V roce 2013 byl komunitním týmem obce zpracován Strategický
rozvojový plán naší obce, ve kterém byly stanoveny priority rozvoje
obce pro následující období.
Vzhledem k tomu, že se jedná o důležitý rozvojový dokument obce,
bude strategický plán v letošním roce aktualizován.
Tento dokument bude obsahovat analytickou část - charakteristiku
obce (území, obyvatelstvo, vybavenost). Součástí zpracování je
vytvoření pracovních skupin, ve kterých budou vyhodnocovány silné a
slabé stránky obce, příležitosti a hrozby, tzv. SWOT analýza. V rámci
strategické části budou stanoveny vize rozvoje obce, cíle, opatření
a aktivity, indikátory, příp. možnosti financování. Nedílnou součástí je
zpracování Akčního plánu.
Důležitým podkladem pro zpracování plánu je provedení
dotazníkového šetření mezi občany obce a přímé oslovení občanů.
Proto, aby tento dokument byl opravdovým obrazem vašich
požadavků, budeme potřebovat zapojení co největšího počtu osob do
dotazníkového šetření. V průběhu příštího týdne obdržíte do každé

domácnosti dotazník k vyplnění. Dotazník je možno vyplnit i
elektronicky
na
tomto
odkazu
http://www.ikor.cz/_bartosovice/index.php
Obracíme se proto na všechny občany obce se žádostí, aby byli
nápomocni vyplněním dotazníků a jejich doručením zpět na obecní
úřad, popř. do prodejen potravin a to v termínu do 15. února 2019.
Institut komunitního rozvoje z Ostravy, který zajišťuje zpracování
strategického plánu obce bude rovněž provádět přímé oslovení občanů
v obci. Termín přímého oslovení občanů, bude vyhlášen v místním
rozhlase.
Předem děkujeme za vyplnění dotazníků a spolupráci při zpracování
Strategického plánu obce Bartošovice.

15. ledna skončil další ročník Tříkrálové sbírky. Pro Charitu Studénka
se koledovalo v 15 obcích a i přes letošní nepřízeň počasí vyšlo do ulic
celkem 126 nadšených „královských“ skupinek s doprovodem.
Děkuji Vám všem, kteří jste do sbírky přispěli. Zvlášť bych chtěla
poděkovat všem koledníkům a koordinátorům sbírky. Velice si vážím
vaší pomoci, která je odrazem Vaší solidarity s potřebnými.
Poděkování patří také rodičům, jejichž děti se sbírky účastnily, za
výchovu dětí k zodpovědnosti a lásce k bližním.
Peníze vybrané v roce 2019 použijeme na financování:
 studie na rozšíření Domova sv. Anny, zřízení denního
stacionáře a odlehčovací služby,
 stavby skladu pomůcek,
 zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzačních
pomůcek,
 volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých rodin v obcích,
kde se sbírka konala, (lyžařský kurz, školní výlet, tábor,
plavecký výcvik apod). Finanční příspěvek ve výši max. 500,-Kč
na dítě bude vyplacen přímo subjektu, který aktivitu organizuje.



Žádost si můžete vyzvednout přímo v Charitě ve Studénce
nebo na webových stránkách www.studenka.charita.cz .
35 % vybraných peněz bude použita na celostátní projekty a
zahraniční pomoc.
Bc. Jarmila Pomikálková, DiS.
ředitelka Charity Studénka

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2019
obec
Studénka I
Butovice
Nová Horka
Bartošovice
Bravantice
Slatina
Tísek
Bílov
Bílovec + Vyškovice
Albrechtičky
St. Ves n.Ondřejnicí
+ Košatka
Pustějov
Mošnov
Kateřinice
Petřvald
Trnávka
Velké Albrechtice
Celkem

počet
pokladniček
13
16
2
6
5
6
5
1
23
6

sbírka
2019
82 651
101 869
5 929
36 112
18 455
17 728
35 939
5 903
144 328
30 683

sbírka 2018

15
5
6
2
9
2
4

113 523
35 271
22 260
22 635
67 933
24 005
23 529
788 753

103 152
35 038
19 934
17 560
59 318
24 001
4 499
726 138

71 507
94 506
5 439
31 277
16 694
17 965
34 301
6 984
143 484
31 081

Český rybářský svaz, Místní organizace Bartošovice z.s. oznamuje, že
PRODEJ ČLENSKÝCH ZNÁMEK A POVOLENEK NA ROK 2019
proběhne dne 23. února 2019 na Obecním úřadě v Bartošovicích
v době od 9,00 do 12,00 hodin.

