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Omluva tiskárny 
za zpoždění novin
Vážení čtenáři, 
první letošní vydání Vašeho oblíbeného peri-
odika se Vám dostalo s mírným zpožděním, 
a to oproti jednak zvyklostem, jednak pravdě-
podobně proti Vašim očekáváním. Ale věřte, 
že i v rozporu s naší vůlí Vám jako vždy maxi-
málně vyhovět. Udělat vše pro urychlení závě-
rečného procesu výroby novin nejméně tak, 
jako po řadu předchozích let, kdy mnohdy jsme 
překonali bez přeháňky i nějaký ten rekord bez 
ohledu na ostatní součásti předtiskové přípravy. 
Tentokrát ovšem došlo k souběhu nepříznivých 
okolností, jednoduše v rámci tzv. Murphyho 
zákona: „Má-li se něco zkazit, zkazí se to“, zkla-
mala technika a náhradní řešení jsme nenašli ani 
u kolegů, kteří z většiny věnovali právě počátek 
roku rozsáhlým opravám nebo revizím. Stává 
se to, jak se říká, maximálně jednou za deset 
let. My sami jsme přesvědčeni, že vytvořením 
si vlastních záloh již nedojde k podobné události 
ani v příštím desetiletí. 

S velkou omluvou a příslibem neopako-
vatelnosti se také přimlouvám za pochopení 
a shovívavost, a předem za takový přístup 
děkuji.  Jiří Němec, jednatel firmy Repronis 

Zápisy do prvních tříd se konaly ve dnech 15. a 16. ledna na Základní škole Vrchlického a všech jejích  Q

odloučených pracovištích. Bližší informace o zápisech přineseme v příštím čísle. 

Budou z nich školáci

Dne 9. 12. 2014 se setkaly obě naše přípravné 
třídy na odloučeném pracovišti Trnkovecká.

Děti se podělily o své zkušenosti a znalosti, 
kterých již dosáhly za prvního čtvrt roku působ-
nosti ve škole. Společné dění ve třídě, tělocvičně 
i snoozelenu bylo inspirativní pro obě třídy 

a děti se již těší na další brzká společná setkání, 
protože si velmi dobře rozuměly a našly nové 
kamarády.

Bc. Hana Šamalová a Pavlína Boháčová,  
třídní učitelky ZŠ Vrchlického

Spolupráce přípravných tříd  
zŠ Ostrava ‑radvanice, Vrchlického 5
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z jednání místní samosprávy

Je to určitě pozitivní zpráva. Poplatek za svoz 
komunálního odpadu nebude město zvyšovat 
ani v roce 2015. Na návrh rady o tom rozhodlo 
17. prosince Zastupitelstvo města Ostravy. 
Stejně jako tomu bylo v posledních deseti letech, 
tak každý občan města zaplatí „za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů“ 
částku 498 korun.

Poplatek musí uhradit bez výzvy, to zna-
mená bez obdržení složenky, nejpozději 
do 30. června 2015. Platit lze prostřednictvím 
SIPO, bankovním převodem, poštovní složen-
kou nebo v pokladně ostravského magistrátu. 
Údaje k platbě lze zjistit na internetových strán-
kách města www.ostrava.cz v sekci Nejčastěji 
hledáte, odkaz Platba za komunální odpad. 
Okruh osob osvobozených od placení poplatku 
byl pro letošní rok rozšířen o svěřence domovů 
se zvláštním režimem a chráněných bydlení. 
Ostatní, kteří neuhradí poplatek včas nebo 

ve správné výši, riskují zvýšení nezaplacené 
části až na trojnásobek. Za fyzické osoby tvořící 
domácnost může poplatek platit jedna osoba, 
za fyzické osoby žijící v rodinném nebo byto-
vém domě vlastník nebo správce objektu.

Stojí za zmínku, že udržení výše poplatku 
za svoz komunálního odpadu na stejné úrovni 
je mezi jinými zásluhou dobré práce městského 
podniku na odvoz a zpracování odpadů OZO, ale 
také přístupu občanů města k problematice třídění 
odpadů. Sazba poplatku za odpad je totiž tvořena 
fixní částkou 248 Kč za osobu a kalendářní rok 
a částkou 250 Kč stanovenou na základě skuteč-
ných nákladů na sběr a svoz netříděného komunál-
ního odpadu. Ty v posledních letech klesají. 

