Ve středu 5. června 2019 proběhlo 5. zasedání zastupitelstva, které po
projednání přijalo následující usnesení. Zastupitelstvo obce
Vzalo na vědomí:
 Kontrolu plnění usnesení
 Zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období
 Zprávu o činnosti kontrolního výboru
 Zprávu o činnosti finančního výboru
 Závěrečný účet za rok 2018 Dobrovolného svazku obcí
SOMPO 2016, vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 za rok 2018
 Závěrečný účet DSO Regionu Poodří za rok 2018, včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Regionu
Poodří za rok 2018
 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné podle
cenových předpisů pro stočné za rok 2018 obce Bartošovice




Informaci o projektu „Finanční stabilita municipalit Moravskoslezského kraje“
Informaci o opravě schodiště u kostela v Bartošovicích

Schválilo:
 Ověřovatele zápisu: Mgr. Blanka Skalíková, Rostislav Čubok
 Rozpočtové opatření č.3 /2019
Příjmy
2 486 000
Výdaje
3 446 000
Saldo P a V
- 960 000
Financování
960 000
Rozpočet po 3. rozpočtovém opatření
Příjmy
43 205 600
Výdaje
51 088 700
Saldo P a V
- 7 883 100






Závěrečný účet obce Bartošovice za rok 2018, včetně Zprávy
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bartošovice za rok 2018,
usnesením bez výhrad
Jednorázový příděl finančních prostředků ve výši 152 125,43
Kč do fondu obnovy kanalizace
Prodej pozemku p.č. 1069,91 m2, ostatní plocha, v k.ú. Bartošovice v ceně znaleckého posudku č. 6867/19
Uzavření Dohod o provedení práce pro členy zastupitelstva
obce

Uložilo:
 Starostce obce – požádat Správu silnic MSK o posouzení stavu
komunikace v zatáčce pod kostelem v Bartošovicích
 Starostce obce – vyvolat jednání s dopravním specialistou
k řešení dopravní situace na dolním konci obce
Neschválilo:
 Prodloužení provozní doby Mateřské školy v Bartošovicích do
17,00 hodin

je zveřejněn na https://www.bartosovice.cz/rozpocet-obce/.

Dalo by se očekávat, že díky tomu, že v obci byla vybudována
splašková kanalizace, projeví se tato skutečnost i v čistotě
Bartošovického potoka.
Po nějakou dobu, tomu tak i bylo. Všichni občané měli stejnou možnost
napojit své odpadní vody z domácností, popř. dalších objektů, kde
produkují odpadní vody na hlavní kanalizační řad, který tyto odvádí na
čistírnu odpadních vod.
Co je tedy příčinou toho, že se v letošním roce opakovaně na horním
konci obce objevuje znečištění, které je patrné pouhým okem na
hladině potoka ?
Zvláště v této době, kdy je v potoku velmi málo vody, může být
znečištění, doposud neznámého původu, nebezpečné.
Obracíme se proto na občany, aby v případě, že toto znečištění nebo
místo, odkud se do potoka takto znečištěná odpadní voda dostává
zjistí, neprodleně informovali starostku obce. Bude přivolán odborný
pracovník, který provede odběr a rozbor vzorků. I na základě rozborů
bude možno snáze identifikovat místo, odkud se znečištěná voda do
potoka dostává.
Snad i tato informace přispěje k tomu, že se kvalita vody v potoce
zlepší a to tím, že dotčená osoba, která doposud, byť jen nahodile do
potoka znečištěnou vodu vypouští od této činnosti upustí a znečištěné
odpadní vody odvede tam, kam patří.

