POV – 2.5. DT 117d8210E – Rekonstrukce a
přestavba veřejných budov – Vnitřní rekonstrukce základní
školy Bartošovice
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle nařízení vlády
č.202/2018 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 318/2017
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků s účinností od 1. ledna 2019
Místostarosta
8 000 Kč
Členové rady
1 987 Kč
Předsedové výborů
583 Kč
Členové výborů
475 Kč
Členové zastupitelstva
275 Kč
Zařadit na program dalšího zasedání zastupitelstva bod
k odměnění členů rady za volební období 2014 - 2018

Neschvaluje:
 Spolufinancování nových kotlíkových dotací
Pověřuje:
 Radu obce prováděním rozpočtových opatření ve volebním
období 2018– 2022:
V rámci jednoho rozpočtového opatření lze schválit:
1) v příjmové části rozpočtu
rada obce může schvalovat příjmovou část rozpočtového opatření bez
omezení, tj. navyšovat i snižovat příjmy rozpočtu obce

2) ve výdajové části rozpočtu
rada obce může schvalovat výdajovou část rozpočtového opatření dle
následujících pravidel:
- snižovat výdaje ve výdajové bez omezení
- v rámci jednoho paragrafu (odvětvového třídění rozpočtové
skladby) může rada obce schválit navýšení výdajů v rámci tohoto
paragrafu, do výše 50%, max. 100 tis.Kč
- max. výše celkových výdajů
rozpočtových opatření činí
max.500 tis.Kč /měsíčně
Ukládá:
 starostce - prověřit možnosti zabezpečení vstupu do budovy
MŠ a ZŠ v odpoledních hodinách, projednat s řediteli
příspěvkových organizací


předsedovi finančního výboru– doložit seznam obecních
pozemků vhodných k zástavbě sociálními byty

Před Vánocemi Včelaříci
Luciš, Verča a Kuba
navštívili své kamarády ve
Slezské Diakonii ve Starém
Bohumíně. S dětmi jsme
společně nazdobili medové
perníčky,
které
jsme
společně s rodiči napekli.
Každé z dětí v Diakonii si
vybralo svůj perníček, které
si
nazdobili
bílkovou
polevou za pomocí paní učitelek, učitelů a asistentek. Dalšími dárečky,
které jsme dětem přivezly, byly výrobky z vosku. Děti si utočili svíčku z
voskových mezistěn, které byly finančně podpořeny z projektu
Moravskoslezského kraje „Pojď, stluč si s námi rámek nebo utoč
svíčku!“. Dalším dárkem pro děti byl malý dárek z vosku, a to odlitá
svíčka či vánoční dekorace ze včelího vosku, které děti vyráběli ve
školních dílnách na zámku. Celá návštěva ve Slezské Diakonii byla
v duchu blížících se Vánoc, kdy jsme se vzájemně obohatili nejen o
dárky, které jsme dětem přivezli, ale i o ručně vyrobené dárky, kterými

jsme byli obdarováni dětmi z Diakonie, ale rovněž i o kousek přátelství
a porozumění mezi dětmi a Včelaříky. Další krásnou a již tradiční akcí
byl 4. ročník vánočního bowlingu s rodiči a dětmi ze včelařského
kroužku, který letos nebyl v Ku-níně, ale v Kopřivnici. Společně jsme si
zahráli, kdy se nám podařilo aktivně zapojit do hry nejmladšího člena
kroužku - Simču. Společnou hru a večeři jsme si před Vánocemi moc
užili.
Na závěr bychom rádi popřáli čtenářům hodně zdraví a štěstí
do nového roku.
Včelaříci Kuba, Radek, Luciš, Eliška, Verča, Simča a Lucka

Projekt s názvem Zelená je tráva je financován obcí Bartošovice. Cílem
bylo zkvalitnit a zpestřit naši činnost v oblasti sportu jak po stránce
personálního obsazení, tak po stránce materiálního vybavení. Zaměřili
jsme především na děti a mladé občany ve věku od 5-23 let. Chtěli
jsme jim sport zatraktivnit, zapojit je v co největší míře, také přijmout
nové členy. Současně jsme provedli nábor nových trenérů.
FK Bartošovice se již řadu let podílí na sportovním vyžití dětí a občanů
naší obce. Tuto činnost se nám daří rozvíjet i zdokonalovat. Kromě
družstva mužů, ve kterém sportují vzhledem k počtu i naši dorostenci,
se nám úspěšně podařilo v letošním roce rozšířit členskou základnu
dětí a vytvořit dvě nová družstva. V současnosti tedy celá členská
základna čítá 34 členů (od dětí až po dorostence).
Nyní děti sportují pod vedením licencovaných
trenérů v družstvech mladší přípravka a mladší
žáci. Sportovní aktivity probíhají pravidelně
dvakrát týdně: v pondělí a ve středu.
Sportujeme v rámci každé jednotky v rozsahu
1,5 hodiny. Protože máme možnost využívat
travnaté plochy, umělého hřiště a tělocvičny,
jsme aktivní po celý rok kromě části prázdnin.
Mimo tréninkové aktivity se účastníme
pravidelně i soutěží, které pořádá Okresní fotbalový svaz, a
zapojujeme se i do zimních fotbalových turnajů.
Cílem všech našich sportovních aktivit je rozhýbat mladou generaci.
Nechceme, aby bartošovické děti seděly jen doma u počítačů a
televizí. Chceme jim ukázat, že volný čas lze využít kvalitněji.
Současně tímto projektem cílíme ke zdokonalení jejich sportovních