Za rok 2013 činily celkem 151 739 712 Kč, 
což při počtu 293 617 poplatníků představuje 
částku 516,80 Kč na osobu. Za rok 2012 byly 
tyto náklady vyčísleny na 156 716 316 Kč, co 
při počtu 294 988 obyvatel činilo 531,26 Kč 
na poplatníka. Ostravská radnice

Poplatky za odpad se ani letos nezvyšují
Částku 498 korun na osobu je třeba zaplatit 
do 30. června 2015. Složenka ani letos nepřijde

V sobotu dne 24. ledna 2015 slavnostně při-
vítala v naší obřadní síni radnice starostka měst-
ského obvodu Šárka Tekielová a matrikářka 
Marcela Bartková nově narozené občánky 
našeho městského obvodu. Rodiče, jejich 

nejbližší a přátelé přijali pozvání na slavnostní 
vítání občánků milé Žofinky, Klárky, Sofinky 
a Natálky, milého Dominika, Ondřeje a Matěje 
a milých dvojčátek Klárky a Kryštofa. Našim 
nejmenším si připravily milé vystoupení děti 
z bartovické mateřské školy pod vedením paní 
učitelky Hany Holubové.

Po zhlédnutí kulturního programu paní sta-
rostka rodičům dětí pogratulovala, předala jim 
věcný dar a mamince květinu. Rodiče se zapsali 
do naší pamětní kroniky a nechali se s mimin-
kem vyfotit u kolébky. 

Příjemnou slavnostní atmosféru celého 
obřadu zdokumentoval pan Roman Pecháček 
na společné CD, které si rodiče mohou vyzved-
nout na sekretariátě úřadu přibližně za 14 dnů. 
Celý obřad také zachytila regionální televize 
a je k nahlédnutí prostřednictvím internetových 
stránek www.radvanice.ostrava.cz nebo na 
adrese www.tvova.cz.

Šárka Krkošková, odbor OaVV 
Foto: Roman Pecháček

Další fotografie najdete na poslední straně.

Vítání občánků v obřadní síni radnice

Sbor dobrovolných hasičů 
Ostrava-Radvanice

Vás zve na

Hasičský 
ples

6. února 2015  
od 20.00 hodin

Místo konání: Sokolovna 
Radvanice

K poslechu a tanci hraje 
skupina „HEC“

Objednávky vstupenek  
na tel.: 724 185 811

Cena vstupenky 170,-

Rada městského obvodu na své 3. schůzi 
konané dne 17. prosince 2014
• jmenovala nové členy jednotek Sboru dob-

rovolných hasičů Davida Šustka, Matěje 
Laštovku, Davida Štrocha, Dušana Čajku,

• schválila termíny konání schůzí rady měst-
ského obvodu v 1. pololetí roku 2015,

• rozhodla o poskytnutí finančního daru spo-
lečnosti ZOO Ostrava,

• stanovila ceny za pronájmy pozemků platné 
od 1. 1. 2015,

• rozhodla o prodloužení nájemní smlouvy 
s nájemcem Společenského domu v Ostravě-
-Bartovicích.

Rada městského obvodu na své 4. schůzi  
konané dne 14. ledna 2015
• schválila pro rok 2015 sazebník úhrad 

n á k la d ů  n a  p osk y t ová n í  i n fo r m a c í 
podle zákona č. 106/1999 S., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, 

• schválila záměr „Změna užívání – potra-
vinářská výroba“ na pozemku p. č. 3287/11 
v katastrálním území Radvanice.

Ing. Renáta Spěváková, 
pověřena zastupováním tajemnice úřadu 

Koncerty 
vážné hudby

Městský obvod Radvanice a Bartovice 
ve spolupráci s Janáčkovou konzervatoří 
a Gymnáziem v Ostravě připravil i v letoš-
ním roce koncerty vážné hudby. 

