se bude konat ve středu 6. března 2019 v 17,30 hodin na zámku
v Bartošovicích (1. patro).
Program:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
2. Kontrola plnění usnesení
3. Zpráva o činnosti rady obce za uplynulé období
4. Rozpočtové opatření č.1/2019
5. Rozbory hospodaření obce k 31.12.2018
6. Účetní závěrka obce k 31.12.2018
7. Kotlíková dotace a půjčky
8. Informace k investičním akcím v roce 2019
9. Různé
10. Diskuse
11. Usnesení, závěr

Vážení spoluobčané,
máme před sebou konečné výsledky Tříkrálové sbírky za celou Charitu
Odry a zase jsme v úžasu nad štědrostí a dobrotou Vás dárců, protože
celková částka činní 937.506 Kč. To je o 65.169 Kč více než v roce
2018. Neskutečné! Nesmírně si ceníme Vaší přízně a podpory našeho
charitního díla. Pro Charitu Odry se z celkové částky vrátí 65 % což je
609.378 Kč. Tuto částku použijeme na zajištění provozu a rozvoje
našich služeb směrem k Vám.
Zároveň chceme na tomto místě poděkovat všem, kteří pomáhali s
organizací Tříkrálové sbírky v jednotlivých regionech nebo v
jednotlivých obcí. A taky všem koledníkům, kteří bez ohledu na počasí
se vypravili dům od domu, aby přinesli požehnání do každé
domácnosti a nabídli možnost dobrého skutku ve formě finančního
daru. Rozmanité složení koledníků nebránilo dobré náladě a
odhodlanosti koledovat od dopoledních hodin až do večera. A
odměna? Únava, ale k tomu radostná tvář, jiskřící oči, pěkné
společenství, krásně a smysluplně prožitý den i s malým občerstvením.
Vážení spoluobčané,
ať jste na straně dárců či koledníků, moc si Vás vážíme a vyprošujeme
Vám Boží požehnání, tak jak Vám ho do Vašich domovů přinesli tři
králové.
S úctou a pokorou
Jiří Rosenstein
koordinátor Tříkrálové sbírky
pro Charitu Odry

Bc. Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

Přehledy dle místních částí a další informace o Tříkrálové sbírce
naleznete během února na webu: www.odry.charita.cz
Rozdělení výnosu Tříkrálové sbírky:
65 % výnosu sbírky připadá na záměry oblastních charit
15 % výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit
10 % výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí
5% výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika
5 % výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky

Záměry Charity Odry na využití sbírky pro rok 2019:
(tedy 65 % z celkové vykoledované částky za Charitu Odry)
1. Podpora sociální poradny
2. Podpora zdravotní ošetřovatelské služby
3. Rozšíření a obnova půjčovny kompenzačních pomůcek
4. Zakoupení automobilu pro sociální služby Charity Odry

Místní akční skupina Regionu Poodří vyhlásila:
11. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky
„MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®"- VÝROBKY
https://www.mas.regionpoodri.cz/regionalni-znacka/certifikacevyrobku/447-11-vyzva-k-predkladani-zadosti-o-udeleni-znackymoravske-kravarsko-regionalni-produkt-produkty
8. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky „MORAVSKÉ
KRAVAŘSKO regionální produkt®" – SLUŽBY
https://www.mas.regionpoodri.cz/regionalni-znacka/certifikacevyrobku/448-8-vyzva-k-predkladani-zadosti-o-udeleni-znackymoravske-kravarsko-regionalni-produkt-sluzby
Termín příjmu žádostí o udělení značky a certifikace
Žádosti budou přijímány v pracovní dny v termínu od 15. 2. 2019 do
26. 3. 2019 (od 10:00 do 15:00 hodin).

Certifikace se uskuteční na zámku v Bartošovicích v úterý 10.dubna
2019. Slavnostní předávání certifikátů proběhne u příležitosti „Otevírání
Poodří a pooderského koštování“, v sobotu 18.května 2019.

V únoru pořádala Základní škola Bartošovice spolu
s obcí již třetí Kabelkový bazar. Letos se bohužel
přišlo podívat méně zájemců než v předchozích
letech. Možná za to mohla chřipková epidemie nebo
už mají naše dámy a slečny kabelek dost. Celkem se
nám sešlo kolem 90 zajímavých kousků do práce i do divadla, z nichž
své nové majitelky našlo 21 kabelek. Zisk byl letos téměř poloviční,
1050 Kč, ale i za tuto částku děkujeme všem, kteří ji vytvořili.
Pokusíme se sehnat ještě další finanční prostředky, abychom mohli
realizovat plánovaný výlet pro školní družinu do centra deskových her
a hlavolamů Vrtule ve Valašském Meziříčí. Zbylé kabelky věnujeme na
charitu, takže určitě i ony najdou své nové majitelky a dárci tak mohou
mít dobrý pocit, že přispěli v každém případě na dobrou věc.