DĚTSKÝ LÉKAŘ MUDr. MICHAL PUKOVEC
Od 1.7. 2019 do 31.8.2019 se bude ordinovat v běžných
ordinačních dobách.
Ve čtvrtek 4. července – ordinace uzavřena.
Ve dnech 29.července – 3. srpna 2019 – ordinace uzavřena.
Pacienty ošetříme v Novém Jičíně, ul. Msgr. Šrámka 11, v uvedených
ordinačních hodinách:
Pondělí 29.7. 13,00 - 14,30
Úterý
30.7.
7,30 - 9,30
Středa 31.7.
7,00 - 8,30
Čtvrtek 1.8.
13,00 - 14,30
Pátek
2.8.
12,30 - 14,00
PRAKTICKÁ LÉKAŘKA MUDr. PETRA FRÖMLOVÁ
ČERVENEC
Ve dnech 2. - 4. července 2019 a 15.- 19. července 2019 bude
ordinace uzavřena, zastupuje MUDr. Vladimír Čunta (Medical care
Centre Kopřivnice, Záhumenní 1477/4C) v tyto ordinační hodiny:
Po, Út, Čt, Pá 8,00 – 12,00 hodin
Středa 11,00 – 16,00 hodin
SRPEN
Ve dnech 8. – 9. srpna 2019 – ordinace uzavřena
zastupuje MUDr. Vladimír Čunta, Kopřivnice (místo, ordinační hodiny
– viz. výše)
Ve dnech 12. – 23. srpna 2019 – ordinace uzavřena, zastupuje
MUDr. Andrea Galiová, Kostelní, Nový Jičín
Po, St, Čt, Pá 8,00 – 10,00 hodin
Úterý 12,00 – 14,00 hodin

Obecní úřad v Bartošovicích bude v pátek 30. srpna 2019 od 9,45
hodin uzavřen z důvodu školení zaměstnanců.

oznamuje, že v době letních prázdnin bude otevřeno
v pondělí – pátek od 11,00 hodin do 12,15 hodin.

V minulém měsíci byly v obci rozmístěny nové kontejnery na tříděný
odpad. Děkujeme všem, kteří využívají možnosti rozšíření třídění
odpadů a odpad dle jednotlivých komodit do příslušných kontejnerů
odkládají. Neustálým problémem zůstává likvidace jednorázových
použitých plen, tyto nepatří ani do papíru ani do plastů. Použité pleny
patří do směsného komunálního odpadu. Žádáme vás, abyste toto
třídění dodržovali. Dále jen doporučení, na kontejnerech jsou umístěny
oboustranně otvory. Žádáme vás, abyste tam, kde je to možné
(s ohledem na umístění kontejnerů), využili oba otvory k ukládání
odpadů a kontejner tak zcela naplnili.

Červenec - sobota 6. července - 9,00 – 11,00 hodin
Srpen - sobota 3. srpna - 9,00 – 11,00 hodin

Závěrem měsíce června byl dokončen projekt výměny herních prvků
v zahradě mateřské školy v Bartošovicích.
V tomto týdnu byla zahájena rekonstrukce sportovní podlahy
v tělocvičně základní školy, včetně obložení stěn. Následovat bude
rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace v objektu celé
školy.
Počátkem měsíce července bude provedeno vodorovné dopravní
značení ve středu obce s tím, že kolem prodejen bude vyznačena žlutá
nepřerušovaná čára, která znamená dle silničního zákona, zákaz
zastavení. Prosíme, abyste toto dopravní značení respektovali.
V měsíci červenci bude zahájena rekonstrukce vodovodního řadu na
dolním konce obce, od prodejny potravin až k Lučnímu dvoru –
investor SmVaK.
V měsíci červenci budou provedeny drobné opravy na místních
komunikacích tryskovou technologií JetPatcher.
V měsíci srpnu bude zahájena rekonstrukce panelové komunikace
kolem mateřské školy. V rámci akce bude vybudováno i parkoviště pro
osobní automobily pro potřeby mateřské školy.

…..
Začátkem měsíce června
hasiči z Hukovic již tradičně
vyčistili
požární
nádrž
v Hukovicích a v těchto parných
dnech
ji
hojně
navštěvují občané nejen z
Hukovic se svými dětmi.
Okolí
rybníka
a
požární
nádrže je
pravidelně
udržováno
a
poskytuje pěkné prostředí pro
aktivní odpočinek. Koupání je
zde na vlastní nebezpečí.
HASIČSKÝ SPORT
Sezóna je v plném proudu a hasiči z Hukovic již dosáhli pěkných
výsledků . Všechna družstva se umisťují v popředí NJ Ligy hasičského
sportu. Muži například zvítězili v Bernarticích nad Odrou a Závišicích.
Soutěže v Odrách se zúčastnili všechny tři družstva a oprášili i
kategorii historických strojů PS 8 , kde se umístili na stříbrném stupni.
JEDNOTKA SDH
Několikrát zasahovala a likvidovala bodavý hmyz a na požádáni
čerpala studny občanů. Pravidelná údržba techniky a oprava vozidla
CAS byla prováděna členy jednotky v areálu na Lapači.