První z jarní série koncertů proběhne 
10. února 2015 a další termíny jsou dohod-
nuty na 24. března, 21. dubna a 19. května 
2015. Místo konání, tzn. obřadní síň úřadu, 
i vstupné ve výši 30 Kč zůstávají i nadále 
stejné. Přijďte, těšíme se na Vás!

Jana Sedláková, odbor OaVV
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úprava ceny 
vodného a stočného 
s účinností 
od 1. ledna 2015

Na základě sdělení společnosti Ostravské 
vodárny a kanalizace a.s. vás informujeme 
o úpravě cen vodného a stočného s účinností od 
1. ledna 2015. 

Představenstvo společnosti Ostravské 
vodárny a kanalizace a.s. přistoupilo k navý-
šení cen pro rok 2015, a to o 0,36 Kč (1%) pro 
vodné a o 0,47 Kč (1,3%) pro stočné včetně DPH. 
Výsledná cena pro odběratele za m3 včetně DPH 
15 % bude v roce 2015 činit: vodné 36,59 Kč/m3, 
stočné 38,05 Kč/m3, celkem tedy 74,64 Kč/m3. 
Společnost navýšení cen vysvětluje nárůstem 
ceny vstupů a nárůstem nákladů na nájemném 
za infrastrukturní majetek. 

Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru MBaI

Mezinárodní projekt EUROKLÍČ už více 
než dvacet let efektivně pomáhá lidem se sní-
ženou schopností pohybu rychlou a důstojnou 
dostupnosti veřejných sociálních a technických 
kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých 
a schodišťových plošin, bezbariérových WC 
apod.). Projekt rovněž odstraňuje nejistotu a řadu 
psychologických bariér a tím posiluje samostat-
nost a nezávislost osob se sníženou schopností 
pohybu v každodenním životě. Zavedení pro-
jektu EUROKLÍČ zpřístupňuje sociální a tech-
nická kompenzační zařízení lidem, pro něž jsou 
určena, a zabraňuje jejich zneužívání nežádou-
cími skupinami (např. vandaly, bezdomovci 
apod.). 

Euroklíč zdarma může získat každý člověk 
se zdravotním postižením, držitel průkazu TP, 
ZTP, ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický 
pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, 
Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střev-
ními záněty: Crohnovou chorobou a ulcerózní 
kolitidou; a močovými dysfunkcemi, který má 
bydliště v Moravskoslezském kraji. Euroklíč si 

mohou zdarma dlouhodobě zapůjčit také osoby 
pečující o děti do tří let, a to na krajských pra-
covištích Sítě mateřských center. „http://www.
materska-centra.cz/“.

Požádat o euroklíč je velmi jednodu-
ché. Lze navštívit Regionální pracoviště 
Národní rady pro zdravotně postižené ČR pro 
Moravskoslezský kraj na ul. 30. dubna 2944/1 
v Ostravě ve kterýkoliv všední den od 8 do 16 
hodin nebo kontaktovat některého z distribu-
torů euroklíčů – seznam je uveden na stránkách 
www.euroklic.cz. V našem městském obvodě 
distribuuje euroklíče pan David Trojek – tel. 
605063559. Mezi podklady pro vydání dotova-
ného euroklíče patří občanský průkaz či jiný 
doklad totožnosti, průkaz TP, ZTP, ZTP/P nebo 
čestné prohlášení o typu postižení (např. dia-
betik, stomik, onkologický nemocný pacient 
atp.). Žadatel na místě vyplní tzv. Evidenční 
kartu euroklíče a může si svůj „klíč k pomoci“ 
ihned odnést zcela bez jakéhokoliv poplatku 
domů.

