Ve středu 6. března 2019 proběhlo 4. zasedání zastupitelstva obce,
které po projednání přijalo následující usnesení, ze kterého uvádíme
výpis:
Vzalo na vědomí:
 Kontrolu plnění usnesení
 Zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období
 Rozbory hospodaření obce k 31.12. 2018
 Překročení rozpočtu ve výši 100 tis. Kč u § 6402 – Finanční
vypořádání minulých let z důvodu vratky nevyčerpané dotace
z rozpočtu Ministerstva kultury ČR (projekt Výměna dřevěných
oken ve věžičce zámku v Bartošovicích)
 Hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2018






Informace k aktuálním investičním akcím
Prezentaci k 3. kolu kotlíkových dotací a kotlíkových půjček
Informaci k problematice jmelí v MSK
Informaci k podmínkám prodeje objektu prodejny potravin na
horním konci

Schválilo:
 Ověřovatele zápisu: Milan Valenta, Zdeněk Houška
 Odpis pohledávky č. 14-002-00187 ve výši 50 tis. Kč za firmou
Mofis Czech s.r.o., IČ 26866609, se sídlem 747 07 Opava,
Palhanecká 18, za reklamu
 Opravu 2 položek ve schváleném rozpočtu roku 2019 a to ve
financování: došlo k záměně částek uvedených u položek 8123 a
8124
 Rozpočtové opatření č.1/2019
Příjmy
872 100,- Kč
Výdaje
4 480 000,- Kč
Saldo P a V
- 3 607 900,- Kč
Financování
3 607 900,- Kč
Rozpočet po 1. RO
Příjmy
Výdaje
Saldo P a V
Splátka úvěru
Změna stavu na bankovních účtech

40 277 900,- Kč
47 885 800,- Kč
- 7 607 900,- Kč
- 1 750 000,- Kč
- 9 357 900,- Kč



Poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 600 000,- Kč na
předfinancování Šablony II v rámci OP VVV Základní škole
Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková organizace a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci



Úpravu závazného ukazatele schváleného usnesením č. 3.2.4.
na 3. zasedání zastupitelstva obce Bartošovice, konaném dne
19. prosince 2018 Základní škole Bartošovice okres Nový Jičín
příspěvková organizace na částku 500 tis. Kč z původní částky
3 050 000,- Kč na provedení oprav z důvodu realizace těchto
oprav z rozpočtu obce
















Účetní závěrku obce Bartošovice k 31. 12. 2018 a zároveň
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb. posoudilo podklady k účetní
závěrce ve smyslu § 13 odst. 1 vyhlášky s tím, že nejsou
předpoklady a nebyly zjištěny žádné okolnosti, že by účetní
závěrka obce Bartošovice k 31. 12. 2018 nebyla úplná a průkazná.
Rovněž nebyla vyhodnocena předvídatelná rizika a ztráty
společně s výkazy obce Bartošovice:
Výkaz zisků a ztráty sestavený k 31. 12. 2018 ze dne 6.2.2019
Rozvaha sestavená k 31. 12. 2018 ze dne 6.2.2019
Příloha k účetní závěrce sestavená k 31. 12. 2018 ze dne 6.2.2019
K účetní závěrce byly předloženy k projednání následující
písemnosti, které tvoří nedílnou součást účetní závěrky obce
Bartošovice:
Inventarizační zpráva o průběhu inventarizace provedené ke dni
31. 12. 2018 ze dne 30.1.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bartošovice za
rok 2018 ze dne 13.2.2019 (KÚMSK)
Zpráva o výsledku finančních kontrol za rok 2018 ze dne 13. 2.
2019
Závěrečný protokol o výsledku kontroly plateb pojistného
na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností
plátce pojistného ze dne 4.12.2018
Převod dosaženého kladného hospodářského výsledku po zdanění
za rok 2018 ve výši 4 462 310,71 Kč do nerozděleného zisku let
minulých
Podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových o úplatné nabytí pozemku p.č. 345/3 v k.ú. Hukovice
do vlastnictví obce v případě snížení navrhované ceny za odkup
pozemku
Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem
Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826,
deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře paní
MVDr. Kateřinu Křenkovou. Delegace zástupce obce, jakožto
zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře
jménem akcionáře na více valných hromadách, a to na všech
valných hromadách (řádných, mimořádných nebo náhradních),