Měsíc červen byl opět hojný na včelařské akce. První z nich byla
aktivní účast na akci Armáda, lesnictví a myslivost pořádanou
Vojenskými lesy a statky ČR, s. p. ve spolupráci s Armádou ČR, kde
součástí této pěkné akce byly soutěže pro děti, kde na jednotlivých
stanovištích děti plnili úkoly, které byly zaměřené, tak aby se z dané
oblasti rovněž něco dozvěděly. Bartošovice letos reprezentoval
včelařský kroužek, kde pro děti bylo připravené včelařské sudoku a jiné
soutěže, ale rovněž i zástupci Záchranné stanice pro volně žijící
živočichy, kde si děti na jejich stanovišti odlívali stopy ze sádry. Druhou
akcí, která byla organizována dětmi, bylo veřejné medobraní. Bohužel
z Bartošovic na akci nikdo nedorazil, nicméně i přes tento nezájem

místních obyvatel, byla akce zajímavé pro přespolní zájemce, a
dokonce nás navštívila i zahraniční studentka z daleké Argentiny.
Poslední červnovou akcí byl tradiční Medový den se včelařskou
stezkou, kterou pro děti z 5. třídy paní učitelky Mgr. Martiny Goldové
zorganizovali Včelaříci. Z důvodu blížící se rekonstrukce ve škole jsme
změnili místo, a to místo třídy ve škole jsme využili Komunitní místnost
na zámku, kde pro děti bylo připraveno sladké malé pohoštění ve
formě rohlíku s máslem a čerstvým medem. Občerstvení bylo pořízeno
z finanční podpory Moravskoslezského kraje. Pro děti byla kromě
sladké snídaně, rovněž připravena presentace o včelařství, kde se děti
seznámili s tím, jak to u včel funguje a rovněž si mohli zahrát včelařské
sudoku a či utočit svíčku z mezistěnky. Po přednášce je čekala
včelařská stezka, kde na pěti stanovištích odpovídali na otázky, které
byly zkouškou jejich pozornosti z předchozí přednášky. Znalosti dětí
byly překvapující a plný počet bodů získala Emma Ďuricová, se ztrátou
jediného bodu získala 2. místo Amálka Ondrušáková a 3. místo Kiki
Vargová. Na samotný závěr děti mohly nahlédnout do úlu či si chytnout
drona vlastníma rukama. Některým dětem se pohled do úlu líbil natolik,
že využili této možnosti několikrát. Kiki se vysloužila pochvalu a
odměnu za odvahu. O prázdninách nás čeká sběr dat z digitálních
úlových vah, které byly pořízeny z projektu „Zkoumání vlivu včelí
pastvy na chov matek“ za finanční podpory Moravskoslezského kraje.
Na závěr si Vám dovolujeme popřát pěkné prázdniny.
Včelaříci Jakub, Radek, Lucka, Eliška, Verča a Simča

V loňském jsem odzkoušel na ovoci z mého sadu novou sušárnu na
ovoce a zdá se, že se dílo povedlo. Sušení je asi nejlepší konzervace,
co se týká zpracování a trvanlivosti a hodně ho využívali naši předkové
zvláště na Valašsku. Také svou sušárnu jsem dělal podle doposud
fungujících, nebo i nově postavených sušáren ve Vlachovicích.
V letošním roce bych chtěl nabídnout sušení i pro veřejnost, proto
pokud
budete
mít
v dalších
Nově vyrobená lésa na sušení ovoce
měsících zájem usušit i větší
množství ovoce, můžete mi
zavolat, nebo napsat na mé
kontakty:
tel. 737136309
email: vladanmacha@seznam.cz

Stačí pak dovézt v kyblíku
ovoce připravené
na
sušení a za
dva dny si
odvezete usušený produkt.
Co se týká prohlídek mlýna, začlenil jsem i sušárnu do jedné z tras,
takže zájemci si ji mohou detailně prohlédnout.
Další novinkou je začlenění Bartošovického mlýna do projektu stezky
Technických památek s názvem TECHNOTRASA. Součástí tohoto
projektu je i rezervační systém, kde se mohou zájemci o prohlídku
předem zarezervovat na předem určený volný termín v měsíci. Více na
www.bartosovickymlyn.cz, nebo facebook Bartošovický mlýn.
Z Bartošovického mlýna Vás zdraví Vladan Mácha

