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Čeká nás sčítání lidu, domů a bytů
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude
půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii
se budou sčítat všechny země EU z nařízení
Evropské komise v jeden společný rok. Náklady
na sčítání lidu jsou v České republice přibližně
250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho
obyvatele, což je při tomto způsobu sčítání
částka v Evropské unii obvyklá).
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese
celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak
se vyvíjejí informační technologie, ale také
se zkušenostmi z předchozích sčítání. Formuláře
pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím
související legislativní opatření, nově tak přibude např. dotaz na registrované partnerství.
Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích
formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru
ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka,
zda má rodina možnost využívat osobní počítač
a připojení k internetu.
Nově bude možné vyplňovat elektronické
sčítací formuláře na internetu a odesílat je online nebo prostřednictvím datových schránek.

Informace pro nájemníky
Na radnici se obrátili nájemníci bytů
městského obvodu a požadovali informace
o tom, zda skupinka 3 osob, která obchází
jednotlivé byty a požaduje podpisy nájemníků k žádosti o založení společenství
vlastníků a odkoupení bytového fondu, je
vyslána městským obvodem Radvanice
a Bartovice. Vedení radnice tímto sděluje,
že osoby, které sbírají podpisy a tvrdí, že
městský obvod špatně hospodaří s finančními prostředky, vybranými na nájemném,
nejsou zaměstnanci Úřadu městského
obvodu Radvanice a Bartovice.
Bc. Šárka Tekielová, starostka

Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec. Sčítacími
komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci
České pošty. Právnickým osobám bude ČSÚ
ve většině případů posílat domovní a bytové listy
prostřednictvím datových schránek. V době
ostrého sčítání v roce 2011 bude
všem k dispozici bezplatné
telefonní centrum s operátory,
kteří budou připraveni pomoci
se všemi dotazy o sčítání.
Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo tzv. minisčítání,
ve kterém si mohli žáci a studenti zábavnou
formou vyzkoušet práci se statistickými daty
a také zjistit, jak jsou tyto údaje užitečné a zajímavé. V České republice se loni od 6. dubna
do 7. května uskutečnilo zkušební sčítání lidu.
Celkem 6,4 procenta obyvatel využilo možnost
odeslat formuláře elektronicky přes internet,
ostatní zvolili klasickou cestu a vraceli formuláře komisařům nebo je posílali poštou.
Pro zkušební sčítání vybrali statistici 0,5 procenta obyvatel České republiky, aby prověřili
všechny potřebné procesy před ostrým sčítáním v příštím roce, otestovali srozumitelnost
a přehlednost formulářů a vyzkoušeli nové
techniky skenování dat.

„Sčítání lidu se na našem území provádí pravidelně od roku 1869. Letos se poprvé v historii
testovalo i elektronické vyplňování sčítacích
on-line formulářů na internetu, které bude
při sčítání příští rok úplnou novinkou,“ upozorňuje místopředseda Českého statistického
úřadu Stanislav Drápal. „Samotné informace
z dotazníků nebyly při zkušebním sčítání tím
nejdůležitějším, zaměřili jsme se hlavně na srozumitelnost otázek a formulářů. Výstupem byla
zpráva, jaké procesy je potřeba pro ostré sčítání
zlepšit a kde jsou slabá místa nových systémů.
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým
akcím vůbec. Za vůbec nejstarší dochovaný
soupis na českém území je považován soupis
majetku litoměřického kostela z roku 1058, který
je součástí zakládací listiny knížete Spytihněva
II. Za významný mezník pak lze označit rok
1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie
Terezie o každoročním sčítání lidu. Novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v habsburské
monarchii zahájilo sčítání provedené v roce
1754. Poprvé se konalo současně a jednotně
na celém území soustátí. Rozsah informací
i kvalita dat se začala významně zvyšovat
od roku 1869, kdy se uskutečnilo první moderní
sčítání lidu na našem území. Jediné sčítání, které
se v novodobé historii Československa nekonalo,
bylo v roce 1940 kvůli 2. světové válce.
Více informací na straně 2

Sčítat se bude i na radnici
Ke dni 25. března 2011 proběhne v České republice sčítání lidu, domů a bytů. V této souvislosti zpřístupní náš úřad v době od 26. března 2011 do 14. dubna 2011 bezplatné internetové
připojení tak, aby občané mohli využít možnosti elektronického vyplnění sčítacího formuláře.
Informace o sčítání a sčítací formuláře je možno získat na internetové adrese www.scitani.cz.
Aby byla zajištěna bezpečnost osobních údajů občanů, bude zpřístupněn informační kiosek
ve 2. patře budovy radnice na ul. Těšínské 87/281 v Ostravě-Radvanicích v rámci provozní doby
úřadu, tj.:
v pondělí a středu
8.00–11.30 a 12.30–17.00
v úterý a čtvrtek
8.00–11.30 a 12.30–14.00
v pátek
8.00–11.00
Kontaktní osoby:
Mgr. Taťána Frajs, vedoucí odboru OaVV, tel. 599 416 113
Jan Maceček, odbor MHDaP, tel. 599 416 122

Sčítání lidu krok za krokem

1) Blíží se první návštěva komisaře. Ještě
před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, najde každá domácnost
ve své schránce letáček se základními informacemi o sčítání lidu. Spolu s tímto letáčkem
bude v každé schránce lísteček „Informace
o kontaktních osobách a místech“, kde bude
uvedeno jméno sčítacího komisaře, který formuláře přinese, číslo jeho průkazu a termín,
kdy do domácnosti přijde. Jméno komisaře
a číslo obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude
možné ověřit v každé obci na úřední desce.
Čas návštěvy budou volit komisaři nejčastěji
v pracovní den v podvečer nebo o víkendu,
aby zastihli rodinu doma. Materiály budou
komisaři roznášet do schránek od 26. února
do 6. března 2011.
2) Jak poznám sčítacího komisaře? Sčítací
komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním průkazem sčítacího komisaře,
který bude předkládat při návštěvě v každé
domácnosti společně s občanským průkazem.
Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku
s velkým žlutým logem České pošty.
3) Komisaři roznáší formuláře. Sčítací
komisaři navštíví v době od 7. do 25. března
každou domácnost v ČR a předají jí dotazníky pro všechny osoby, které tam žijí (včetně
návštěv či podnájemníků, kteří budou v době
rozhodného okamžiku v domácnosti třeba jen
přechodně).
Komisař přinese do domácnosti celkem tři
formuláře s vysvětlivkami: Zelený sčítací list
osoby (každý člověk v domácnosti dostane svůj
vlastní). Žlutý bytový list (každá domácnost
dostane jeden). Oranžový domovní list (ten
dostanou pouze majitelé nebo správci domů).
Osoba starší 15 let může převzít formuláře
pro všechny členy domácnosti. Formuláře vám
komisaři předají osobně proti podpisu. Pokud
vás zastihne komisař v místě vašeho trvalého
bydliště, bude už na formuláři dopředu předtištěno vaše jméno a příjmení. Pokud vám bude
formuláře předávat na jiné adrese, vyplní komisař údaje v hlavičce ručně do prázdného formuláře. Při předání formulářů se vás komisař
zeptá, jakým způsobem budete chtít vyplněné
formuláře odevzdat, a nabídne vám tři základní
možnosti:
1) On-line vyplnění a odeslání na internetu
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud
preferujete tuto cestu, komisař si s vámi hned
domluví termín schůzky, kdy přijde formuláře
vyzvednout)
3) Odeslání poštovní obálkou do P. O. Boxu
ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, předá vám
komisař předtištěnou obálku formátu A4, žádné
poštovné v tomto případě domácnost neplatí)
Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc
s vyplněním, vždy mu vyjde vstříc a pomůže.
Pro cizince a národnostní menšiny budou
připraveny vysvětlivky v osmi jazycích (angličtina, němčina, ruština, romština, vietnamština,
francouzština, ukrajinština a polština).
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2a) Co když se mi navržený termín
návštěvy nehodí a nebudu v tu dobu doma?
Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí vám do schránky
Oznámení o termínu doručení sčítacích formulářů, kde bude opět uvedeno jméno komisaře,
číslo průkazu a termín, kdy se dostaví podruhé.
Pokud by vám ani druhý termín nevyhovoval, můžete zavolat na bezplatnou linku
800 87 97 02 a domluvit si jiný čas návštěvy.
Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne,
najdete ve schránce „Oznámení o náhradním
termínu doručení sčítacích formulářů“ s informací, že si můžete formuláře vyzvednout
na tzv. sběrném místě do 14. dubna. V praxi
bude sběrným místem jedna z větších pošt
ve vašem regionu.
3) Rozhodný okamžik. Tím je půlnoc z 25. na 26. března 2011. Půlnoc
z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů
se vyplňují podle skutečnosti platné v tento
rozhodný okamžik. Příklad: Pokud se miminko
narodilo dvě hodiny po půlnoci, ještě nebylo
v rozhodný okamžik na světě a do sčítání
se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před
půlnocí, v rozhodný okamžik mezi námi bylo
a je třeba jej do sčítání uvést. Po rozhodném
okamžiku začíná sběr formulářů.
4) Sběr vyplněných formulářů. Už
při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli
vyplníte formuláře on-line, předáte je komisaři osobně a nebo zda je odešlete v obálce. Ať
zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat či
odevzdat formuláře do 14. dubna 2011.
a) Vyplnění formulářů on-line.
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat, je internet. Od rozhodného okamžiku bude možné na www.scitani.cz vyplňovat
a odesílat formuláře on-line. Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, potřebujete
papírové formuláře, které Vám přinesl sčítací
komisař. Na papírových formulářích najdete
vpravo dole u čárového kódu dva unikátní kódy
(jeden čistě číselný a jeden, který kombinuje
čísla a písmena). Těmi se na www.scitani.cz
přihlásíte, otevře se vám váš formulář a můžete