Ing. Kateřina Tomanová

Euroklíč pro osoby 
se zdravotním postižením

akce v knihovně
 Masopustní rej
výtvarná dílna nejen pro družinu 
čtvrtek 5. 2. | od 14 do 15
 Dnes má svátek Valentýn
výtvarná dílna pro děti
čtvrtek 12. 2. | od 13 do 16
 Není zabíjačka jako zabíjačka
prázdninový turnaj ve stolní hře 
Umí prase létat
pondělí 16. a čtvrtek 19. února | od 12 do 16
 F jako Fík
setkání s prvňáčky ze ZŠ Bartovice
únor | v dopoledních hodinách
 Nezbedné pohádky Josefa Lady
čtení a povídání o knize Josefa Lady 
nejen s dětmi ze ZŠ Bartovice
únor | v odpoledních hodinách
 Paní Zima
test pro děti
únor | během půjčování
 Večerníček slaví narozeniny
výstava fotograf ií a knih ze známých 
Večerníčků
únor | během půjčování
 KLUB SLUNÍČEK 
 Ten dělá to a ten zas tohle…
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice
beseda s výtvarnou dílnou
únor | v dopoledních hodinách

radvanice@kmo.cz, 599 522 211

Tato pro občany bezplatná neurgentní tele-
fonní linka slouží k oznamování nejrůznějších 
závad nebo poškození veřejně prospěšných 
zařízení, jako jsou např. poškozené dopravní 
značky, nefunkční veřejné osvětlení, nefungu-
jící světelné signalizační zařízení na křižovatce, 
závady na vodovodní síti, neschůdné chodníky, 
černé skládky, poškozené dřeviny apod.

Hlavním důvodem zřízení této linky byla 
snaha snížit počet tzv. neurgentních hovorů na 
linku 156, která je linkou tísňovou. Takovéto 
hovory se netýkají situací, kdy by byl bezpro-
středně ohrožen život či zdraví a nehrozí ani 
větší škoda na majetku a může se stát, že právě 
jimi bude tísňová linka blokována. Občan, 
který v danou chvíli bude skutečně v ohrožení, 

se nemusí dovolat hned a přitom v takovýchto 
případech může každá vteřina prodlení možné 
riziko zvyšovat.

Volejte bezplatně na číslo 800 199 922.
Městská policie Ostrava

Víte, co je to zelená linka?

úprava hodin 
pro styk strážníků 
s občany
Statutární město Ostrava
Kontaktní místo pro styk 
s občany
Těšínská 87/281
Ostrava-Radvanice
Pondělí, Středa a Pátek
od 08:00 do 10:00 hodin

Pracoviště MP je bez stálé 
služby. V případě potřeby 
volejte:
T stálá služba 950 735 011
T zelená linka 800 199 922
Tísňová linka 156 

Chcete 
si potrénovat 
paměť?

Od roku 2005 pořádá Česká společnost 
pro trénování paměti a mozkový jogging 
bezplatné přednášky s informacemi, jak je 
možné paměť trénovat. Je tomu tak i letos 
a v rámci Národního týdne trénování paměti 
se k této akci připojí i občanské sdružení 
Senior servis, které uskuteční přednášku dne 
16. 3. 2015 v 10 hod. v sále Biskupství ost-
ravsko-opavského na Kostelním náměstí 
č. 1 v Moravské Ostravě.

Nový kurz Trénování paměti bude zahá-
jen 31. 3. 2015. Zájemci o kurz se mohou hlá-
sit na tel: 776 763 519

Mgr.Šárka Maňasová, CSc.,
místopředsedkyně o. s. Senior servis
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I když je podomní prodej v Ostravě zaká-
zán, lidé se stále setkávají s tím, že je podomní 
prodejci kontaktují a nabízejí jim nejrůznější 
služby a věci. Jsou tak neodbytní, že se doká-
žou pod nějakou záminkou dostat do domu a pak 
i k úsporám a také podpisu na smlouvě, které 
lidem nabízejí.

Často se ohánějí velkými úsporami peněz, 
když změníte dodavatele elektřiny či plynu, 
popřípadě telefonního operátora. Jsou ale také 
velice vynalézaví. Například v Českém Těšíně 
se v nedávné době objevili falešní vodaři a pope-
láři, kteří žádají zaplacení poplatku za odpady.