konaných v době od udělení této delegace do dne 1. listopadu
2022. Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora
uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za
zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu Lumírovi Milákovi.
 Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo kultury na opravu fasády
zámku v Bartošovicích
Uložila:
 Starostce obce jednat s Jednotou SD Hodonín ohledně odkupu
budovy obchodu na horním konci obce
 Starostce obce vyvolat písemné jednání s VFU Brno o případném
odkupu administrativní budovy v KÚ Bartošovice
 Starostce obce zveřejnit na webových stránkách obce a ve
zpravodaji obce informace ohledně kotlíkových dotací z MSK
 Starostce obce zjistit situaci kolem prodeje budovy kina
v Bartošovicích

Volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU se uskuteční:
- v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
- v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Místo pro konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1 Bartošovice – základní škola
Bartošovice pro voliče s trvalým pobytem v Bartošovicích
ve volebním okrsku č. 2 - Hukovice - kulturní dům Hukovice pro
voliče s trvalým pobytem v Hukovicích
Volič
Voličem je občan obce za předpokladu, že jde o státního občana
České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu.
Každý občan ČR, který má právo volit ve volbách do Evropského
parlamentu a má na území České republiky trvalý pobyt je zapsán
automaticky do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu.

Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách
do Evropského parlamentu na území ČR za předpokladu, že
 nejpozději 25. května 2019 dosáhne věku 18 let,
 je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen
k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR
(tj. nejméně od 10. dubna 2019),
 nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva
nebo nemá omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany
zdraví lidu a
 je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán
v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, o
který požádal v minulých volbách do Evropského
parlamentu, nebo teprve o zápis do seznamu voličů
požádá (nejpozději do 14.4.2019) anebo je veden
v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do
zastupitelstev obcí a u obecního úřadu v místě svého
pobytu požádá o přenesení svých údajů z tohoto dodatku
do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
Voliči, který není zapsán v seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování
neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz.
S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním
okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný
podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán
v seznamu).
Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to
- osobně nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin nebo
- písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu
nejpozději 17. května 2019 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí
být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána
v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí
pouhý email).
Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019,
anebo jej voliči zašle.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a

státní občanství České republiky platným občanským průkazem
nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky.
Svou totožnost a státní občanství občan jiného členského státu EU
prokáže například průkazem o povolení k trvalému pobytu,
cestovním pasem, občanským průkazem nebo potvrzením o
přechodném pobytu spolu s občanským průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude
mu hlasování umožněno.
Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat
okrskové volební komisi.
Způsob hlasování
Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na
adresu trvalého pobytu nejpozději 21.
května 2019. Hlasovací lístky si je
možné vyžádat ve volební místnosti.
Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení
není možné. Po obdržení úřední obálky
opatřené úředním razítkem vstoupí volič
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Zde si vybere 1
hlasovací lístek toho kandidujícího subjektu, pro který chce
hlasovat.
Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma
kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje
jejich pořadové číslo.
Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední obálky a úřední
obálku vhodí před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své
členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími
lístky.