začít vyplňovat. V závěru kliknete na tlačítko
odeslat. Po odeslání obdržíte automatické
potvrzení o tom, že formuláře byly statistikům
v pořádku doručeny. Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro on-line vyplnění potřeba Adobe
Acrobat verze 9.0 a vyšší. Pokud máte na svém
počítači nižší verzi, bude přímo na stránkách,
kde se formuláře vyplňují, odkaz na bezplatné
stažení potřebné vyšší verze Acrobatu.
b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc
sčítacího komisaře s vyplněním.
Pokud jste se se sčítacím komisařem
domluvili na osobním odevzdání formulářů,
přijde komisař v domluvený čas formuláře
vyzvednout. To je také okamžik, kdy vám
pomůže s vyplněním, pokud o tuto pomoc
požádáte. Může se stát, že se cokoliv ve vašem
programu změnilo a nebudete mít možnost být
v domluvený čas doma. Pokud vás komisař
nezastihne, najdete ve schránce „Oznámení
o termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů“ s návrhem, kdy se komisař pro formuláře
zastaví v termínu novém. Opět bude na tomto
Oznámení uvedeno číslo na bezplatnou linku
800 97 87 02, kde je možné navržený termín
druhé návštěvy změnit podle vašich potřeb.
Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé,
najdete ve schránce obálku formátu A4 s předtištěnou adresou P. O. Boxu a s „Oznámením
o náhradním termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů“, kde bude popsáno, jak můžete
formuláře odeslat v obálce.
5) Když budete potřebovat pomoc. Telefon:
800 87 97 02 bezplatná informační linka projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (v provozu
denně 8–22 hod. od 26. února do 20. dubna 2011)
e-mail: info@scitani.cz, web: www.scitani.cz.
Komisař: Úkolem sčítacího komisaře
není pouze roznést a sebrat formuláře, ale také
pomoci každému, kdo nebude některé z kolonek rozumět či nebude mít sílu sám formuláře
vyplnit. V takovém případě jsou komisaři
připraveni nechat si údaje např. od nemocného,
staršího či nevidomého člověka nadiktovat
a formuláře za ně kompletně vyplní.
Ondřej Kubala, tiskový mluvčí projektu
Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Základní termíny sčítání lidu

QQ 26. února 2011 – Začíná fungovat call centrum, na bezplatnou linku 800 87 97 02
se mohou lidé obracet s dotazy o sčítání
každý den od 8.00 do 22.00. Komisaři
začnou roznášet do schránek letáky o blížícím se sčítání. S letákem vhodí komisař
lísteček s návrhem termínu, kdy do dané
domácnosti přinese sčítací formuláře.
Každá domácnost najde ve schránce letáček do 6. března.
QQ 7. března 2011 – Komisaři začínají navštěvovat domácnosti s formuláři. Občan dostane
zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé
a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý
BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů
ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška
formulářů končí 25. března 2011.

QQ 25./26. března 2011 – Půlnoc
z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné
v tento rozhodný okamžik.
QQ 26. března 2011 – Je možné začít odevzdávat
sčítací formuláře. Jsou tři cesty: Internet,
předání sčítacímu komisaři, odeslání poštou
nebo odevzdání na poště.
QQ 14. dubna 2011 – Do tohoto dne mají všichni
podle zákona odevzdat formuláře.
QQ 20. dubna 2011 – Končí činnost call centra
s bezplatnou linkou 800 87 97 02. Dále bude
k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo
Českého statistického úřadu 274 057 777, které
je v provozu v úředních dnech. Stále bude také
fungovat informační email info@scitani.cz.

Sociální odbor informuje
Dne 1. února 2011 zavítali do Ostravy
zástupci Evropské komise, OSN a Rady vlády
ČR. Navštívili i Radvanice a Bartovice, kde milé
hosty, Pabla Espiniella – zástupce Úřadu vysoké
komisařky OSN pro lidská práva v Bruselu,
Alexandrose Isolakise – koordinátora generálního ředitelství Evropské komise pro regionální
politiku a Gabrielu Hrabaňovou – ředitelku

QQ Zástupci Evropské komise, OSN a Rady vlády
ČR se v Radvanicích setkali se starostkou obce
Bc. Šárkou Tekielovou a zástupci romských
organizací 

Foto Irena Kopciuchová

kanceláře Rady vlády pro záležitosti národnostních menšin, přivítala starostka městského
obvodu Radvanice a Bartovice Bc. Šárka
Tekielová a vedoucí odboru sociálních věcí
Mgr. Irena Kopciuchová. Důvodem setkání byla
romská problematika a s tím spojené hrozící
vyloučení Romů ze společnosti. Tyto problémy
řeší stále více evropských států. Schůzka
s představiteli nevládních organizací, policie,
státní správy i samosprávy se uskutečnila proto,
aby hosté načerpali inspiraci pro další města
a země Evropy. V našem městském obvodě
hosté navštívili lokalitu Trnkovec a komunitní
centrum včetně bytů s doprovodným sociálním
programem na ulici Pátova. Na tomto prvním
setkání se diskutovalo o místních zkušenostech
z praxe, protože úroveň naší práce v této oblasti
je velmi vysoká. Evropská komise chce tuto
problematiku řešit v celoevropském měřítku.
Při tomto setkání se zástupce Evropské komise
pan Alexandros Isolakis vyjádřil, že za 10 let
budeme hovořit o Ostravě jako o modelovém případu pro Evropu v řešení romské otázky.
Mgr. Irena Kopciuchová,
vedoucí odboru sociálních věcí

Autobusová linka č. 45 – přímé spojení
Bartovic a Radvanic s Porubou

Od prosince loňského roku mohou využívat nejen občané našeho městského obvodu
přímé spojení Bartovic a Radvanic s Porubou.
Nová linka č. 45 staví na zastávkách Ještěrka,
U Samoobsluhy, Olšák, Bajger, Fryštátská
a dále pokračuje směr ulice Rudná se zastávkami Vratimovská, Nová huť hl. brána, Nová
huť učiliště, Frýdecká, Bivojova, Ocelářská,
Městský stadion, Rottrův sad, Most mládeže,
Výškovická, Shopping Park, Jelínkova, Malá
Strana, Bytostav, Oblouk, Věžičky a Slavíkova.
Autobusová linka tak zajišťuje přímé spojení
s podnikem ArcelorMittal Ostrava a dále přímé

spojení s oblastí Kunčic, Zábřehu, Svinova
a Poruby. Dále nabízí možnost přestupu např. na
tramvajové linky směr Ostrava-Jih, Hrabůvka
a Hrabová. Cestující jedoucí např. do fakultní
nemocnice v Porubě nebo na VŠB, mohou na
zastávce Oblouk přestoupit na autobusovou
linku č. 40.
Spojení v současné době zajišťuje 7 párů
spojů v pracovní dny a 5 párů spojů o víkendech
a svátcích. Využití těchto spojů bude sledováno
a v případě většího zájmu dojde k rozšíření
počtu spojů.
Ing. Ctirad Havlásek, vedoucí odboru MHDaP