Jendrulkovým se před časem narodilo krásné a zdravé miminko. Třetí
den po porodu měl chlapec zástavu dechu, byl oživován a převezen na
JIP oddělení, kde chlapečka zachránili. Po pár týdnech si ho rodiče
mohli odvézt domů. Časem byla Lukáškovi diagnostikována smíšená
forma dětské mozkové obrny, centrální hypotonický syndrom, hluboká
psychomotorická retardace, epilepsie a atypický autismus jako
následky hypoxie (nedostatku kyslíku) mozku.
I přesto, že rodina vynakládá nemalý čas a prostředky na rehabilitace,
stále to nestačí. Speciální terapie rehabilitační metodou THERASUIT
by se měla opakovat vícekrát do roka. Jelikož terapie není hrazená
zdravotní pojišťovnou a nelze ji již z vlastních příjmů pokrýt, rozhodla
se rodina přijmout jakoukoliv formu pomoci.
A tady můžeme pomoci všichni.
Například sběrem PET víček.
Do vyhlášené sbírky se zapojují
základní i mateřské školy. Během
jednoho týdne jsme navštívili hned tři
sběrná místa. Ve Frýdku-Místku jsme
diplom s poděkováním za spolupráci
předali zaměstnancům a rodičům dětí
z Mateřské školy Bavlnářská a z
Mateřské školy 8. pěšího pluku.
Zvláštní poděkování náleží vedení
Základní školy Bartošovice, vedení obce Bartošovice, v čele s MVDr.
Kateřinou Křenkovou, a pracovníkům Sběrného dvora Bartošovice za
podporu při sběru PET víček. Díky práci pana Ing. Vladimíra
Petřvalského,
učitele
a vedoucího
badatelského
kroužku
(podporujícího děti v kladném vztahu k přírodě a ke svému okolí),
a jeho žáků se podařilo nasbírat více než 250 kg víček.
Výtěžek sbírky bude použit výhradně na neurorehabilitace TheraSuit
a TheraTogs, nebo rehabilitační a kompenzační pomůcky nehrazené
zdravotní pojišťovnou. Děkujeme všem, kdo se do sběru PET víček
zapojili. Vaší podpory si velice vážíme!
Za Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek
Leona Sroková
Více o pomoci rodině Jendrulkových
zde:http://m.lukasjendrulek.webnode.cz/.

Dobrovolníci ADRA v Novém Jičíně navštěvují osamělé seniory
v domácnostech, v Domově Duha, lidi s mentálním postižením
v Chráněném bydlení Domova NaNovo, připravují program pro pozůstalé
děti v Klubu Stromeček a nově se budou moci věnovat také dětem ze
znevýhodněného prostředí.
Děti, se kterými bude dobrovolník trávit čas hrou, povídáním, sportováním,
výlety nebo přípravou do školy, budou vybírat sociální pracovníci Sociálně
právní ochrany dětí Městského úřadu Nový Jičín a Sociálně aktivizační
služby. Převážně to budu děti, jejich rodiče se rozcházejí a oni se s tím
musejí vypořádat, děti, jejichž rodiče neplní svou rodičovskou funkci a své
děti zanedbávají, či
děti,
které
jsou
v péči jiných osob
než rodičů.
Máte-li chuť někomu
nezištně pomáhat,
máte-li čas např. 1
hodinu týdně, jste
starší 18 let a chcete
poznat nové zkušenosti a nové lidi,
ozvěte se nám. Vysvětlíme vám, co
dobrovolnictví obnáší, proškolíme vás
pro
dobrovolnou
činnost a seznámíme se vším, co
s návštěvami
dětí
bude souviset.