(tzn. přijetí dítěte od 1.9. 2019) k předškolnímu vzdělávání proběhne ve
středu 15. května 2019 v době od 8,00 do 15,00 hodin v Mateřské
škole v Bartošovicích.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si zákonní zástupci
vyzvednou v den zápisu v předškolním zařízení. Rodiče přinesou
občanský průkaz a rodný list dítěte.
Ředitelka MŠ stanovila následující kritéria, podle nichž se bude
postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2 písm.b)
zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním , středním, vyšším
odborném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů o
přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.
Při přijímání dětí vychází ředitelka z kritérií uvedených v následující
tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.
Kritérium
Dítě, které dosáhne do
31.8.2018 pěti let
Bydliště dítěte
Dítě, které dosáhne do
31.8.2018 čtvrtý rok věku
Dítě, které dosáhne do
31.8.2018 třílet věku
Dítě mladší do 31.8.2018
dosáhne dva a půl let věku

Povinná předškolní
docházka
Trvalý pobyt v obci
Bartošovice a Hukovice
Trvalý pobyt v obci
Bartošovice a Hukovice
Trvalý pobyt v obci
Bartošovice a Hukovice

bodové
ohodnocení
Povinné
přijetí
Přednostně
15
Přednostně
15
5

Povinností je zdravotní způsobilost, včetně absolvování stanovených
očkování dítěte.Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním
seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě MŠ (na
dveřích budovy školky a www.stránkách MŠ). Seznam bude obsahovat
registrační číslo dítěte a bude zveřejněn nejméně 15 dnů. Přijatým
dětem nebude rozhodnutí doručováno. Můžete, ale požádat o jeho
vydání. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno
v písemné podobě.
Předpokládaný termín zveřejnění bude stanoven na den 23.5. 2019.

Jaroslava Dědiková, ředitelka MŠ

na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a
kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o
plánované odstávce na vodovodní síti , která proběhne ve středu
3. dubna v době od 8,00 do 17,00 hodin v celé obci Bartošovice.
Žádáme odběratele, aby v průběhu termínu přerušení dodávky
vody, po kterou probíhá odstraňování příčiny přerušení dodávky
vody, neodebírali vodu z vodovodní sítě. Vlivem manipulací na
vodovodní síti se mohou vyskytnout krátkodobě zhoršené
senzorické vlastnosti vody.
Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

První sběrný dvůr v letošním roce bude pro veřejnost otevřen
v pátek 5. dubna v době od 8,00 do 14,00 hodin a v sobotu
6. dubna od 9,00 do 11,00 hodin.
Každý další měsíc pouze první sobotu v měsíci od 9,00 do 11,00
hodin.
Stejně jako doposud můžete na sběrném dvoře odložit velkoobjemový odpad (nábytek, koberce,..), elektrozařízení (pouze kompletní,
nerozebrané), obaly od barev, pneumatiky
pouze z osobních vozidel.
Evidence uloženého odpadu na sběrném
dvoře zůstává nezměněna.
Na obecním úřadě si může vlastník rodinného domu za rok
vyzvednout 3 kartičky, na kterých bude uvedeno číslo popisné
vlastníka nemovitosti, na odvoz velkoobjemového odpadu. Při
návštěvě sběrného dvora a uložení velkoobjemového odpadu bude
odevzdána kartička obsluze. Každý rodinný dům může v průběhu
roku uložit max. 3 běžné vozíky za osobní automobil
s velkoobjemovým odpadem. Kartičky z loňského roku je možno
použít i letos.
Na jeden rodinný dům je možno na sběrném dvoře uložit pouze 4
pneumatiky na osobní automobil (bez disků !!) O ukládání odpadů
bude obsluhou sběrného dvora veden záznam.
Elektrozařízení bude na sběrném dvoře odebíráno bez omezení,
kromě bojlerů. Bojlery odkládejte ve dvoře Technických služeb
v Bartošovicích.