Poplatek ze psů je nutno zaplatit do 31. března
Každý majitel psa, který má trvalé bydliště
v městském obvodu Radvanice a Bartovice,
je povinen psa přihlásit, a to u správce poplatku,
kterým je Úřad MOb Radvanice a Bartovice.
Přihlašovací povinnost se týká štěněte staršího
tří měsíců.
Poplatek lze zaplatit v hotovosti na radnici
v pokladně, bezhotovostním převodem nebo
poštovní poukázkou.
Evidence psů je v kanceláři č. 3B,
v přízemí (odbor financí a rozpočtu). Sazba
poplatku je stanovena za jednoho psa a kalendářní rok:
a) za psa chovaného v rodinném domku 150 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. a) 200 Kč
c) za psa chovaného v bytovém domě 1 000 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. c) 1 500 Kč
e) za psa, který je využíván při podnikatelské
činnosti 1 000 Kč

f) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. e) 1 500 Kč
g) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího
důchodu, 150 Kč
h) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená pod písm. g) 200 Kč.
Upozorňujeme majitele psů, že složenky
nebudeme rozesílat. Pokud nebude poplatek
včas zaplacen, a to do 31. března, bude vyměřen platebním výměrem a může být navýšen
až na trojnásobek. U psů, kde je poplatek
1 000 Kč a výše, lze tuto částku rozdělit na dvě
splátky nebo domluvit splátkový kalendář.
Platby lze posílat na č. účtu:
19-11622761/0100, uvádějte svůj VS nebo VS
2711 a jméno majitele psa. Případné dotazy na:
jprokopovicova@radvanice.ostrava.cz nebo
tel. č. 599 416 137.
Jana Prokopovičová, odbor FaR

Placení za pronájem
pozemků
Poplatek za pronájem pozemku lze uhradit
převodem z účtu. Platbu je třeba zaslat na číslo
účtu 19-11622761, kód banky 0100 (číslo účtu
je rovněž uvedeno na webových stránkách
městského obvodu) v termínu do 31. března
2011. Abychom však mohli platbu identifikovat, je nutno při platbě uvést údaj, z kterého
bude možno identifikovat poplatníka (variabilní symbol – jedinečné číslo pro každého
poplatníka nebo jméno poplatníka s jeho
adresou). Informaci o variabilním symbolu lze
získat u paní Jindry Láskové, odbor majetkový,
bytový, školství a kultury (tel. 599 416 114,
e-mail: jlaskova@radvanice.ostrava.cz). V případě prodlení s placením je poplatník povinen
hradit penále ve výši 0,05 % z dlužné částky
za každý den prodlení.
Jindra Lásková, odbor MBŠaK

Od dubna
končí papírové
padesátikoruny
Papírovou padesátikorunou budou moci
platit lidé už jen dva měsíce, od 1. dubna totiž
končí její platnost a v oběhu zůstanou jen padesátikorunové mince. Důvodem, proč bankovní
rada ČNB rozhodla o ukončení bankovky,
je vyšší trvanlivost mince. Padesátikoruna byla
navíc jediným českým platidlem v kovovém
i papírovém provedení.

Ti, kterým padesátikorunové bankovky
zůstanou doma i po 1. dubnu, si je mohou
až do 31. března příštího roku vyměnit
na pobočkách ČNB a komerčních bank
po celém Česku. Od 1. dubna 2012 do 31. března
2017 je pak vymění už jen pobočky ČNB.

Vepřové hody v DPS
Začátkem února se sešli členové Klubu
důchodců v DPS – Bartovice u společného
stolu ve své kulturní místnosti, aby ochutnali
domácí výrobky z vepřového masa. Díky
organizátorům, výboru KD/DPS pod vedením
Z. Smužové všem velice chutnalo a panovala
dobrá nálada. Později se diskutovalo nad šálkem kávy až do večerních hodin. Počasí venku
nebylo sice nic moc, ale jaro už se neodvratně
blíží, a to je dobrá zpráva pro všechny seniory.
(JAS)
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Z jednání místní Projekt spolufinancovaný Evropskou
samosprávy
unií – obnova Matuškova parku
Rada městského obvodu Radvanice
a Bartovice na své 4. schůzi
dne 19. ledna 2011
- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy pro stavbu „Rekultivace pozemku
u ulice Kubečkova“
- rozhodla zaslat písemnou výzvu k podání
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na akci pod názvem „Sadové
úpravy na hřbitově v Bartovicích“
- schválila platové výměry ředitelům
příspěvkových organizací v městském
obvodu Radvanice a Bartovice s účinností
od 1. ledna 2011
- projednala žádost statutárního města
Ostravy o stanovisko k darování pozemku
parc. č. 3294/14, ostatní plocha, silnice
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a doporučuje statutárnímu městu Ostrava souhlasit
s darováním pozemku parc. č. 3294/14,
ostatní plocha, silnice o výměře 24 m²
v k. ú. Radvanice, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřená správa
městskému obvodu Radvanice a Bartovice,
do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic
České republiky
- schvaluje termíny zasedání zastupitelstva
městského obvodu v 1. pololetí roku 2011
- souhlasila s umístěním stavby „Zpevněné
plochy pro umístění kontejnerů na separovaný sběr odpadů“ na pozemcích parc.
č. 1179, 1182 a 3239/9 v k. ú. Radvanice
a parc. č. 673 v k. ú. Bartovice
Rada městského obvodu Radvanice
a Bartovice na své 5. schůzi
dne 2. února 2011
- vzala na vědomí výroční zprávu za rok 2010
dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
- projednala žádost a rozhodla o uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene
se společnosti ArcelorMittal Ostrava,
a.s., o zřízení věcného břemene na stavbu
„Protihluková stěna č. 4“, Bartovice,
U Důlňáku
- projednala návrh žádosti na statutární
město Ostrava na omezení vjezdu nákladní
dopravy na silnici II/479 Těšínská
Rada městského obvodu Radvanice
a Bartovice na své 6. schůzi
dne 16. února 2011
- projednala žádost společnosti OVANET
a.s. a souhlasí s umístěním stavby
„Monitorování průjezdnosti příjezd
Havířov“ pro potřeby veřejnoprávní
smlouvy a územního řízení
- rozhodla o uzavření rámcové smlouvy
o dodávce elektřiny, resp. o sdružených

RaB noviny 4

Městský obvod zadal zpracování projektu
„Obnova lesoparku – Matuškův park, ul.
Lipinská v Ostravě-Radvanicích“ projektové
organizaci – Technoprojekt, a.s., Havlíčkovo
nábřeží 38, 730 16 Ostrava 1. Následně podal
žádost o dotaci na tento projekt v rámci
14. výzvy Operačního programu Životního
prostředí, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu
přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 Podpora
regenerace urbanizované krajiny. Na základě
úspěšného hodnocení byl projekt registrován a vydáno městskému obvodu rozhodnutí
o poskytnutí podpory.
Realizace projektu „Obnova
lesoparku – Matuškův park, ul. Lipinská
v Ostravě-Radvanicích“ včetně přípravy je
spolufinancována Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životního prostředí.
Celkové náklady projektu na realizaci
činí 444 tis. Kč, z toho spolufinancováno
z Operačního programu Životního prostředí
je ve výši 88 tis. Kč a dále spolufinancováno
z rozpočtu statutárního města Ostravy je ve
výši 356 tis. Kč.
Účelem projektu je obnova dlouhodobě
chátrajícího Matuškova parku v Ostravě-Radvanicích, který se nachází v zastavěném území na pozemku, parcelní číslo 1925
v katastrálním území Radvanice, mezi ulicemi
Těšínská, Lipinská a Vardasova. V minulosti
byl park založen ve francouzském stylu.
V rámci projektu je navrženo uvolnění ploch
a odstranění zejména neduživých a slabých

-

-

službách dodávky elektřiny s dodavatelem
BICORN s.r.o.
rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na úklid
hřbitovů na rok 2011
rozhodla o uzavření smluv na opravy
a údržbu bytového fondu na rok 2011
rozhodla zaslat písemnou výzvu k podání
cenové nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu na služby s názvem
„Zajištění údržby veřejné zeleně v roce 2011
na území městského obvodu Radvanice
a Bartovice“ a jmenovala komisi pro otvírání obálek s nabídkami
schválila konání rozborů hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem
je statutární město Ostrava, městský obvod
Radvanice a Bartovice, za rok 2010 a složení
rozborové komise

Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice na své
3. schůzi dne 27. ledna 2011
- stanovilo dle ust. § 72 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a dle nařízení vlády
č. 375/2010 Sb., kterým se mění nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, odměny
neuvolněným členům Zastupitelstva

QQ V parku se vykácejí staré stromy a vysadí nové


Foto Dagmar Hrnčárková

dřevin, dále se v zájmovém území nacházejí
dřeviny, které vyžadují pěstební opatření,
výchovný řez, ošetření poranění, u keřů
zmlazení. V rámci výsadby dřevin, včetně
údržby, bude provedeno doplnění probírkou
uvolněných ploch parku novými výsadbami.
Realizace projektu tedy zahrnuje celkem
dosadbu 24 ks dřevin, z toho 14 ks keřů, 10 ks
stromů a ošetření 46 ks dřevin. Současně
bude provedena obnova chodníků s povrchem
z mlatu o šířce 1,5 m v původních trasách
a zároveň upravena vstupní plocha do parku.
Tato část projektu je dofinancována z rozpočtu
statutárního města Ostravy. Zahájení prací je
v únoru 2011 a předpoklad ukončení v dubnu
2011. Realizaci díla bude provádět na základě
výběrového řízení Ing. Jan Mareš – Parkservis,
se sídlem Zahradní 84, 747 19 Bohuslavice.
Ing. Dagmar Hrnčárková, vedoucí odboru
VŽPaVH
městského obvodu Radvanice a Bartovice
s tím, že odměna bude poskytována v případě náhradníka ode dne prvního zasedání
zastupitelstva městského obvodu, jehož se
zúčastnil, a při souběhu výkonu několika
funkcí se odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva městského obvodu poskytne
pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu tohoto
usnesení náleží nejvyšší odměna.
Mgr. Taťána Frajs, vedoucí odboru
organizačního a vnitřních věcí