bude probíhat v únoru, březnu a dubnu vždy
v pondělí od 16,30 do 18,30 hodin v zámku
v Bartošovicích.
Přijďte za námi naučit se tvořit z keramické hlíny!
Lucka Halmová

Základní škola Bartošovice pořádá ve středu 13. února 2019 na
obecním sále od 14 do 17 hodin kabelkový bazar.
Pokud máte zájem věnovat nepotřebnou, ale nositelnou kabelku či
tašku, přineste ji do 11. 2. 2019 do školní družiny Lucii Valentové nebo
do 3. třídy Jitce Buchlovské.
Každá kabelka bude prodána za jednotnou
cenu 50 Kč a výtěžek bude použit na výlet
nebo potřeby do školní družiny. Do kabelky
můžete vložit i malou drobnost pro radost.
Neprodané kabelky budeme případným
zájemcům vracet do 17,30 hodin po akci,
jinak je darujeme na charitativní účely.

Od 25.února do 1. března 2019 je v ordinaci MUDr. Petry Frömlové
omezena pracovní doba.
Po
Út
St
Čt
Pá

25. 2. 2019
26. 2. 2019
27. 2. 2019
28. 2. 2019
1. 3. 2019

zavřeno
08,00 – 10,00 – Bartošovice
12,30 – 14,30 – Bartošovice
zavřeno
zavřeno

Ordinace MUDr. Petry Frömlové v Kuníně je po celou tuto dobu od
25. 2. – 1. 3. 2019 UZAVŘENA !

2. února 2019 - OBECNÍ PLES – od 20,00 hodin,
obecní sál v Bartošovicích, k tanci a poslechu hraje
kapela Impuls, doprovodný program, občerstvení
zajištěno!
9. února - DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES – 15,00 hodin – obecní
sál v Bartošovicích. Soutěže, tanečky, malování na obličej. Bohaté
občerstvení. Vstupné dobrovolné.
9. února - DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ –14,00 hodin, kulturní dům
v Hukovicích. Hudebně - taneční program, zábavné divadelní
představení, tombola, občerstvení zajištěno, vstupné dospělí 50,-Kč.
V sobotu 23. února od 20,00 hodin pořádá Hospůdka u Jarušky
v Kulturním domě v Hukovicích PODNIKATELSKÝ PLES .
K tanci i poslechu hraje kapela AMOS. Vstupné 200,-Kč, včetně
večeře.

V měsíci únoru oslaví svá životní jubilea naši spoluobčané:
paní Hedvika Mikulášková
pan Lubomír Cibulec
pan Štefan Polyak
Oslavencům přejeme do dalších let hlavně
hodně zdraví, štěstí a osobní pohody !

Rozloučili jsme se s
panem Jaroslavem Pustějovským

Vzhledem k tomu, že se množí připomínky občanů k umísťování
různých překážek, jako např. kameny, sloupky, v bezprostřední
blízkosti vozovky, které umisťují vlastníci přilehlých nemovitostí s cílem
zamezit účastníkům silničního provozu vjet mimo zpevněnou vozovku,
zpravidla na jejich pozemek, přinášíme výtah z právního výkladu
k uvedené problematice.
Problematiku místních komunikací řeší zákon č. 13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o pozemních komunikacích“) a jeho prováděcí předpisy a
příslušné ČSN normy pro projektování místních komunikací. Součástí
místní komunikace III. třídy je nejčastěji nezpevněná krajnice, jejíž
šířka se pohybuje nejčastěji od 50 do 75 cm. Vlastníkem všech
místních komunikací je ze zákona obec, na jejímž území se
komunikace nachází. To ovšem neznamená, že vlastníkem pozemku,
který se pod místní komunikací nachází, nemůže být jiný subjekt než
obec.
Zákon o pozemních komunikacích zde v tomto směru uvádí v ust. § 29
„Na vozovkách, dopravních ostrůvcích a krajnicích dálnice, silnice a místní
komunikace mohou být umístěny pouze dopravní značky a zařízení,
kromě zábradlí, zrcadel a hlásek; ostatní předměty tvoří pevnou
překážku.“ Pevnou překážku lze umístit na místní komunikaci pouze na
základě povolení silničního správního úřadu vydaného po projednání s
vlastníkem dotčené pozemní komunikace a se souhlasem Policie
České republiky. Povolení lze vydat pouze za předpokladu, že nebude
ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu a že žadatel o
vydání povolení zajistí na svůj náklad všechna potřebná opatření.
„Pevné překážky, na jejichž umístění nebylo vydáno povolení, jsou jejich
vlastníci povinni odstranit na svůj náklad ve lhůtě stanovené silničním
správním úřadem. Po marném uplynutí stanovené lhůty je vlastník,
popřípadě správce dálnice, silnice nebo místní komunikace oprávněn
odstranit pevnou překážku na náklady jejího vlastníka.“ Z uvedeného tedy
vyplývá, že bez příslušného povolení silničního správního úřadu není
nikdo oprávněn (včetně fyzických nebo právnických osob sousedících
s místní komunikací, popř. vlastnících pozemek pod touto komunikací)
bránit obecnému užívání místní komunikace umisťováním překážek na
této komunikaci ani na její krajnici.
Umístěním překážky na místní komunikaci, jejíž součástí je ze zákona
také krajnice, byť na svém pozemku, je možné se vystavit nebezpečí
postihu za přestupek se sankcí až 300.000,- Kč.