V průběhu měsíce dubna budou v obou
částech
obce
rozmístěny
nové
kontejnery na tříděný odpad, které byly
pořízeny v rámci realizace projektu
„Doplnění systému odděleného sběru
odpadu v obci Bartošovice“. 66 kusů
kontejnerů o objemu 1500 a 2500 l
dodala firma SDO Technika s.r.o. ze
Šenova u Nového Jičína. Stávající síť sběrných míst bude rozšířena
tak, aby byla zajištěna větší možnost a dostupnost třídění, s cílem
snížení množství směsného komunálního odpadu a navýšení
množství tříděného odpadu, který je možno znovu využít jako
surovinu pro výrobu nových výrobků. Na sběrných místech budou
umístěny kontejnery na plast, papír, sklo, kov a nápojový karton
(tetrapak). Kontejnery byly pořízeny v hodnotě 1 149 258,- Kč,
přičemž dotace ze Státního fondu životního prostředí činí
1 252 080,- Kč.

Obracíme se na všechny občany, aby respektovali systém
třídění odpadů, aby do kontejnerů vhazovali pouze to, k
čemu jsou určeny, např. použité dětské pleny opravdu
nepatří do kontejneru na papír ani na plasty, ale do
popelnice!
Zároveň upozorňujeme na to, že sběrná místa, na kterých
se kontejnery na tříděný odpad nacházejí, nejsou „sběrný
dvůr“, aby tam byl volně ukládán různorodý odpad
v pytlích a aby původci odpadu spoléhali na to, že obec
odpad uklidí.
PLASTY - ŽLUTÝ KONTEJNER – do těchto kontejnerů patří
fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích,
čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných
výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další
výrobky z plastů.
Pěnový polystyren vhazujte v menších kusech, ve větším množství
je odběr možný na sběrném dvoře. Pokud vhazujete do kontejnerů
větší folie, stáhněte je páskou, nevhazujte je volně, protože tím

znemožníte následný výsyp kontejnerů. Rovněž zde platí, že větší
množství folií můžete odevzdat na sběrném dvoře.
Do kontejnerů na plasty nevhazujte mastné obaly se zbytky potravin
nebo čistících prostředků, obaly od barev, žíravin a nebezpečných
látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

PAPÍR - MODRÝ KONTEJNER - vhodit sem můžeme
například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv
z lepenky, nebo knihy.
Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze
bez
vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo
jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat.

SKLO - ZELENÝ KONTEJNER – sem vhazujeme barevné
sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických
nápojů, sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a
rozbité skleničky, vždy však umyté, bez zbytku potravin. Vytříděné
sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit ! Díky svým vlastnostem
se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.
Do nádob na sklo nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani
velké kusy skla, autoskla, zrcadla nebo třeba drátované sklo,
zlacená a pokovená skla.

NÁPOJOVÝ KARTÓN (TETRAPAK) - ORANŽOVÝ
KONTEJNER - sem vhazujte krabice od džusů, vína, mléka a
mléčných výrobků.
Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin
v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky
nápojů a potravin.

KOV – ŠEDÝ KONTEJNER – do těchto kontejnerů můžeme
vhodit nápojové plechovky, kovové konzervy.
Nevhazujeme špinavé konzervy se zbytky jídel nebo objemné kovy.
Pro uložení objemných kovů využijte sběrný dvůr.