Cyklus koncertů
vážné hudby
Srdečně zveme všechny příznivce vážné
hudby na jarní koncert vážné hudby do obřadní
síně radnice, který proběhne v úterý 22. března
2011 v 17.00 hodin. Představí se nám studenti
Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě
se skladbami mistrů zvučných jmen. Jarní
koncert bude, jak se již stalo tradicí, tematicky
zaměřen a slovní doprovod přednese MgA. Jiří
Bystroň. Další série koncertů pro Vás bude
připravena na podzim. Pozvánku najdete včas
v RaB novinách. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Jindra Lásková, odbor MBŠaK

ÚKLIDOVÁ AKCE – jaro 2011
Městský obvod Radvanice a Bartovice v rámci pomoci občanům
v řešení problémů s velkoobjemovými odpady z domácností, ve spolupráci
se společností OZO Ostrava v Ostravě-Kunčicích, umístí velkoobjemové
kontejnery na osvědčená místa v obou našich městských obvodech:
QQ Radvanice: 14.–15. března 2011
(pondělí přistavení, úterý dopoledne odvoz)

1. Lipina – ul. Na Hrázkách – garáže
2. Lipina – Na Ostří – u bývalé školy
3. Lipina – křižovatka Na Hrázkách x Kopcovecká
4. Trnkovec – křižovatka Úvozní x Pastrňákova
5. Trnkovec – křižovatka Výzkumná x Turgeněvova
6. Trnkovec – křižovatka Pošepného x Hutní
7. Čechovova – nad bývalým kinem
8. Dalimilova – hřiště DTJ
9. křižovatka Haškova x Ludvíkova

QQ Radvanice: 15.–16. března 2011
(úterý přistavení, středa dopoledne odvoz)

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

1. Vrchlického – u školy
1 ks
2. křižovatka Čapkova x Radvanická – u samoobsluhy
1 ks
3. Karvinská – u samoobsluhy
1 ks
4. křižovatka Třanovského x Karvinská
1 ks
5. ulice U Stavisek – křižovatka s Čapkovou
1 ks
6. ulice Za Šachtou – křižovatka s Ludvíkovou (býv. Míroděv) 1 ks
7. Kamčatka – křižovatka Na Svahu x Kozácká
1 ks
8. Bučina – Šmídova – točna autobusu č. 29 (býv. Důl Fučík 3) 1 ks
9. Lipina – křižovatka Újezdní x Na Stezce
1 ks

Ostravané
mohou třídit
kovové obaly

Obyvatelé města Ostravy mohou od začátku
ledna třídit také kovové obaly, tedy především
plechovky od potravin a nápojů a kovové obaly
od kosmetiky. Občané je mohou vhazovat
do žlutých kontejnerů na plast. Město Ostrava
ve spolupráci se svozovou společností OZO
Ostrava se tímto krokem snaží posílit separaci,
která umožní další využití odpadu. V prosinci
pak proběhlo vyhodnocení pilotního projektu.
Výsledky této zkoušky jasně potvrdily předpoklad, že společný sběr a svoz kovových obalů
spolu s plasty a nápojovými kartony je levnější
než sběr a svoz samostatný. Obsah žlutých kontejnerů je dotřiďován, neboť i samotných typů
plastu s rozdílným způsobem dalšího zpracování je několik. Hlavním cílem města i svozové
společnosti je rozšířit množství odpadů, které
se dají znovu využít jako suroviny, a nemusí tak
skončit na skládce. Na všechny žluté kontejnery
umístilo OZO Ostrava šedé samolepky, z nichž
se občané dozvědí, které druhy kovových obalů
mohou vhazovat. Jedná se především o plechovky od potravin a nápojů, které jsou čisté,
bez zbytků potravin, a kovové obaly od kosmetiky – sprejů, krémů apod. Nepatří sem kovové
obaly od barev, insekticidů, pesticidů a jiných
chemikálií. Ty patří jako nebezpečný odpad
do sběrných dvorů. Obsah žlutých kontejnerů
bude stejně jako dosud svážen na třídicí linku
OZO Ostrava.
Mgr. Vladimíra Karasová,
OZO Ostrava s.r.o.

QQ Bartovice: 16.–17. března 2011
(středa přistavení, čtvrtek dopoledne odvoz)

1. křižovatka Dvorová x Radova
2. křižovatka Těšínská x U Samoobsluhy
(zpevněná plocha před prodejnou)
3. křižovatka Bartovická x Za Školkou
4. křižovatka Bémova x Klaklova
5. křižovatka Bémova x K Rybníkům
6. křižovatka Za Ještěrkou x U Pramenů

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

QQ Bartovice: 17.–18. března 2011
(čtvrtek přistavení, pátek dopoledne odvoz)

1. křižovatka Majovského x Na Okraji
1 ks
2. křižovatka Březová x Sousedská
1 ks
3. Těšínská – parkoviště u koupaliště
1 ks
4. křižovatka Nad Lučinou x Pod Bažantnicí
1 ks
5. Na Pasekách – za podjezdem u Václavka
1 ks
6. U Důlňáku – před podjezdem u zahrádek
1 ks
Apelujeme, prosím, na Vaši ohleduplnost – nedávejte do kontejnerů
materiál, který tam nepatří. Do kontejneru nepatří popel z domácnosti,
stavební suť a domovní odpad.
Občané našeho obvodu mohou dále využívat sběrné dvory v areálu
bývalého statku v Bartovicích na ulici U Statku a v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích na ulici Poláškova. Sběrné dvory jsou otevřeny:
11/2010–03/2011 pondělí, středa, pátek od 15.00 hod. do 17.00 hod.,
v sobotu od 08.00 hod. do 12.00 hod. a 04/2011–10/2011 pondělí, středa,
pátek od 15.00 hod. do 18.00 hod., v sobotu od 08.00 hod. do 12.00 hod.
Bc. Šárka Tekielová, starostka městského obvodu

Kontejnery na sběr elektrozařízení
V průběhu ledna byly v městském obvodu
Radvanice a Bartovice rozmístěny první stacionární kontejnery (zvony červené barvy)
na sběr drobného elektrozařízení z domácností.
Kontejnery byly umístěny na stávajících stanovištích pro separovaný odpad, a to na ulicích Pod Bažantnicí, Radova, U Důlňáku,
Chodounského, Pátova, Radvanická
a Vrchlického. Tyto nádoby jsou určeny k odkládání vysloužilých malých elektrospotřebičů,
například mobilních telefonů, klávesnic,

rychlovarných konvic, hraček a dalších drobných elektrospotřebičů. Kromě zabezpečeného
otvoru pro elektrospotřebiče mají kontejnery
také integrovaný box pro vhození použitých
baterií a monočlánků. Svoz těchto nádob
bude 1x měsíčně zajišťovat OZO Ostrava
s.r.o. Dle ujištění zodpovědného pracovníka
OZO Ostrava s.r.o. je kontejner zajištěn proti
úniku nebezpečných látek, které by mohly způsobit poškození životního prostředí.
Pavla Kolářová, odbor VŽPaVH

Sběr, svoz a využití odpadu ze zeleně
Službu nabízíme občanům vlastnícím nemovitost zahrady
nebo zatravněného pozemku jako nadstandardní doplněk
k současnému systému bezplatné možnosti uložení odpadu
posečené trávy, shrabaného listí, event. spadaného ovoce
do sběrného dvora, která je i nadále zachována.
Princip této aktivity spočívá v nabídce pohodlí prostřednictvím poskytnuté speciální nádoby – komposteru (hnědá plastová popelnice, u dna prostor pro odsazování vody, v bocích
odvětrávací otvory proti zahnívání, pojezdová kolečka), kterou
bychom obsluhovali v intervalu 1× za 14 dnů v období vegetační aktivity duben–listopad.
Cena služby (vč. DPH) je pro občany kalkulována
pro nádobu s objemem:
120 litrů 60 Kč/měsíc, tj. 480 Kč/rok,
		
resp. 8 měsíců
240 litrů 80 Kč/měsíc, tj. 640 Kč/rok.
S ohledem na dosavadní zkušenost a dvoutýdenní cyklus
doporučujeme spíš nádobu větší, ale není problém v průběhu služby provést změnu nebo navýšení. Se zájemci
o službu budou uzavírány smlouvy v období
od 14. do 25. března (navrhujeme na úřadu
obvodu).
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Kalendář
událostí

Senioři slavili krásná jubilea

v měsíci březnu
Každý pátek
v měsíci

28.2. –
4.3.