Irena Blablová,
ADRA
tel.: 739 320 717
irena.blablova@adra.cz

Turistická oblast Poodří se nachází na území Mikroregionu
Odersko, Regionu Poodří a protíná také Bílovecko a města
Fulnek, Studénku a Klimkovice. Oblast, ve které působily mnohé
významné osobnosti, je bohatá na přírodní atraktivity i historické
objekty, je protkána bohatou sítí cyklotras a stezkami pro turisty.
Některá zajímavá místa tohoto regionu navíc zabydlely pohádkové
bytosti.
Třináct skřítků našlo svůj domov ve třinácti objektech
po celém Poodří – Moravském Kravařsku. Záchrannou
stanici v Bartošovicích osídlil skřítek Kulíšek,
jenž léčí zvířátka a stromy, v tamním zámku
bude na malé i velké návštěvníky čekat víla,
které se říká bartošovická Rusalka. Rodný dům
Johanna Gregora Mendela ve Vražném-Hynčicích obývá
skřítek Kulihrášek, vodní mlýn Wesselsky v Loučkách
u Oder ohlídá Rarášek a oderskou Katovnu, bývalé městské vězení,
pro změnu skřítci Prutníčci.
Princeznu Terezku uvidíte v infocentru ve Fulneku a další pohádkové
bytosti, vodníka Puškvorečka a skřítka Plamínka, pak v Muzeu obce
Albrechtičky a v Muzeu venkovského života a zemědělství ve Skotnici.
Svého skřítka Větroplacha má i větrný mlýn ve Spálově.
Další kouzelní skřítci, Picmoši, se už zabydleli v Pohádkovém sklepení
muzea v Bílovci. Rodinku roztomilých Picmochů tvoří
Apolenka, Madlenka, malá Dorotka či Jozífek. Skřítků je
tam však mnohem více, sklepení se jimi jen hemží
a stačí se pozorně dívat.
U zámku ve Studénce hlídá questing trasu bludička
Kotvička a v infocentru v Sedlnicích přebývá víla Sněženka, která
na jaře hlídá koberce sněženek v nivách řeky Odry. Letos v létě se do
lázeňského města Klimkovic nastěhovala další pohádková bytost
veverka Augustinka.
Vždy na začátku putování Poodřím dostanou děti pohádkový cestovní
pas, tak zvaný Vandrbuch. Kdo do něj nasbírá pět razítek z různých
míst této oblasti, může se těšit na prstové maňásky, divadýlko a další
ceny.
Nejen pohádkové postavičky lákají nejmenší návštěvníky do Poodří.
Programy pro děti připravuje například Jarošův statek, ožívá i známé
turistické místo Spálovský mlýn, které znají dnešní rodičové a

prarodičové jako místo dobrodružných dětských táborů v krajině kolem
řeky Odry s tajemným poutním místem - Pannou Marií ve skále…
Edukační programy pro děti má připraveno Muzeum v Bílovci,
v Odrách slouží malým návštěvníkům dětské dopravní hřiště, kde si ti
nejmenší mohou půjčit kolo a ti větší elektrické vozítko.
Poodří je zkrátka připraveno na výlety celých rodin tak, aby se ti
nejmenší nenudili a toužili se vracet a poznávat další místa oblasti
s krásnou přírodou a zajímavými historickými objekty.
Bc. Pavlína Ambrosch
Destinační management turistické oblasti Poodří – Moravské
Kravařsko, o.p.s. www.pohadkovepoodri.cz, www.moravskekravarsko.cz
FB Pohádkové Poodří, FB Poodří – Moravské Kravařsko

ČESKO - JAPONSKÁ KAPELA DUO KERLEK
vystoupí v pátek 28. června 2019 v 19,00 hodin v Bartošovickém
mlýně. Banátský „poustevník“ a japonský jazzman zahrají český folk,
japonskou alternativu a multiinstrumentální prostorové improvizace.
Vstupné dobrovolné.

BARTOŠOVICKÁ POUŤ
Sobota 29. června

Fotbalové utkání BASAKO x TJ NIVA HLADKÉ ŽIVOTICE
od 16,30 hodin n a fotbalovém hřišti v Bartošovicích

Pouťová diskotéka
od 20,00 hodin v areálu Stodolní, DJ Martin David, vstupné 30,- Kč
Neděle 30. června
V průběhu celého dne kolotoče, pouťové atrakce, stánkový prodej

Poutní bohoslužba ke cti sv. Petra a Pavla proběhne v neděli
30. června v 10,00 hodin

15,00 hodin - VERAS Band – To nejlepší od Věry Špinarové

FOTBALOVÝ TURNAJ 4 VESNIC
pátek 5. července – od 9,00 hodin – fotbalové hřiště
v Bartošovicích
Fotbalové turnaje se zúčastní mužstva : BASAKO
Bartošovice, TJ Dubina Větřkovice, FC Libhošť
a FK Skotnice

VEČERNÍ ASTRONOMICKÉ POZOROVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY
s populárně – odborným výkladem
pracovníků Hvězdárny z Valašského
Meziříčí pomocí výkonných přenosných
dalekohledů.
Společně se můžeme podívat na řadu
zajímavých objektů na obloze – planety,
hvězdy, hvězdokupy, mlhoviny, galaxie i
komety.
pátek 12. července, v případě nepříznivého počasí sobota
13. července – začátek pozorování 21,00 hodin, fotbalové hřiště
v Bartošovicích