TENTOKRÁT
Z ČINNOSTI ZO ČESKÉHO SVAZU
VČELAŘŮ BARTOŠOVICE Z.S. (období 2014 – 2019)
Dne 9. března 2019 se sešli včelaři na výroční schůzi v prostorách
Obecního úřadu v Kuníně ke zhodnocení své činnosti nejen za
loňský rok, ale za celé pětileté volební období.
Nyní uvádím jen pár informací z výroční zprávy za uplynulé pětileté
období činnosti našeho spolku. V roce 2014 – 2015 postihly celý
náš spolek velké úhyny včelstev. Z počtu 263 uhynulo 164 včelstev.
Bylo a je potěšující, že tato skutečnost neodradila ani neoslabila
členskou základnu. Po těchto událostech byl na každé členské
schůzi prioritním bodem bod léčení a zdravotní stav včelstev. Mohu
konstatovat, že za poslední dva roky byly úhyny včelstev
zanedbatelné. Dostali jsme se se zavčelením katastrů na standardní
počty včelstev v naší ZO.
Spolek prezentoval svou činnost při získání tzv. „Bílé stuhy“
v soutěži obce Kunína o Vesnici roku MSK, kdy byla překvapena
nejen veřejnost, ale i hodnotitelská komise. Pravidelně jsme
doplňovali svými daty i obecní kroniku. Svou účastí jsme podpořili i
křest kočovného vozu mladých Včelaříků v Bartošovicích. Někteří
z nás přivítali i podporu MSK na obměnu starých úlů. Ne vždy bylo
vše ideální. Projednávali jsme i neutěšenou situaci po skandálech
s medem a mnohé jiné. Neodpustím si malou poznámku. Lidé by
měli nakupovat med z oblastí, kde žijí, kde jsou specifické pylové
alergeny.
Během volebního období došlo i na administrativní změny dle
nového Občanského zákoníku. Změnil se název i sídlo spolku,
zpřísnila se distribuce léčiv a mnoho jiného. V tomto období byl
zřízen i tzv. CIS, Centrální informační systém, internetový přístup
k evidenci protokolů, oznámení i aktualit.
Včelaři se v rámci sebevzdělávání zúčastnili i přednášek učitelů
včelařství na různá témata (racionalizace chovu včel, technické
zázemí, zdravotní stav, atd.). K nepsaným povinnostem patřila i
účast na okresních a krajských seminářích a školeních.
Předali jsme rovněž několik děkovných listů jako malé poděkování
za dlouholetou včelařskou činnost.
Rád bych zde citoval: „Opylování má podle údajných studií 30 – 50 x
větší hodnotu pro přírodu než samotný med. Včelařství je jedna
z mála činností, která přírodě dává více, než z ní odebírá.“

Posláním včelařů je nejenom šířit dobré jméno spolku, ale i obcí, na
jejichž katastrech mají umístěna včelstva. Máme štěstí, že je tu
zámek v Kuníně, zámek a Záchranná stanice v Bartošovicích, ale i
to známé logo mlékárny Kunín. Stačí jen vzpomenout.
V pětiletém období jsme zřídili i webové stránky spolku, za podpory
obce Kunína natočili video o včelařích, zúčastňujeme se včelařské
pouti a bohoslužby za včelaře na sv. Hostýně. Byli jsme přítomni i na
celostátní akci „Medová snídaně“ a podpořili prezentaci místní
ekoškolky „Med jako přírodní produkt“. Při příležitosti 100. výročí
vzniku republiky jsme zasadili 100 kusů stromků lípy srdčité, není
podstatné kde, ale že vůbec. Zde bych rád citoval: „Lípa se stala pro
svou vůni, půvabnou korunu a vlídný stín symbolem ochrany,
pomoci a lásky“. Od roku 1848 se stala lípa oficiálně stromem
Slovanů.
S myšlenkou zájmu ke včelaření jsme zakoupili 5 včelařských
kombinéz, tyto budou sloužit, při projevení zájmu, dětem
v Bartošovicích i Kuníně. K ukončení volebního období jsme nechali
odsloužit bohoslužbu za včelaře v místním kostele v Kuníně.
Nechyběly ani perníky, medovník a medovina.
Spolková činnost, bez které nelze mnohdy prezentovat činnost
obce, spočívá i v poskytování medových produktů, ať již při pečení,
prezentacích, ale i v podobě darů do tombol místních plesů.
Během let 2014 –2018 jsme se rovněž potýkali s výkyvy počasí.
Suché a horké, bezesnůškové období kvetení lípy i předčasné
nástupy jara. Doufáme a jsme rádi, že se včelařství dostává do
povědomí občanů a včelaři plní své poslání,
vyplývající ze samé podstaty chovu včel.
Dovolte
mi
poděkovat
i
rodinným
příslušníkům za pomoc, všem příznivcům
včelařů i zastupitelstvům obcí při podpoře
naší činnosti.
Závěrem pár údajů ze statistiky pro opylovací
sezónu 2019 a zavčelení katastrů obcí. Vycházím zde z počtu
nahlášených včelstev k laboratornímu vyšetření zdravotního stavu.
V tomto počtu jsou zahrnuta včelstva od řádných včelařů spolku,
registrovaných na katastru uvedených obcí, hostujících i neorganizovaných včelařů.
Bartošovice - 16 včelařů - 171 včelstev, Hukovice – 2 včelaři – 21
včelstev, Nová Horka – 1 včelař – 2 včelstva, Kunín – 15 včelařů –
96 včelstev
jednatel spolku ZO ČSV z.s.