2.3.

15.00

2.3.

14.30

7.3.

17.00

8.3.

15.00

8.3.

15.00

9.3.

16.00

9.3.

15.45

9.3.

14.00

10.3.

16.00

11.3.

17.00

12.3.

19.00

14.3.

18.00

15.3.

14.00

15.3.

16.00

16.3.

15.00

16.3.

14.00

16.3.

15.30

17.3.

17.30

19.3.

15.00

22.3.

15.00

24.3.

16.00

25.3.

16.00

30.3.

15.00

30.3.

16.00

31.3.

16.00

31.3.

Knihovna Ostrava-Radvanice –
výtvarné odpoledne pro děti (výroba
tužkovníku z barevného papíru)
Knihovna Ostrava-Radvanice –
Týden prvňáčků – v doprovodu
rodičů se děti mohou zdarma
přihlásit do knihovny
7. schůze Rady MOb RaB – kancelář
starostky
Výroční členská schůze – Klub
důchodců Radvanice
Výbor ZO ČZS Radvanice společně
s odboráři
Komise sociální – zasedací místnost
úřadu
Oslavy MDŽ – DPS Bartovice
Komise kulturní a sportovní –
obřadní místnost úřadu
Komise výstavby – zasedací místnost
úřadu
Mezinárodní den žen – Klub
důchodců Radvanice
Mezinárodní den žen – Klub
důchodců Bartovice
ČSV ZO Radvanice – Bartovice –
výbor schůze
( Mateřská školka Bartovice)
Pochování basy – hasičský ples –
Společenský dům v Bartovicích
ZO ČZS v Ostravě Bartovicích –
výborová schůze
Komise školství, mládeže a sportu –
zasedací místnost úřadu
Výborová schůze ZO Radvanice –
Svaz postižených civilizačními
chorobami ČR
8. schůze Rady MOb RaB – kancelář
starostky
Přednáška – MS ČČK Radvanice +
Klub důchodců Radvanice
Komise bezpečnosti a dopravy –
zasedací místnost úřadu
ZO ČZS v Ostravě-Bartovicích –
členská schůze
Výroční členská schůze – ZO ČZS
Radvanice
Posezení u kávy – DPS Bartovice
S radostí vítáme jaro – Klub
důchodců Bartovice
Maškarní karneval ZŠ Vrchlického –
Sokolovna
9. schůze Rady MOb RaB – kancelář
starostky
Komise životního prostředí –
zasedací místnost úřadu
4. zasedání ZMO RaB – Hasičská
zbrojnice Radvanice
Knihovna Ostrava-Radvanice –
Den ostravských čtenářů, upomínková
amnestie
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Q Josef Přibyl

Q Marie Kubačková

Q Anna Podlásková

Q Lucie Robenková

Q Jarmila Budinová

Foto Taťána Frajs

Začátkem měsíce února roku 2011
oslavili své životní jubileum osmdesát let
paní Marie Kubačková a pan Josef Přibyl.

V měsíci únoru také oslavily nádherné
devadesáté narozeniny v plném duševním zdraví a neuvěřitelné tělesné vitalitě
paní Lucie Robenková, Anna Podlásková
a Jarmila Budinová. Oslavencům, dlouholetým obyvatelům našeho městského obvodu
Radvanice a Bartovice, osobně pogratulovala
starostka Bc. Šárka Tekielová a matrikářka
Mgr. Taťána Frajs. Do dalších let přejeme
všem pevné zdraví, životní elán, osobní
pohodu a stále dobrou náladu.
Mgr. Taťána Frajs, vedoucí odboru
organizačního a vnitřních věcí

Poděkování za podporu Tříkrálové sbírky

Stalo se již tradicí, že počátkem ledna vycházejí do ulic koledníci, aby přinášeli lidem radost
a koledovali pro ty nejpotřebnější. Pro sociální
aktivity Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra
bylo koledníky v ostravském regionu v Tříkrálové
sbírce 2011 vybráno 1 281 293 korun, z toho byla
v obvodu Radvanice a Bartovice vykoledována
částka 53 422 korun. Díky tomu bude i letos
možno pomoci těm nejpotřebnějším. Charita
Ostrava a Charita sv. Alexandra děkují všem, kteří
se organizačně a nebo přispěním finančního daru
podíleli na zdárném průběhu Tříkrálové sbírky
2011. Výtěžek sbírky bude použit na rekonstrukci
azylového domu sv. Františka, na rekonstrukci
domu pokojného stáří sv. Václava (výměnu oken),

na rekonstrukci domu sv. Zdislavy (stavební
úpravy), na přímou pomoc charitním střediskům
(Charitní dům Salvator Krnov, Charitní dům
sv. Františka, Poradna Charity Ostrava), na podporu osob bez přístřeší, charitní nízkoprahové
denní centrum sv. Benedikta Labre, na podporu
startovacích bytů, na podporu seniorů v Charitní
pečovatelské službě Tereza, na podporu lidí
v závěrečném stádiu života – Mobilní hospicová
jednotka, na rozvoj chráněných dílen, na humanitární aktivity a podporu sociálních služeb Charity
sv. Alexandra. Část sbírky směřuje na rozvoj charitativních aktivit realizovaných Charitou Česká
republika a Diecézní charitou ostravsko-opavskou.
Bc. Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava

Naši jubilanti v březnu 2011
Blahopřejeme!

Petr Palkovský, Jaromír Zemek, Horst Mayerhofer, Rostislav Prášek, Šárka Veselá,
Juraj Ciba, Daniela Šafarčíková, Alena Motlová, Jaroslav Kot, Pavel Jokel, Marie
Musialová, Jarmila Vlčková, Jiří Suchý, Věra Fonioková, Jarmila Boturová, Antonín
Urbanec, Libuše Hrbáčková, Břetislav Bortlík, Květoslava Chlubnová, Marta
Oršulíková, Ludmila Šlimarová, Helena Kohútová, Jaroslava Rathouská, Miroslav
Zegzulka, Zdenka Cvajnová, Libuše Baurová, Soňa Buzková
Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví a osobní pohody!
Jména oslavenců v této společenské rubrice zveřejňujeme bez jejich předchozího souhlasu. Pokud si občan zveřejnění nebude přát, je tento požadavek nutno uplatnit u redakční rady nebo zaslat na adresu
úřadu nejpozději do uzávěrky RaB novin, tj. do 15. dne v měsíci. Jelikož v informačním systému
evidence obyvatel nelze zjistit, jaké tituly či vědecké hodnosti občan získal,
uvádíme zde pouze jméno a příjmení oslavence.

Senior linka již rok v provozu
Před rokem zahájila Městská policie Ostrava
instalace prvních nouzových tlačítek v bytech
seniorů a zdravotně či tělesně hendikepovaných
osob v rámci projektu Senior linka. Celkem 173
zařízení bylo postupně instalováno v bytech
zájemců, kteří splnili dané podmínky (věk, zdravotní či tělesná indispozice, osamělost). Z tohoto
počtu jsou aktuálně 2 zapojena u občanů
městského obvodu Radvanice a Bartovice.
Zájem ze strany veřejnosti však předčil naše
očekávání. Bohužel nemůžeme v současné době
uspokojit všechny zájemce. Kromě těch, kteří
již mají nouzové tlačítko doma nainstalováno,
evidujeme dalších 114 zájemců, kteří na to „své“
zařízení teprve čekají. Také v obvodu Radvanice
a Bartovice na volné zařízení čeká 1 zájemce.
Z tohoto důvodu jsme byli nuceni příjem dalších žádostí pozastavit. Vyvíjíme však aktivity

QQ Policisté seznamují seniory s nouzovým
tlačítkem. Mělo by jim pomoci v nesnázích


Foto Městská police Ostrava

na získání dalších finančních prostředků, které
by umožnily nákup dalších zařízení, a tedy uspokojení požadavků dalších seniorů. V průběhu
roku fungování Senior linky strážníci vyjížděli
159krát k bytům, v nichž došlo k aktivaci nouzového tlačítka. Z toho ve 29 případech se jednalo o zdravotní komplikace, které dotyčného
ohrožovaly na zdraví či životě a ve 13 případech
se jednalo o podezření na podvodníky, kteří
se podloudně snažili dostat do bytu. Ve 2 případech bohužel strážníci po příjezdu již nemohli
pomoci (úmrtí). I když značná část aktivací
nouzových tlačítek proběhla omylem nebo nedopatřením, chápeme, že i k takovýmto situacím
dochází. Z celkového počtu výjezdů 1 připadá
na městský obvod Radvanice a Bartovice.
Podstatou projektu je instalace nouzového
tlačítka v bytech seniorů a osob zdravotně handicapovaných, žijících osaměle. Využitím nouzového tlačítka je možnost přivolání pomoci
v případě náhlé nevolnosti nebo jiné zdravotní
indispozice, kdy se osoba stane nepohyblivou
a nemůže se dostat k telefonnímu přístroji.
Nebo v případě, kdy se do bytu pokouší dostat
podezřelá osoba. Aktivace nouzového tlačítka
je zaznamenána na pracovišti městské policie
pro příjem tísňových volání. Operátor pak
na místo ihned vysílá nejbližší hlídku městské policie, popř. hasiče, Policii ČR, rychlou
MPO
záchrannou službu. 