Umisťování překážek poblíž veřejně přístupných komunikací a to nejen
místních ale i účelových má i svou občanskoprávní rovinu. Ust. § 1012
občanského zákoníku v tomto směru uvádí: „Vlastník má právo se svým
vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho
vyloučit. Vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně
rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním
účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit.
Vlastník pozemku sousedící s místní či účelovou komunikací, popř.
vlastnící i pozemek pod touto komunikací může se svým majetkem
libovolně nakládat a chránit jej. Jeho právo však končí tam, kde
začínají práva jiných, v daném případě právo na nerušené užívání
dané veřejnosti přístupné komunikace.
V ust. § 2900 občanský zákoník uvádí: „Vyžadují-li to okolnosti případu
nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém
konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví
nebo na vlastnictví jiného.“ To v praxi znamená, že bezdůvodně vjíždět
na krajnici, kde má vlastník pozemku pod ní zasetý a udržovaný trávník
není dovoleno. Na druhou stranu při objíždění překážky v silničním
provozu či míjení vozidel, není vlastník uvedeného pozemku oprávněn
bránit obecnému užívání pozemní komunikace včetně její krajnice. V
obou případech při vzniku škody, jak na pozemku, tak na vozidle, je
možné požadovat po škůdci náhradu škody.
Závěrem lze shrnout, že umísťování překážek v bezprostřední
blízkosti místní popř. účelové komunikace je jevem nežádoucím,
který lze právně postihovat. Na druhou stranu je nutné, aby
uživatelé komunikací byli dostatečně ohleduplní a vjížděli mimo
zpevněnou část komunikace pouze v nezbytných případech.

je nový celorepublikový projekt Policie ČR na ochranu majetku, který
představuje souhrn preventivních opatření při ochraně domů, bytů
a rekreačních objektů proti vloupání. Má za cíl v co nejširším měřítku
informovat veřejnost o všech možnostech a způsobech řešení
zabezpečení prostřednictvím mechanických zábranných a zámkových
systémů. Nabízí návod, jak správně postupovat a čeho se vyvarovat při
výběru zabezpečovacích komponentů a jak vytvořit co nejefektivnějším
způsobem skutečně účinnou ochranu majetku.
Na webových stránkách obce Bartošovice jsou zveřejněny k tomuto
projektu video spoty.

1. PRAVIDLA BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ
Obecně může bezpečnost domu či bytu každý z nás ovlivnit tím, že
bude dodržovat základní jednoduchá organizační opatření, která
nevyžadují žádné finanční náklady. Měli bychom znát užitečná pravidla
a osvojit si dobré návyky, které bude pečlivě dodržovat:
Řádné uzamykání objektu
Když odcházíte z domu nebo bytu, ať již krátkodobě, vždy zavírejte
všechna okna a uzamykejte všechny dveře. Neschovávejte nikdy klíče
pod rohožku ani do květináče.
Zbytečně neupozorňujte na vaši nepřítomnost
O svém odjezdu informujte pouze nejužší okruh lidí, kterým věříte.
Nikdy nenechávejte vzkazy na dveřích o své nepřítomnosti. Dobu své
nepřítomnosti nesdělujte do telefonního záznamníku, natož na
sociálních sítích. Požádejte důvěryhodnou osobu, aby v době vaší
nepřítomnosti dohlédla na obydlí – větrala, zalévala květiny, sekala
trávník, pravidelně vybírala schránku na dopisy apod. Byt či dům se
nebude jevit jako opuštěný, prázdný.
Můžete také byt nebo dům zabezpečit elektronickým zařízením, které v
nepravidelných časových intervalech zapínají světla, televizi atd., a tím
vytvářejí zdání, že byt je obydlen.
Přehledný prostor před objektem
Důležité je dobré osvětlení před objektem. Zloděje odrazuje od pokusu
vniknout do obydlí, protože by mohl být viděn. Dbejte na to, aby keře a
stromy nezakrývaly velkou část objektu, to by mohlo zlodějům umožnit
pracovat ve skrytu. Keře vhodně prostřihávejte. Díky lepší viditelnosti
mohou tak i vaši sousedé snáze kontrolovat, zda je vše v pořádku.
Uklízejte na pozemku
Na zahradě nenechávejte volně ležet věci jako je např. žebřík, nářadí
či sekačka. Ukládejte a uzamykejte je do kůlny či do garáže.
Posekaný trávník a udržovaná zahrada ukazuje na skutečnost, že je
objekt obýván.
Nedávejte na odiv, že vlastníte cenné předměty, chraňte je
Nechlubte se před cizími lidmi, co máte doma cenného.
Nejdražší cennosti ukládejte do sejfu v bance. Pokud chcete
přechovávat cennosti doma, nenechávejte je na jednom místě – uložte
je na různá těžko předvídatelná místa v bytě, nebo si pořiďte trezor.
Večer zatahujte závěsy nebo rolety, aby vám nebylo vidět do domu či
bytu. Případného zloděje by mohly lákat třeba obrazy na stěnách nebo
zařízení bytu apod. V odpadcích nenechávejte obaly od nových
výrobků a spotřebičů.
Označujte cennosti, připravte jejich soupis a nechte je pojistit