V sobotu 9. března se některé děti a jejich rodiče rozhodli strávit
společně čas aktivním sportováním na zimním stadionu v Novém
Jičíně, které pro ně připravila základní škola ve spolupráci
s komunitní školou. Dopravy autobusem využilo 39 osob a ostatní
se dopravili vlastními auty. Po předběžném přihlášení se v pátek
zdálo, že pojede sotva 26 dětí a rodičů, ale nakonec si to někteří
rozmysleli, změnili své plány a podpořili naše snažení. Nakonec se
akce zúčastnilo 33 dětí v doprovodu 22 dospělých a 6 učitelů. Na
stadionu nás přivítala paní Petra Dubová, která ochotně zapůjčila
některým dětem brusle i
helmy. Potom už se ledová
plocha od poledne do půl
druhé hemžila malými i velkými
bruslaři. Začínající mrňousci
měli
k dispozici
pomocné
branky, které jim sloužily jako
opora. Starší děti už jezdily
bez obtíží, kluci si vyzkoušeli i
malé hokejové utkání. Rodiče
měli většinou taky brusle,
takže mohli svým potomkům podat pomocnou ruku a naučit je něco
ze svého umění. I rodiče, kteří nebruslili, sledovali se zaujetím
pokroky svých ratolestí. V šatně sice všichni sundávali brusle
s úlevou, ale i přesto byli spokojení a akci hodnotili jako velice
zdařilou. My jsme rádi, že jsme naši organizační aktivitu nevydali
nadarmo a těšíme se někdy příště na další společné bruslení,
plavání, lyžování či cokoliv jiného.
Jitka Buchlovská

OZVĚNY Z LEDU
….skvělý sportovní zážitek. Moc se nám bruslení a společný výlet
líbil, nelze srovnat s klasickým veřejným bruslením, na které také
občas zajdeme.
Pokud budete někdy v budoucnu podobnou akci pořádat, budu moc
rád, když se o této akci dozvíme, rádi se opět zúčastníme.
…..chtěl jsem vám poděkovat za zorganizování bruslení děti s rodiči.
Děti se během toho dne zlepšily v bruslení (Lukášek stál na bruslích

poprvé) a byly spokojené. Hlavně s tím, že nemusely plnit úkoly, ale
jen si tak bruslit s rodiči.
Moc děkujeme za zaslání fotek a zorganizování společného
bruslení.
…..Byla to pro mne výborná příležitost zasportovat si s mými dětmi
a poznat jejich spolužáky, a také učitele, v méně formálním
prostředí. Jsem přesvědčena o tom, že takovéto komunitní aktivity
školy podporují dobré vztahy rodičů se školou, které jsou
předpokladem pro úspěšné vzdělávání dětí. Zároveň jsou děti, i my
rodiče, podporovány ve zdravém životním stylu a pohybových
aktivitách. Ještě jednou děkuji a ráda se s dětmi zúčastním dalších
podobných akcí školy.
…..Hodnotím tuto akci jako povedenou a dobře zorganizovanou.
Myslím si, že rodiče by mohli občas své ratolesti vyhnat od počítačů
a televize a jít se s nimi protáhnout třeba na tuto nebo jinou
obdobnou akci.