Výroční schůze v bartovickém klubu důchodců
Ve čtvrtek 5. dubna 2001 se v klubovně
mateřské školky v Bartovicích konala ustavující schůze Klubu důchodců Bartovice. Na
výroční schůzi, která se konala v letošním
roce 10. února, bylo desáté výročí jeho vzniku
vzpomenuto. Milým hostem této události byl
místostarosta pan Ing. Štěpán Košťál. Zpráva
o celoroční činnosti minulého roku potvrdila,
že se jednotlivé akce odvíjely podle plánu
schváleného členy a že náplně jednotlivých
posezení byly orientovány podle významných
dnů v roce. Členové klubu pak všemi hlasy
podpořili další činnost klubovního výboru
a odhlasovali jeho znovuzvolení. Vyjádřili také

poděkování za podporu své činnosti jak dřívějšímu, tak novému vedení radnice.
Text a foto Ing. Jiří Jokel

Vzpomínka
Dne 12. 3. 2011 by oslavila naše
maminka, tchýně, babička
a prababička paní

Jindřiška
Múcková
za svobodna
Pavelková 91 let.
S úctou a láskou
vzpomínají syn Václav, snacha
Erna, vnuci Vašek s manželkou
Světlanou, Dalibor s manželkou
Ingrid a pravnoučata Ondra, Terezka,
Verunka, Lukáš a Dalibor.

Vítání občánků
V krásně prosluněnou sobotu 12. února slavnostně přivítal ve zcela zaplněné obřadní síni
radnice v Radvanicích místostarosta městského
obvodu Ing. Štěpán Košťál a vedoucí odboru
organizačního a vnitřních věcí Mgr. Taťána
Frajs nové občánky, kteří se narodili v období
od 15. září roku 2010. Každé z dětí obdrželo
upomínkový list s věnováním pana místostarosty, říkanky, bryndáček s vyšitým ozdobným nápisem „občánek Radvanic a Bartovic“
a maminka květinu. Našim nejmenším zarecitovaly děti ze Základní školy Vrchlického
v Ostravě-Radvanicích pod vedením paní učitelky Grochovské. Krásnou a slavnostní atmosféru celého obřadu vítání občánků zachytila
i naše internetová televize a je k nahlédnutí prostřednictvím internetových stránek Radvanic
a Bartovic nebo na adrese www.radvanice.tv.
Fotografie najdete na poslední straně.
Mgr. Taťána Frajs,
vedoucí odboru OaVV

Uzávěrka příštího
čísla: 15. 3. 2011

V obvodu se plesalo i v minulosti

Začteme-li se v análech starých kronik,
dobového tisku, zjistíme, že jak v Radvanicích,
tak i v Bartovicích pořádaly zájmové organizace a spolky vždy v lednu a únoru plesy.
Bylo tomu tak i za druhé světové války, tehdejšího protektorátu, pokud to povolily nadřízené
orgány. Byla to vždy příležitost k setkání přátel,
kamarádů i vzdálenějších sousedů. Debatovalo
se o životě, zdraví, dětech, vnoučatech, ale také
o politice. To mnohým politikům vadilo, že se lidé
scházejí a debatují. Proto v minulosti nebylo tolik
plesů, jako po skončené válce. Mezi lidmi byl
určitý entuziasmus, ale také snaha zahnat myšlenky na v minulém čase prožitá příkoří a bídu.
Plesy, to byla vhodná forma jak toho docílit.
Vždy se našlo dost jedinců, kteří byli
ochotni se na organizování plesů angažovat.

Plesalo se v Radvanicích hlavně v sokolovně,
Na Lipině a v Bartovicích to bylo v tehdejším
kulturním centru U Olšáka, který byl později
následkem poddolování zbourán a v „Akci Z“
byl postaven Kulturní dům v Bartovicích. Také
se plesalo v restauraci „U Václavka“. Proslulé
plesy pořádané organizacemi byly plesy
zahrádkářů a hasičů, chovatelů, a to v obou
lokalitách našeho nynějšího městského obvodu
Radvanice a Bartovice.
Dnes je to však mnohem více organizací,
které tento druh zábavy pořádají. Vždy je to
společenská událost. Je to také příležitost,
hlavně pro ženy, předvést se v nové róbě,
s moderním účesem a bižutérií, mnohdy hodně
drahou, pokud je ze vzácného kovu. Je to také
o hudbě, která na plese hraje. Lidé se chtějí

radovat a svou radost prezentují tancem.
O historii plesů jsem již v minulosti psal v RaB
novinách a tak bych chtěl v tomto současném
ohlédnutí vyjádřit všem organizátorům této
společenské zábavy mou úctu. Je to vlastně
letitá tradice a tradice se mají ctít, i když
v dnešní neklidné době hluboké nezaměstnanosti mají lidé zcela jiné starosti, než je zábava.
Buďme však optimisté. Zase bude lépe, prožili
jsme už horší věci za okupace, totality. A tak
až se rozhodnete, kam se jít pobavit, pak to
určitě bude ples a já vám přeji dobrou zábavu.
Jaroslav Semecký
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Angličtinu je nutné zdokonalovat

Dne 26. ledna 2011 se uskutečnilo na naší
škole další kolo soutěže „o nej… angličtináře“.
Žáci soutěžili, jak je již zvykem, v zachycení
hláskovaných slov i v zachycení informací
z poslechu CD – rodilého mluvčího. Měli
připraveno „pár slov“ o sobě a jedno z konverzačních témat – zimní sporty, počasí, výherci
opět obdrželi knihy v angličtině, nejlepší i s CD,
a sladkou odměnu. Ceny tentokrát sponzorovalo nakladatelství Oxford Univerzity Press –
pobočka v Ostravě, jehož knihy používají naši
žáci v běžné výuce, a samozřejmě také Sdružení
rodičů a přátel školy. Nejlepší angličtinářkou
se stala Kateřina Zientková, žákyně IX.A, která
v pondělí 7. února 2011 reprezentovala naší školu,
jako jediná, na městském kole Soutěže v jazyku
anglickém. V nelehké zkoušce se osvědčila,
a byť nevyhrála, odnesla si jistě cenné zkušenosti

a poznatky pro své další studium. Všichni žáci
z osmých a devátých tříd měli možnost ve čtvrtek 3. února zhlédnout přichystanou prezentaci
ve školní učebně s IWB. Krátká, přesto výstižná
a poutavá prezentace se uskutečnila převážně
v jazyce anglickém a týkala se technologií
v komunikaci – minulosti, současnosti a budoucnosti těchto technologií. Zkratky jako ICQ,
Skype, Facebook, SMS ap. mají cosi společného
s jazykem anglickým, že ano? Po vyplnění
kvizu, opět v angličtině, bylo pochváleno sedm
nejlepších žáků a z nich jsme vybrali tříčlenné
družstvo, které dostalo úkol sestavit svou vlastní
prezentaci na téma technologie v medicíně. Tu
představí již ve středu 23. února 2011 na přehlídce
žákovských prezentací Let Technology Come
to You!!! Držme jim pěsti, anebo po anglicky:
Cross fingers! Další akcí pro angličtináře, spíše

oddechového charakteru, byla Valentýnská
pošta. V týdnu 7.–11. února, těsně před
Valentýnem, byla škola plná valentýnských přáníček. Jako pošťáci byli vybráni zástupci žáků
V.A třídy a v pátek roznášeli krásné a přátelské
dopisy do všech koutů naší školy, kupříkladu
i našemu panu školníkovi. Nyní mají žáci vyšších
ročníků, v rámci výuky, možnost zpracovat si jimi
zvolené téma v angličtině na PC. Jedná se o atraktivní formu rozvoje slovníku, vyjadřovacích,
komunikačních a prezentačních schopností.
Není to jednoduchý úkol, přesto vidím, s jakým
zápalem a zájmem teenageři pracují. A najednou
to jde všechno samo – naučit se slovíčka, našprtat
gramatiku, se správnou výslovností číst, klást
otázky a odpovídat na ně, komunikovat… prostě
učit se a zdokonalovat se anglicky a stále.
Mgr. Jana Matalová, ZŠ Vrchlického