V měsíci březnu oslaví svá životní jubilea naši spoluobčané:
paní Květoslava Majírková
pan Jan Goralík
paní Marcela Cejnarová
paní Ludmila Brímusová
pan Jiří Skopal
pan Miloslav Majírek
Oslavencům přejeme do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí a
osobní pohody!

Rozloučili jsme se s
panem Michalem Názalanikem

Konečná tabulka 3. městské hokejové ligy v Kopřivnici po základním
kole
OZ

V

VP

PP

P

SKÓRE

BODY

1.
Rotor Bartošovice
20 18 0
0
2
138:49
54
2.
Netopýři B
20 17 0
0
3
143:54
51
3.
Tatra Kopřivnice
20 12 1
0
7
112:100
38
4.
Independent N.Jičín 20 11 0
0
9
139:116
33
5.
Staří psi – Bystřice
20 9
1
1
9
104:115
30
6.
Brušperk
20 8
2
1
9
100:108
29
7.
Závišice
20 5
1
2
12 87:120
19
8.
Frenštát
20 6
0
1
13 62:102
19
9.
Lahvators
20 5
1
1
13 61:98
18
10. Verewolwes
20 4
2
1
11
63:68
17
11. Fešáci Kateřinice
20 3
0
0
17 62:138
9
Na všechny níže uvedené zápasy, které se odehrají na zimním
stadiónu v Kopřivnici, jsou zváni všichni naši fanoušci!
Play – off mezi HC Rotor Bartošovice a HC Independent
Nový Jičín:
1. zápas – 2. 3. 2019 od 16,00 do 17,30 hod.
2. zápas – 8. 3. 2019 od 20,00 od 21,30 hod.
případný 3. zápas – 15. 3. 2019 od 21,00 do 22,30
hod.
Dle umístění se bude hrát:
zápas o 3. - 4. místo – sobota 23. 3. 2019 od
16,30 hod. nebo
FINÁLE o 1. – 2. místo – sobota 30. 3. 2019 od 11,45 do 13,45 hod.
Více informací na https://mhliga.webnode.cz/

Komunitní škola a Základní škola Bartošovice zve děti a
jejich rodiče na akci
Termín: sobota 9. 3. 2019
Odjezd autobusu od OÚ Bartošovice v 11,30 hodin,
návrat asi ve 14 hodin.

Cena: dítě 30,- Kč, dospělý 50,- Kč
Vedoucí akce: Buchlovská, Hromádková
K dispozici plocha zimního stadionu v Novém Jičíně pouze pro naše
děti a rodiče, možnost zapůjčení bruslí, občerstvení v bufetu.
Závazně se přihlaste u paní učitelky Buchlovské nebo
Hromádkové do 8. 3. 2019.
Platbu provedete předem při přihlášení nebo v sobotu v autobuse.
Těšíme se na vás!

se bude konat v sobotu 9. března
2019 od 15,00 hodin na obecním
sále v Bartošovicích.
V rámci programu vystoupí Hana
Lounová se skupinou Idefix Band.
Vstupné 50,- Kč.
Občerstvení zajištěno!
Kdo je Hana Lounová?
Jedná se o přední českou country zpěvačku, která za svoji profesní
kariéru natočila v Českém rozhlase, televizi, Supraphonu a dalších
studiích, např: Bonton films, více než 150 písní z nichž řada se stále
hraje v českých rádiích a byly vydány na mnoha nosičích . Nejhranější
z nich je Čekej na můj Jumbo Jet, která měla již mnoho tisíc přehrání.
Tuto její píseň také hrají stovky kapel po celé republice. Hana prošla
několika kapelami, nejvíce se dostala do povědomí posluchačů, když
byla sólovou zpěvačkou skupiny Schovanky v jejich nejúspěšnějším
období. Hana Lounová vystupuje na hudebních festivalech po celé
republice a také často i na charitativních akcích.