V měsíci dubnu oslaví svá životní jubilea naši spoluobčané:
pan Ferdinand Urban
pan Jindřich Michalik
pan Marián Miklánek
pan Jiří Šťastný
Oslavencům přejeme do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí
a osobní pohody !

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA V BARTOŠOVICÍCH
pátek 19. dubna - Velký pátek –velkopáteční obřady v 10,30 hodin
neděle 21. dubna – slavnost Zmrtvýchvstání Páně – slavnostní
bohoslužba a žehnání pokrmů v 9,15 hodin
neděle 28. dubna - 2. neděle velikonoční - bohoslužba v 9,15 hodin

KOSTEL NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE V HUKOVICÍCH
neděle 21. dubna - slavnost Zmrtvýchvstání Páně - slavnostní
bohoslužba a žehnání pokrmů v 10,30 hodin
Všem farníkům a občanům milostiplné a radostné svátky
velikonoční, duchovní síly a naděje od vzkříšeného Krista
přeje a v modlitbě vyprošuje P. Mgr. Miroslaw Brutkowski, farář

Zas je tu zpátky ten zázrak jara,
sasanky v lese, fialky pod keři.
Rozkvete bíle i haluz stará
a člověk na ráj uvěří.
Vzkříšení přírody slavíme zas,
vše živé ke slunci dere se výš.
Ať máme krásný ten požehnaný čas,
sluníčko v duších a k sobě blíž.

VESELÉ VELIKONOCE !

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která
probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit
nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Uklízíme všichni.
Společně. V jeden den.

Také letos se mohou do akce zapojit občané Bartošovic a Hukovic a
další dobrovolníci. Místní akci organizuje Český svaz ochránců
přírody z Bartošovic ve spolupráci s Obcí Bartošovice. Letošní
hlavní uklízecí den je sobota 6. dubna 2019. Sraz účastníků bude
v 9,00 hodin na nádvoří Bartošovického zámku.
Rukavice a pytle na odpad jsou zajištěny, vezměte si s sebou
vhodné oblečení a také občerstvení. Předpokládané ukončení akce
je mezi 13 až 14 hodinou. Poté bude pro účastníky úklidu zajištěna
zdarma prohlídka Stanice pro záchranu živočichův Bartošovicích
s odborným
výkladem.
Informace
najdete
na
webu:
www.csopbartosovice.cz
Vladimír Petřvalský
v sobotu 13. dubna od 8,00 hodin, zajišťuje SDH Hukovice,
železný šrot připravte na dostupné místo

se koná ve čtvrtek 18. dubna 2019 od 18,00 hodin v zámku
v Bartošovicích. Občerstvení zajištěno, kolo štěstí – do tomboly
doneste drobné ceny.

Obec Bartošovice již tradičně pořádá ve čtvrtek 18. dubna 2019
od 18,30 hodin na zámku v Bartošovicích obecní kolo
koštování. Zúčastnit se jej může každý, kdo je ochoten věnovat svůj
vzorek
pálenky – jabkovice, hruškovice či slivovice (0,3l) do koštování.
Vzorek musí být řádně označen jménem, druhem pálenky a %
alkoholu a doručen na obecní úřad do 15. dubna 2019.
Vítáni jsou i zástupci do degustačních komisí v jednotlivých
kategoriích pálenek. Vítězové obecního kola v jednotlivých
kategoriích obdrží ceny a postupují do regionálního kola, které se
uskuteční na zámku v sobotu 18. května 2019.
V rámci této akce budete mít možnost shlédnout výstavku prací
žáků základní školy s jarní tématikou, k zakoupení budou rovněž
velikonoční dekorace.