Poznamenejte si sériová čísla a zvláštní označení svých cenných
předmětů, elektronických výrobků apod. Sepište seznam těchto
předmětů a pečlivě ho uschovejte. Nechte cennosti označit dostupnými
identifikačními metodami a prostředky. Cennosti, které není snadné
označit, si vyfotografujte. Tato opatření v případě odcizení předmětů
usnadní jejich nalezení a identifikaci a ulehčí tak práci pojišťovně a
policii.
Dobré vztahy se sousedy
Udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si podezřelých osob v
blízkosti obydlí.
Do bytu dovolte vstoupit jen osobám známým a důvěryhodným. Mějte
se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí
všelijaké podnikání, služby nebo různé zboží. Mohou to být tipaři.
Co dělat, je-li byt nebo rodinný dům i přes tato opatření vykraden?
Pokud při návratu domů občan přesto zjistí, že má rozlomený zámek,
vysazené dveře z pantů, pootevřené okno, či střepy z rozbitého okna
apod. je nejlepším řešením ihned zavolat linku 158. Policie ČR
nedoporučuje vstupovat do takového bytu. Přibývá případů, že jsou
pachatelé ozbrojeni a jsou-li vyrušeni, neváhají střílet. Mnohem lepší
službu prokáže občan kriminalistům, když vyčká jejich příjezdu v
blízkosti domu a je schopen jim popsat vše potřebné (popis pachatele,
směr jeho útěku, auto apod.).
Občan by neměl manipulovat s předměty a byt uklízet dříve, než
přijede policie. Policie ví, že nepořádek způsobil zloděj, který tam
možná zanechal nějakou stopu.
2.TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ
Na tato, vcelku jednoduchá bezpečnostní opatření, musí co nejdříve
navázat vaše rozhodnutí o technickém zabezpečení obydlí.
Rozhodování s sebou zákonitě nese celou řadu otázek, na které
musíte znát uspokojivé odpovědi. Těmi základními jsou:
•
•
•

Jak postupovat při nákupu zabezpečovací techniky?
Kolik je třeba investovat finančních prostředků?
Jak vybírat spolehlivou firmu, která bude techniku instalovat?

Odpovědi na tyto a další podobné otázky lze shrnout takto:
1.Základem jakéhokoliv zabezpečení objektu jsou správně aplikované
mechanické zábranné prostředky.

2.Vyžádejte si více nabídek od různých firem (solidní firmy je nabízejí
bezplatně), nechte si vysvětlit vše, co je vám nejasné.
3.Dávejte přednost zabezpečovací firmě, která se prokáže patřičnými
oprávněními (koncese), je členem nějaké asociace či cechu, provádí
komplexní služby a má dobré reference.
4.Požadujte certifikovanou zabezpečovací techniku, nezapomínejte
porovnat záruční a servisní podmínky jednotlivých firem.
5.Zajímejte se o vazbu zvolené certifikované techniky na pojistné
podmínky pojišťoven.
6.Rozhodující by pro vás neměla být jen výše finančních položek v
ceníku. Oceňte i seriózní jednání, nezvolte firmu, která pomlouvá
konkurenci.
7.Využívejte existujících norem prevence kriminality při výstavbě budov
řady ČSN 14383.
8.Využívejte dalších relevantních informací a doporučení na
dostupných
webech
–
např.
na
www.mvcr.cz
anebo
www.prevencekriminality.cz
JUDr. Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality MV ČR
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