dovedností. K tomuto účelu jsme proto využili největší část financí
z obecního projektu. Nemalý podíl financí směřoval do oprav
zavlažovacího systému našeho hřiště. Toto zase přispělo k tomu, že
jsme v letních měsících měli jedno z nejhezčích hřišť v okolí. Staré
sportovní vybavení bylo nahrazeno novým, zakoupili jsme míče,
kužely, překážky apod. Nemalou část financí jsme také využili na
rozvoj trenérské základny.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem funkcionářům, trenérům FK
Bartošovice a rodičům dětí, kteří se společně podíleli na naší činnosti v
roce 2018. Do nového roku 2019 přeji všem kolegům, dětem,
fanouškům a spoluobčanům hodně štěstí a zdraví.
Lumír Milák, FK Bartošovice

V loňském roce 2018 zaznamenala turistická oblast
Poodří – Moravské Kravařsko, dle tiskové zprávy
Moravskoslezského kraje, nejvýznamnější úspěch
z pohledu nárůstu počtu návštěvníků za dobu svého
působení.
Především druhé čtvrtletí letošního roku pak bylo
z pohledu cestovního ruchu velmi úspěšné, a to nejen
pro Moravskoslezský kraj, ale především pro naši turistickou oblast.
Nejvyšší relativní meziroční nárůst návštěvnosti v Moravskoslezském
kraji vykázala právě naše turistická oblast Poodří - Moravské
Kravařsko, a to o 46 %.
V období od dubna do konce června letošního roku strávili návštěvníci
na území Moravskoslezského kraje téměř 700 tis. nocí, což činí zhruba
5 % z celkového počtu přenocování v České republice za sledované
období. Zároveň je nutné zdůraznit, že tímto byla návštěvnost
v předchozím roce překonána o více než 50 tis. Nejvíce nocí sice
strávili návštěvnici na Ostravsku, avšak nejvyšší meziroční nárůst
počtu přenocování za toto období byl dosažen v naší turistické oblasti
Poodří - Moravské Kravařsko, tj. o 44 %.
V tomto ohledu náleží poděkování za podporu rozvoje cestovního
ruchu na území naší turistické oblasti všem zakladatelům Destinačního
managementu Poodří – Moravské Kravařsko, tj. Mikroregionu Odersko,
Regionu Poodří, městům Bílovec, Fulnek a Studénka, a dále

spolupracujícím subjektům, jmenovitě MAS Poodří, krajské destinační
společnosti Moravian-Silesian Tourism, včetně ostatních partnerů z řad
veřejné, soukromé i neziskové sféry, spolupracujících s námi v oblasti
cestovního ruchu. V neposlední řadě patří poděkování rovněž i našim
významným partnerům, zapojeným do asociačního produktu
cestovního ruchu Pohádkové Poodří, a výrobcům regionálních
produktů.
Na závěr poznamenejme, že všechny aktivity byly realizovány díky
finanční podpoře zakladatelů Destinačního managementu Poodří –
Moravské Kravařsko a dotačním titulům Moravskoslezského kraje, a
Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia.
Věřme, že dosažené úspěchy nás podnítí a zavážou k další spolupráci,
vedoucí k podpoře rozvoje cestovního ruchu v naší oblasti.
Bc. Pavlína Ambrosch, ředitelka

V měsíci lednu oslaví svá životní jubilea naši spoluobčané:
pan Cyril Krištof
paní Taisa Miturová
Oslavencům přejeme do dalších let hlavně
hodně zdraví, štěstí a osobní pohody !