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ BASAKO BARTOŠOVICE x ZFP
OLOMOUC
sobota 20. července od 16,00 hodin, fotbalové hřiště v Bartošovicích

ROCKOVÝ VEČER S KAPELOU
sobota 20. července od 20,00 hodin,
areál Stodolní, vstupné 50,- Kč

PRÁZDNINOVÉ NOČNÍ RYBAŘENÍ
Místní organizace rybářů pořádá pro své členy –
mladé rybáře a jejich rodiče, prázdninové noční
rybaření. Akce se uskuteční na horní Bartošovické
přehradě (rev. 471 155) od pátečního podvečera
2. srpna do sobotního dopoledne 3.srpna 2019.
Jsou zváni nejen členové kroužku mladých rybářů, ale i ostatní členové
naší organizace mladší 15 let a dospělí členové s dětmi do 10 let.

Podmínkou účasti je trvalá přítomnost alespoň jednoho z rodičů
účastníka a platná povolenka k lovu ryb (buď mladého rybáře, nebo jeli mladší než 10 let, jeho rodiče). Mimo samotný lov ryb v souladu
s Rybářským řádem budou probíhat i jiné zábavné činnosti. Bude
připravena večeře ve formě grilovaných jídel - maso, špekáčky, možná
i ryby a ostatní občerstvení - čaj, káva, minerálky a pro dospělé i
točené pivo. Pro přespání si mohou účastníci akce postavit stan nebo
bivak.
Účast na akci je pro všechny zdarma, pro mladé rybáře i včetně jídla a
občerstvení.
Na vaši účast se těší členové výboru MO ČRS Bartošovice.
Další informace na www.rybaribartosovice.eu

DISKOTÉKOVÉ ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
sobota 31. srpna – areál Stodolní, 18,00 hodin, vstupné 30,- Kč

V měsíci červenci a srpnu oslaví svá životní jubilea:
paní Ludmila Polyaková
paní Marie Bartoňová
paní Ladislava Peřinová
pan František Sokolík
pan Zdeněk Vaněk
pan Rudolf Špalek
Všem oslavencům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a osobní pohody !

Rozloučili jsme se s
paní Vlastou Bolfovou

MUŽI 3.třída skupina A
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Družstvo
Žilina
Rybí
Bravantice
Bludovice
Fulnek B
Petřvald B
Bartošovice
Hodslavice
Olbramice
Zbyslavice
Mankovice
Štramberk
Ženklava
Mořkov B

Záp.
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

+
20
19
17
15
16
13
12
12
13
12
10
10
8
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
7
9
11
10
13
14
14
13
14
16
16
18
21

Body
62
60
48
47
46
41
38
37
37
34
30
28
23
15

Penalty +
2
0
3
1
4
2
1
3
4
3
1
3
2
1

OS mladší žáci sk. A
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8

Družstvo
Kateřinice
Nový Jičín B
Petřvald n.M.
Hodslavice
Rybí
Libhošť
Bludovice
Bartošovice

Záp.
21
21
21
21
21
21
21
21

+
19
12
11
10
9
8
6
3

0
1
2
1
3
1
1
2
1

1
7
9
8
11
12
13
17

Body
58
38
34
33
28
25
20
10

OS mladší žáci sk. A
Rk.
1
2
3
4
5
6

Družstvo
Libhošť
Suchdol n.O.
Žilina
Bílovec B
Jakubčovice n.O.
Bartošovice

Záp.
15
15
15
15
15
15

+
13
11
7
6
3
2

0
0
1
2
1
2
0

2
3
6
8
10
13

Body
39
34
23
19
11
6

Penalty 4
3
0
3
2
4
3
4
2
1
1
1
1
1

Otevírací doba
pondělí zavřeno
úterý
17,00 – 22,00
středa 17,00 – 22,00
čtvrtek 17,00 – 22,00
pátek
17,00 – 23,00
sobota 15,00 – 23,00
neděle 15,00 – 22,00
Čepujeme: Radegast, Plzeň, Birell, Kofolu
Široká nabídka alkoholických a nealkoholických
nápojů,
cukrovinky,
pizza,
nakládaný hermelín, utopenci, nanuky,…..
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