Minulou sobotu se bartošovičtí Včelaříci učili jinému drátkování, než-li
drátkování rámků, které vykonávali doposud. Své zkušenosti
k drátkování a vyrábění dekorací z černého kovu dětem předávala
paní Zdenka Ohnheiserová, která je držitelkou značky „Moravské
Kravařsko, regionální produkt ®“. Děti se seznamovali s prací s černým
drátem za pomocí speciálních kleští, které jsou určeny pro tuto práci.
Společně si

každé z dětí vyrobilo sluníčko ozdobené drobnými perličkami a někteří
zručnější si vyrobili „andělskou včelku“.

Pokud se chcete přiučit práci s černým drátem, přijďte mezi nás
v sobotu 23. 3. 2019 ve 14,30 hod. do víceúčelové učebny našeho
zámku (vedle kanceláře MAS Poodří). Na workshop „drátkování“ je
zapotřebí se zaregistrovat na e-mailové adrese vcelarici
bartosovice@centrum.cz,
v termínu do 20.3.2019.
Prosím uveďte počet účastníků (počet dětí a počet
dospělých). Kapacita kurzu je
omezena
na
10
osob.
Zápisné je stanoveno na
100 Kč na účastníka, které
bude použito na materiál a
lektorné.
Každý účastník si donese
domů sluníčko z drátku a
perliček.
Konec
workshopu
v
cca
17
hodin.
Srdečně zvou Včelaříci

Kdy: úterý a čtvrtek od 17,45 do 19,15 hodin
Kde: ZŠ Bartošovice (hlavní vchod)
Co s sebou: pohodlné oblečení, deku nebo
karimatku na cvičení
Cena: 60,- Kč (každé 10. cvičení zdarma)
Srdečně vás zve Hanka Petřvalská - h.petrvalska@seznam.cz

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Bartošovicích
pořádá každou první sobotu v měsíci vycházku pro veřejnost,
zaměřenou na poznávání přírody, zajímavých míst a historie našeho

regionu. Aktuální informace a případné změny najdou zájemci na
webových stránkách: www.csopbartosovice.cz

AROMATERAPIE / REFLEXOLOGIE / MASÁŽE
Zahájení provozu na Zdravotním středisku v Bartošovicích
od 1. března 2019.
Provozní doba: po – pá 8,00 – 20,00 hodin, po předchozí objednávce
Kontakt: Lucie Rýcová, tel. 731 142 108, www.malakoala.cz
e-mail.: rycova.lucie@gmail.com

V pondělí 18. února 2019 proběhla na obecním úřadě schůzka spolků,
působících v obou částech obce. Na této schůzce byli zástupci
jednotlivých spolků seznámeni se změnami ve vedení Komunitní školy.
Lumír Milák, jako nově zvolený předseda, seznámil přítomné
s představou o činnosti Komunitní školy pro další období. Dále byl
projednán plán akcí na rok 2019, který bude přílohou dubnového
zpravodaje.

Základní škola Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková
organizace zve všechny předškoláky a jejich rodiče na
pro školní rok 2019/2020
s názvem

NA INDIÁNSKÉ STEZCE
Den zápisu: úterý 9. dubna 2019 od 13 do 17 hodin dle rozpisu v MŠ
Místo: budova školy – přízemí vlevo.
Vedoucí zápisu: Mgr. Jitka Buchlovská
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými od 1. září 2012 do
31. srpna 2013. Přijdou také děti, které měly v minulém roce odklad.
Rodiče přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Děti si přinesou přezůvky.
Pro účastníky je zajištěno občerstvení.

Kamenictví TRANAS
spol.s.r.o.

Hřbitovní 74a, Nový Jičín
tel. 605925932 Mlčoch L.
pevná linka 556709032 , www.tranas.wz.cz ,
E-mail :kamenictví@post.cz
využijte naši nabídku na zhotovení pomníku, nebo
rekonstrukci hrobu ze skladových zásob v loňských
cenách navíc nyní se slevou

NA ZHOTOVENÍ POMNÍKU, RÁMU A
KRYCÍCH DESEK SE NYNÍ POSKYTNE

JARNÍ SLEVA 20%
Navštivte naši provozovnu se zkušenými pracovníky a
porovnejte ceny, kvalitu, sortiment zboží. Kvalitní služby zde
poskytujeme už více jak 40 let. Bezplatně poradíme přímo na
hřbitově, přijedeme dle domluvy kdykoliv i v sobotu a neděli.

Bartošovický zpravodaj č.3/2019 vydal Obecní úřad v Bartošovicích,742 54
Bartošovice čp. 135, dne 1. března 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.