Podle dávné tradice lidé vítali jaro také otvíráním studánek —
symbolickým vyčištěním pramene po dlouhé zimě. Tento obyčej
upadl na čas téměř v zapomnění, ale díky úsilí nadšenců je na
mnoha místech obnovován. U nás je tato již tradiční akce připravena
na sobotu 27. dubna 2019. Akce je spojena s nenáročnou
vycházkou, vyčištěním pramene a úklidem jeho okolí, měřením
vybraných veličin (teploty, ph a tvrdosti vody) a poznávání přírodnin.
Sraz účastníků je v 9,00 hodin na nádvoří Bartošovického
zámku. S sebou se vezměte motyčku či železné hrábě, občerstvení
a vhodnou obuv a oděv do přírody (dle počasí). Akci pořádá místní
organizace Českého svazu ochránců přírody z Bartošovic. Aktuální
informace naleznete na webu: www.csopbartosovice.cz
Vladimír Petřvalský

v sobotu 30. dubna od 17,30 hodin , areál za Kulturním domem
v Hukovicích, s posezením v Hospůdce u Jarušky

v sobotu 30. dubna – areál Stodolní v Bartošovicích od 18,00
hodin, občerstvení zajištěno. Hraje: DJ Martin David

Příprava sportovních družstev se přesouvá z tělocvičny Základní
školy Bartošovice do Hukovic . Na výletišti za hasičárnou bude
pokračovat příprava sportovních družstev mužů, žen, veteránů,
starších i mladších žáků a to vždy v úterý od 16,30 hodin.
Zájemci o hasičský sport z řad dospělých i mládeže jsou vítáni .
Informace na tel. 775147355 . Neváhejte a přijďte mezi nás !
SDH Hukovice pořádá v sobotu 4.května noční soutěž v požárním
sportu na výletišti za kulturním domem v Hukovicích Všichni jste
srdečně zváni.
Martin Ondrušek, vedoucí sportovních družstev
Jan Hašler, starosta

je součástí dubnového zpravodaje. Podrobnosti k jednotlivým akcím
budou zveřejněny na plakátech a v hlášení místního rozhlasu.

Klub seniorů Bartošovice, připravuje zájezd na Strážnické vinobraní
v sobotu 14. září 2019, kterého se mohou zúčastnit i nečlenové
klubu seniorů. Přihlášky a zálohu ve výši 500 Kč vybírá Anna
Halmová, telefon 724 846 662.
Předpokládaná cena zájezdu 900,-Kč. V ceně zájezdu: doprava,
plavba po Baťově kanálu s průvodcem, návštěva vinného sklepa s
pohoštěním. Těšíme se na Vaši účast.

v sobotu 30. března od 15,30 hodin bude na fotbalovém hřišti
v Bartošovicích odehráno fotbalové utkání mezi mužstvy
z Bartošovic a Mankovic.
Rozpis zápasů jarní sezóny 2019 mužů a mladších žáků byl uveden
v březnovém zpravodaji.
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – JARO 2019
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PLOTY – MONTÁŽE, PRODEJ
WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39
Prodejna v pracovní dny 8:00 – 15:00, Tel.: 722 550 000






KLASICKÉ PLETIVOVÉ
SVAŘOVANÁ PLETIVA
SVAŘOVANÉ PANELY 3D, 2D
BETONOVÉ PLOTY S DEKOREM
BRANKY A BRÁNY, i na míru

-------------------------------------------------------------------------------------------

THUJE NA ŽIVÝ PLOT




www.THUJA.cz

THUJA SMARAGD
PRODEJ RŮZNÝCH VELIKOSTÍ, VÝSADBA ŽIVÉHO PLOTU
STÍNÍCÍ TKANINA - PRODEJ NA METRY, INSTALACE NA PLOT

---------------------------------------------------------------------------------------------------

GARÁŽOVÁ VRATA
VÝKLOPNÁ, DVOUKŘÍDLÁ
WWW.VRATA-OSTRAVA.CZ
Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39
tel.: 722 550 000
otevřeno v pracovní dny 8-15 hod.
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