Bartošovice
Kraj: Moravskoslezský

Okres: Nový Jičín

Správní obvod: Nový Jičín

GPS souřadnice: 49.668842N, 18.054607E

Nadmořská výška: 247 m n. m.

První pís. zmínka: 1383 (639 let)

Počet obyvatel: 1 733

PSČ: 741 01

Adresa URL: www.bartosovice.cz

O obci
Obec Bartošovice leží 13 km severovýchodně od Nového Jičína v údolní nivě řeky Odry a
Bartošovického potoka. Převážná část Bartošovic s místní částí Hukovice leží v chráněné
krajinné oblasti Poodří.

Historie obce
První písemné prameny, ve kterých se obec připomíná, jsou z let 1383 - 1398 jako Parsdorf v souvislosti s
lánem, náležícím k příborskému fojství. Vok III. z Kravař, pán na Jičíně a Štramberku, v roce 1399
nechal napsat ...

Ubytování a restaurace
Ubytování je možné v zámku Bartošovice. V obci je bistro, hospůdky, hostince a pizzerie.

Okolí a příroda
Obec Bartošovice se nachází v údolní nivě řeky Odry a Bartošovického potoka. Pro přírodovědné
pozoruhodnosti byla údolní niva Odry vyhlášena Chráněnou krajinnou oblastí Poodří. Oblastí vede
značená Zámecká naučná stezka.

Současnost obce
V obci je základní i mateřská škola. Jsou zde také praktičtí lékaři.
V Bartošovicích je sportovní areál, který se nachází v centru obce. Je tvořen fotbalovým hřištěm se
sportovními kabinami a zázemím.

Sportovní možnosti
V Bartošovicích je sportovní areál, který se nachází v centru obce. Je tvořen fotbalovým hřištěm se
sportovními kabinami a zázemím. Na ně navazuje přístřešek s pódiem, který slouží pro
pořádání sportovně-kulturních akcí.

Památky a zajímavosti
K dominantám obce patří zámek, který se připomíná jako tvrz z roku 1480, hospodářská budova
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zámku čp.4, kostel sv. Petra a Pavla, hrobka rodiny Meinertů u zdi kostela z roku 1834 a místní fara čp. 146 z
roku 1737 (dříve lovecký zámeček), která je nyní součástí ...

Doprava
V Bartošovicích je autobusová zastávka. Obcí prochází silnice č. 46429.
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