Madagaskar na Horách

Byl název a téma týdenní zimní školky
v přírodě, které se zúčastnilo 18 dětí z mateřské školy Za Ještěrkou ve věku od 3 do 6 let.
Ubytováni byly v malebném koutě Beskyd,
na horské chatě Karolinka. V týdnu
od 17. do 22. ledna děti prožívaly dobrodružství se zvířecími kamarády z Madagaskaru
a plnily různé úkoly. Zebře Márty malovali
pruhy, žirafě Melmenovi vyráběli šálu, lvu
Alexovi vytvořily krásnou hřívu. Děti našly
a zachránily poklad krále Jelimána, který mu
vzali a v lese ukryli lesní skřítci. Zvířecím
kamarádům postavily krásné iglú. Počasí nám
celý týden přálo a děti si na vycházkách do okolí

Na návštěvě
u krmelce
Environmentální výchova zasahuje
do života v mateřské škole. V Mateřské
škole Radvanice se snažíme mimo jiné
o to, abychom u dětí vytvořili vlastní vztah
k zvířatům a přírodě vůbec. Vedeme časté
diskuse o vlastní odpovědnosti a možnostech při aktivní ochraně přírody. Děti mají
poznatky, že volně žijící zvířata se musí
vyživovat z přirozených zdrojů, ale zároveň
si uvědomují, že v zimním období je nutné
tuto zvěř přikrmovat. A tak se děti ze třídy
Sluníčka a Pastelky vydaly se zimním krmivem do lesa ke krmelci, aby mohly pomoci
nakrmit hladovou zvěř. Přilepšily zvířátkům donesenými jablky a senem. I když děti
v lese žádnou zvěř nezahlédly, měly možnost ve sněhu pozorovat aspoň jejich stopy,
díky kterým se přesvědčily, že k tak „prostřenému stolu“ v krmelci se později jistě
přijdou nakrmit srnky či zajíci. Fotografie
najdete na poslední straně.
Martina Stankušová
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QQ Skupinové foto na závěr nemohlo chybět

rozšiřovaly a obohacovaly své poznatky o lesní
zvěři, lese a práci myslivců a lesníků.Každý
den děti využívaly blízkou sjezdovku k jízdě
na bobech nebo lopatách,ve kterých i závodily
a hodinové výuce lyžování.
Večer už nedočkavě čekaly na pohledy
do svých maminek a tatínků,sourozenců nebo
prarodičů, které si uložily pod polštářek a spokojeně, po dni plném nových zážitků, usnuly.
Týden uběhl velmi rychle v poklidu a pohodě

Foto MŠ Za Ještěrkou

zásluhou milého a ochotného personálu horské chaty, tetám Lidušce Frydryškové a Věrce
Kretkové-provozním zaměstnancům MŠ a pedagogům Katce Kramolišové a Davidovi Královi,
kteří dětem nahrazovali jejich rodiny a pečlivě
si pro ně připravili program na celý týden. Když
po týdnu rodiče opět objali své děti,měli v očích
slzičky nejen štěstí,ale i hrdostí nad tím,jak mají
šikovné a samostatné děti.
MŠ Za Ještěrkou

Zápis dětí do mateřské školy
MŠ Těšínská v Ostravě-Radvanicích pořádá
zápis dětí do mateřské školy na školní rok
2011/2012.
Zápis do MŠ se bude konat 31. 3. 2011
od 8.00 do 16.00 hodin v budově MŠ. V době
zápisu MŠ pořádá „Den otevřených dveří“ –
hry dětí, seznámení s prostředím, vybavením,
programem MŠ. Pro děti přezůvky s sebou. MŠ
nabízí: pestrou nabídku kroužků – angličtina,
keramika, 2× ročně kurz plavání, lyžování
v Beskydech, sportovní a taneční kroužek,
hru na flétnu, seznamování s počítačem atd.
S dětmi pořádáme akce: divadelní představení,

výlety, školu v přírodě, oslavy Dne dětí, účast
na výstavách, soutěžích, besedách, navštěvujeme ZŠ i ZUŠ v Ostravě-Radvanicích,
knihovnu atd. Akce pro rodiče a děti: Uspávání
broučků, besídky, karneval, Zahradní slavnost
aj. MŠ se zaměřuje na zdraví a všestranný
rozvoj dítěte, na osobní přístup pedagogů
k dětem a na úzkou spolupráci s rodiči. K zápisu
si rodiče přinesou: rodný list dítěte a OP. V případě, že bude počet žádostí o přijetí vyšší než
počet volných míst, bude ředitelka MŠ rozhodovat podle daných kritérií.
Dana Lérová

Soutěž mladých hudebních talentů

QQ Všem postupujícím držíme palce

Na přelomu ledna a února proběhla školní
kola soutěže základních uměleckých škol, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Bylo to radostné poslouchání mladých hudebníků v oborech hry na klavír, akordeon, kytaru

Maškarní ples
V pátek 18. 2. v odpoledních hodinách se
začaly u radvanické sokolovny sjíždět auta
s rodiči a dětmi z mateřské školy Ještěrka
a to za účelem konání maškarního plesu,
který si pro ně připravil kolektiv mateřské
školy. Než však takový karneval začne, je
třeba všechno pečlivě připravit: vyzdobit
sál, vymyslet program, zajistit hudbu, tombolu a občerstvení.

Foto Marie Zedníčková

a smyčcové nástroje. Soutěže se zúčastnila
impozantní řada 83 žáků. Nejlépe ohodnoceni
mladí muzikanti budou pokračovat v soutěžním
klání v okresních kolech. Z mladých radvanických talentů budou náš obvod reprezentovat
Klára Kaňáková a Eliška Burdová ve hře na

klavír. V oboru kytara bude dál soutěžit Jana
Vnenková a Martin Strýček a ve smyčcových
nástrojích budeme držet palce houslistkám Petře
Sobolové, Janě Burdové a Markétě Linhartové.
Všem postupujícím tedy přejeme hodně zdaru
Marie Zedníčková
a pevné nervy.

Po všech pečlivých přípravách a úpravách
v 16 hodin vypuknul ten pravý maškarní ples
na kterém jsme mohli vidět plno krásných
masek – princezny, víly, zvířátka, rytíři, spidermani, piráti, klauni. Celým odpolednem nás
provázeli klauni Šáša a Šášula, kteří si s dětmi
a jejich rodiči zatančili, zasoutěžili a taky
zahráli o bohatou tombolu. A vyhrával opravdu
každý! Při dobré zábavě čas rychle ubíhal
a před sedmou hodinou se klaunové posledním
tanečkem rozloučili s dětmi a jejich rodiči.

Dětem se maškarní ples líbil, odnesly si nejen
plno krásných zážitků, ale i balíčky s domácími
dobrotami.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem svým
kolegyním, kolegům, přátelům mateřské školy
za pomoc na přípravě maškarního plesu, rodičům za krásné dárky do tomboly a za pomoc při
úklidu sálu. Fotografie na poslední straně.
Těšíme se na shledání na dalších akcích
pořádaných naší školkou.
Bc. Hana Holubová

Karneval v Zoologické zahradě v Radvanicích

QQ Děti v kostýmech vypadaly naprosto spokojeně

V sobotu 12. 2. se konal karneval dětí
Mateřské školy Radvanice, na který byli
samozřejmě pozváni i přátelé naší mateřské
školy. Tělocvična Sokolovny Radvanice, kde
se karneval konal, byla vyzdobena spoustou
obrázků zvířátek žijících v zoologické zahradě

Foto Bronislava Dvořáčková

a můžeme říci, že byla zaplněna do posledního
místa, i když spousta dětí onemocněla chřipkovou virózou a nemohly se tak karnevalu zúčastnit. Průběh karnevalu byl velmi pestrý. V úvodu
předvedly své taneční umění děti z tanečního
kroužku.