Rozloučili jsme se s
paní Barborou Syrovátkovou

19. ledna 2019 - SPORTOVNÍ PLES, od 20,00 hodin,
obecní sál v Bartošovicích. V rámci programu vystoupí
účastnice soutěže ČeskoSlovensko má talent 2018 –
elektro bugy. K tanci a poslechu hraje kapela Meteor.
Vstupenky s místenkami v ceně 200,- Kč (v ceně
vstupenky zahrnuto občerstvení) můžete zakoupit v provozovně
kadeřnictví paní Romany Milákové.
19. ledna 2019 - MAŠKARNÍ PLES PRO DOSPĚLÉ, od 19,00 hodin,
kulturní dům v Hukovicích. K tanci a poslechu hraje hudba Ladislava
Pospěcha. Vstupné 50,- Kč. Občerstvení zajištěno.
26. ledna 2019 - MYSLIVECKÝ PLES – od 20,00 hodin, zámek
Bartošovice, prodej vstupenek od 9.ledna 2019 u Havrlantů,
Bartošovice č.p.225, k tanci a poslechu hraje kapela Naši.
Tombola, myslivecká kuchyně. Další informace na plakátech.
2. února 2019 - OBECNÍ PLES – od 20,00 hodin, obecní sál
v Bartošovicích, vstupenku s místenkou v ceně 200,- Kč (v ceně
zahrnuto občerstvení) můžete zakoupit od 21. ledna 2019 na obecním
úřadě, k tanci a poslechu hraje kapela Impuls.
9. února - DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES – obecní sál v Bartošovicích
únor - DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ – kulturní dům v Hukovicích
23.února - PODNIKATELSKÝ PLES – kulturní dům v Hukovicích

Český rybářský svaz, Místní organizace Bartošovice z.s. oznamuje, že
PRODEJ ČLENSKÝCH ZNÁMEK A POVOLENEK NA ROK 2019
proběhne ve dnech 5. a 6. ledna 2019
19. a 20. ledna 2019
na Obecním úřadě v Bartošovicích
v době od 9,00 do 12,00 hodin.
Výbor MO Bartošovic

Cena za odvoz a likvidaci komunálního odpadu se v roce 2019 nemění
(1nádoba měsíční svoz 600,-Kč, 1 nádoba 14 - denní svoz 1 200,- Kč).
V průběhu měsíce ledna 2019 obdrží občané fakturu dle uzavřené
Smlouvy o odvozu a zneškodňování směsného komunálního odpadu.
TERMÍNY SVOZU POPELNIC V ROCE 2019 - BARTOŠOVICE
14 – DENNÍ SVOZ
9.1.2019
23.1.2019
6.2.2019
20.2.2019
6.3.2019
20.3.2019
3.4.2019
17.4.2019
1.5.2019
15.5.2019
29.5.2019
12.6.2019
26.6.2019
10.7.2019
24.7.2019
7.8.2019
21.8.2019
4.9.2019
18.9.2019
2.10.2019
16.10.2019
30.10.2019
13.11.2019
27.11.2019
11.12. 2019
25.12.2019

MĚSÍČNÍ SVOZ
23.1.2019
20.2.2019
20.3.2019
17.4.2019
15.5.2019
12.6.2019
10.7.2019
7.8.2019
4.9.2019
2.10.2019
30.10.2019
27.11.2019
25.12.2019

TERMÍNY SVOZU POPELNIC V ROCE 2019 - HUKOVICE
14 – DENNÍ SVOZ
STŘEDA
PÁTEK
9.1.2019
11.1.2019
23.1.2019
25.1.2019
6.2.2019
8.2.2019
20.2.2019
22.2.2019
6.3.2019
8.3.2019
20.3.2019
22.3.2019
3.4.2019
5.4.2019
17.4.2019
19.4.2019
1.5.2019
3.5.2019
15.5.2019
17.5.2019
29.5.2019
31.5.2019
12.6.2019
14.6.2019
26.6.2019
28.6.2019
10.7.2019
12.7.2019
24.7.2019
26.7.2019
7.8.2019
9.8.2019
21.8.2019
23.8.2019
4.9.2019
6.9.2019
18.9.2019
20.9.2019
2.10.2019
4.10.2019
16.10.2019
18.10.2019
30.10.2019
1.11.2019
13.11.2019
15.11.2019
27.11.2019
29.11.2019
11.12.2019
13.12.2019
25.12.2019
27.12.2019

MĚSÍČNÍ SVOZ
STŘEDA
PÁTEK
23.1.2019
25.1.2019
20.2.2019
22.2.2019
20.3.2019
22.3.2019
17.4.2019
19.4.2019
15.5.2019
17.5.2019
12.6.2019
14.6.2019
10.7.2019
12.7.2019
7.8.2019
9.8.2019
4.9.2019
6.9.2019
2.10.2019
4.10.2019
30.10.2019
1.11.2019
27.11.2019
29.11.2019
25.12.2019
27.12.2019

Bartošovický zpravodaj č.1/2019 vydal Obecní úřad v Bartošovicích,742 54
Bartošovice čp. 135, dne 3. ledna 2019, IČ 00297721, tel. 556 758 692. Evidenční
číslo přiděleno Ministerstvem kultury ČR 10. ledna 2006 MK ČR E 16453. Zpravodaj
vychází 1x měsíčně nákladem 600 výtisků.