Překvapením pro všechny bylo taneční
vystoupení paní učitelek ve zvířecích kostýmech. A karnevalová zábava mohla začít.
Veselým odpolednem nás provázela agentura
Modrý slon. V přestávkách mezi tancem dětí
v maskách probíhaly soutěže. Samozřejmě
nechyběla ani promenáda masek, při níž
děti předvedly všem přítomným své karnevalové masky, jejichž originalita byla
oceněna odměnou. V průběhu zábavy paní
učitelky v maskách papoušků odměňovaly
děti bonbónky. Vrcholem karnevalového
reje bylo losování tomboly, která byla skutečně bohatá. Všechny děti obdržely malou
drobnost, se kterou spolu s radostným úsměvem a krásnou vzpomínkou na karnevalové
dovádění odcházely domů. Děkujeme všem
sponzorům, kteří přispěli na karneval věcnými dárky: GOSSLING s.r.o. (jednatel
Mgr. Lenka Konvičková), pan Petr Mikeska –
Elektroslužby, paní Zuzana Brchnelová
(rodič).
Bronislava Dvořáčková
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Zápis do školky

Mateřská škola v Ostravě-Bartovicích srdečně zve všechny děti
od tří let na zápis dětí, který se koná dne 30. 3. od 8 do 15 hodin.
Mateřská škola nabízí: taneční kroužek, keramický kroužek,
veselé pískání na flétničku, angličtinu pro děti předškolního věku,
lyžování se sluníčkem, návštěvy ZOO… Po domluvě s rodiči můžeme
nabídnout plavání, rodinnou dovolenou v Chorvatsku aj. Škola pořádá
pro rodiče a děti: dny otevřených dveří, dětský karneval se Šášou
a Šášulou, Mikulášskou besídku a posezení ke Dni dětí, Uspávání
broučků, besídka ke Dni matek, pasování školáků aj.
Školka se zaměřuje na rozvoj dětské osobnosti, na citlivý a citový
přístup k dětem i jejich rodičům a na úzkou spolupráci s rodiči,
na vytváření kladného vztahu k přírodě. Naše heslo zní „ Děti – květy
života“.
Mateřská škola se nachází u nového ozdravného centra „Ještěrka“
(zastávka autobusu 28, 38 Bartovice – Koupaliště). Rodiče si s sebou
vezmou občanský průkaz a rodný list dítěte. Na děti i rodiče se těší
kolektiv mateřské školy.
MŠ Ostrava-Bartovice

Centrum pro rodinu
Radovánek
Klub důchodců na Těšínské ulici již několik měsíců
poskytuje své prostory také nejmenším občánkům obce.
Každou středu se zde scházejí maminky s dětmi, neboť právě v tuto dobu
zde Centrum pro rodinu Radovánek provozuje pravidelné cvičení rodičů
s dětmi. V 9 hodin začínají ti nejmenší, tedy děti okolo jednoho roku
a v 10.30 hodin následuje skupinka dětí dvouletých. Tímto však aktivity
Radovánka nekončí. Vždy v pondělí je pro děti připravena miniškolička,
ve které se děti připravují na vstup do „velkého světa“. Plánovány jsou
také nejrůznější přednášky a kurzy. Všechny maminky a děti z Radvanic
a Bartovic srdečně zveme na návštěvu.
Mgr. Zuzana Rokoszová
Sdružení praktických lékařů ČR ve spolupráci
s ZEPTER International

POZVÁNKA pro občany
Radvanic a Bartovic

dne 11. března ve 14.00 a v 17.00 hodin v Klubu
důchodců, Těšínská 46/307, Ostrava-Radvanice
Téma: ZDRAVÝ VZDUCH I U NÁS DOMA
Čištění vzduchu v domácnostech (ordinacích,
školách, kancelářích apod.).
Vysvětlíme PROČ. Ukážeme JAK – u dobré kávy
nebo čaje.
slevový kupón
Připravili jsme pro Vás akční slevu
na nové výrobky – od 31 %.
Získáte od nás také dárek v hodnotě 350 Kč.
Tato pozvánka platí jako slevový kupon i poukázka
na dárek.
Těšíme se na Vás.
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Šenovská tlapka

Předseda ZKO Šenov Otakar Spratek vás zvou na 3. ročník výstavy
voříšků a psů bez PP, která se bude konat 23. dubna na cvičišti ZKO
Šenov. Výstava začíná v 9 hodin. K občerstvení budou připraveny samé
dobroty. V přestávce
se představí místní
hasiči, pejskové v disciplíně agility a také
bude připravena soutěž
pro děti v malování
pejsků. Přihlášky
najdete na internetových
stránkách www.zkose- QQ Vítěz 2. ročníku: bílý švýcarský ovčák Bela
Foto archiv
nov.cz.  Otakar Spratek 

Krádeže poklopů kanalizace – výzva občanům
Se vzrůstající výkupní cenou kovů se začaly množit krádeže nejrůznějších kovových předmětů a dílů. Největším problémem jsou krádeže poklopů kanalizace. Otevřená šachtice kanalizace představuje
velké nebezpečí jak pro chodce, tak pro motoristy.
Prosíme všechny naše občany o to, aby nebyli nevšímaví a aby
v případě, že jsou svědky takovéto krádeže nebo pokud jen mají
podezření o účelu pohybu podezřelých osob, aby neprodleně volali na
linku 158 – státní policie nebo 156 – městská policie. Tyto linky jsou
bezplatné a volající může sdělit informaci i anonymně.
Ing. Ctirad Havlásek, vedoucí odboru MHDaP

NOVĚ OTEVŘENO!!!

Domácí potřeby
a železářství OLYMAR
v Šenově na náměstí v 1. patře nad HRUŠKOU!!!
Nabízíme zboží převážně od českých výrobců –
zahradnické potřeby, kování, nářadí, elektro, vodařina,
TESCOMA.
Provozní doba:
pondělí–pátek 8.30–17.00 hodin
sobota 8.00–11.30 hodin

telefon: 731 161 773
Navštivte nás!

Jak sami sobě přitápíme...

QQ Předání šeku Klaunům z Balónkova na částku 100 000 Kč

 Fotografie pořízena dne 17. 2. 2011



na ulici Lipinská v Ostravě-Radvanicích

Foto Bc. Šárka Tekielová, organizátorka

Ples přinesl peníze dětem

v 17.25 hodin

300 000 Kč se vybralo na 2. ročníku charitativní společenské akce,
která se tentokrát konala dne 18. února 2011 v hotelu Imperial. Částka
200 000 Kč poputuje na porodnicko-gynekologické oddělení Fakultní
nemocnice v Ostravě –Porubě a šek na částku 100 000 Kč na místě
převzali Klauni z balónkova, kteří přinášejí radost a především úsměv
dětem v různých zdravotnických a sociálních zařízeních. Dvěma stovkám hostů k tanci i poslechu zahrál a zazpíval Michal David. Velké poděkování patří společnosti CelTel, s.r.o., provozující internetový obchod
www.tadykoupimmobil.cz a společnosti extra-parfemy.cz, které se velkou měrou podílely na celkové výši finančních darů.

Bc. Šárka Tekielová, organizátorka

na ulici Vrchlického v Ostravě-

Oprava
chladniček
a mrazniček
- oprava v bytě
zákazníka
- tlakování a plnění
autoklimatizací
Mechanik: Radim Holaň
Mobil: 605 140 362
Ostrava-Nová Bělá,
Krmelínská 357

 Fotografie pořízena dne 17. 2. 2011
-Radvanicích v 17.15 hodin
Bc. Šárka Tekielová, starostka

Pozvánka na veřejnou členskou schůzi
Výbor ZO Českého zahrádkářského svazu v Radvanicích zve
všechny své členy na veřejnou členskou schůzi, která se koná v sobotu
19. 3. 2011 v 15 hodin v klubové místnosti domu zahrádkářů.
Za výbor ČSZ M. Pěčková

Nabízím
stavební
parcelu
v oblasti Jeseníku
SKRBOVICE –
ŠIROKÁ NIVA.
Velmi zdravé ovzduší
a nádherná příroda.
Bližší informace
na tel.: 605 761 976.

Udělám za vás
malby, nátěry interiérů a exteriérů, úklid domácnosti, mytí
oken, čištění fasád, instalatérské práce, sestavování nábytku
z obchodních domů, obklady, dlažby, podlahové krytiny, výškové
práce na RD, obnova oplocení, sanitární tech. montáž, demontáž,
opravy a jiné služby po dohodě

Mobil: 731 259 193, Šobich Petr
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VÍTÁN Í O BČ ÁN KŮ NA R ADN ICI

Q Foto Taťána Frajs

ZE ŽIVOTA NAŠICH ŠKO L A ŠKO LE K

Q Foto MŠ a ZŠ Radvanice a Bartovice

RaB-Noviny Vydavatel: statutární město Ostrava — městský obvod Radvanice a Bartovice, sídlo: Těšínská 281, 716 00 Ostrava, IČ: 00845451 Povobřezen 2011
Redakční rada: Bc. Šárka Tekielová (předseda), A. Boháč,
leno Ministerstvem kultury pod registračním číslem: MK ČR E-1774
D. Joklová, Ing. Š. Košál, L. Laštuvková, Ing. R. Nytrová, PaedDr. Z. Sedláčková, J. Semecký Redakce v sídle vydavatele — tel.: 599 416 100, fax + zázn.:
599 416 132, e-mail: rabky@seznam.cz, stekielova@radvanice.ostrava.cz, ales.bohac@seznam.cz, www.radvanice.ostrava.cz Digitální sazba, zlom a tisk:
REPRONIS, Teslova 2, 702 00 Ostrava Redakce si vyhrazuje právo na redakční úpravy příspěvků (krácení). Otištěné příspěvky nemusí odpovídat mínění redakce.
