Podvodníci používají také metodu na ucpa-
nou kanalizaci nebo přeplněnou žumpu. „Přijeli 
k nám večer, že si lidé stěžují na protékající kana-
lizaci a že ji musí hned propláchnout. Služba 
měla stát pět tisíc. Jenže máme novostavbu, tak 
jsme hned volali zhotovitele. Ukázalo se, že 
kanalizace je průchozí a pánové nemají s vodá-
renskou firmou nic společného,“ řekla jedna 
z občanek. V minulosti pracovníci vodáren 
zaznamenali pokusy podvodníků dostat se do 
bytů pod záminkou kontroly sanitárních před-
mětů nebo vodoměrů.
 Nemusíte ukazovat vyúčtování

Pamatujte na to, že nemáte povinnost je 
vpouštět do svého bytu či domu a předkládat jim 
na jejich žádost „ke kontrole“ vyúčtování služeb. 
Přestože často opravdu lze změnou dodavatele 
či operátora něco ušetřit, je velmi nepravděpo-
dobné, že vás navštíví zrovna prodejce s nej-
výhodnější nabídkou. Mnohdy to bude spíše 
prodejce nejdrzejší či nejméně seriózní.

Podomní prodejci jsou placeni podle počtu 
uzavřených smluv. Setkáváme se i s případy, 
kdy – zejména žije-li senior v domě s dětmi či 
vnoučaty, které mají samostatnou domácnost – 
se jej prodejce snaží vmanévrovat do podpisu 
smluv „i za ně“. Že je to v rozporu se zákonem, 
mu vůbec nevadí.
 Podvodníci umí přesvědčit

Podomní prodejci mají velký dar řeči a pře-
svědčování. Pokud na vás nebudou zabírat, 
nevzdávají se a vytáhnou těžší kalibr: „Víte, jak 
máte chytrého starostu? Ten podepsal a rado-
val se, kolik ušetří.“ „Váš soused Novák si vzal 
kalkulačku, počítal a pak mi dal za pravdu 
a děkoval. A Vy?“ Řeknete si, že když pode-
psal starosta a ten že má pod čepicí, podepíšete 
taky.

Na pozoru se mějte i před osobami, které se 
vydávají za zástupce vašeho stávajícího doda-
vatele či operátora. Ten s vámi totiž zásadně 
komunikuje jinou formou než osobní návštěvou. 
Vždy trvejte na ověření totožnosti dané osoby, 
vhodné je se na jeho vztah ke společnosti dotázat 
i na informační telefonní lince pro zákazníky 
vašeho dodavatele či operátora.

Budete-li na vážkách, zda podepsat či niko-
liv, domluvte se s prodejcem, aby přišel za dva 
či tři dny, abyste si mohli v klidu přečíst návrh 
smlouvy a ověřit si jeho informace. Pokud vám 
odmítne smlouvu k prostudování předat, víte, 
na čem jste a důrazně ho odmítněte. Dobře si 
pamatujte, že na první pohled výhodnější cena 
může být spojena například s nevýhodnými 
smluvními podmínkami.

Jak Se vyhNout Podvodu
 Nikdy nezapomínejte zásadu „tří N“

Nejlepším přístupem k zájezdům spojených 
s předváděním zboží a k podomním prodejcům, 
kteří zvoní u vašich dveří, je negativistická 
zásada „tří N“. Naučte se ji, opakujte si ji a vždy 
se podle ní řiďte!
 Nejezdit a nezvat

Nejezděte na předváděcí zájezdy. Nečeká vás 
na nich nic dobrého. Svůj čas můžete trávit jinak, 
lépe a hlavně bez rizika. Podomní prodejce 
nepouštějte přes svůj práh. Důrazně odmítněte 

jejich snahu vetřít se do vašeho soukromí. Važte 
si sami sebe. Naučte se být zdravě sebevědomí.
 Nepodepisovat

Neodoláte-li pozvánce na předváděcí zájezd, 
pustíte-li přece jenom podomního prodejce přes 
práh, buďte informovaným a nezúčastněným 

pozorovatelem celé akce. Buďte si ale vědomi 
toho, že proti sobě máte velice dobře vyzbroje-
ného protivníka. Jeho jediným cílem je donutit 
vás k podpisu.
 Nerezignovat

Neodolali jste, podlehli a podepsali kupní 
smlouvu. Všeho litujete a hrozíte se toho, co 
bude dál? Neztrácejte čas a braňte svá práva. 
Hlavně se nesmíte vzdávat! I když je téměř jisté, 
že to bude běh na dlouhou trať, nevzdávejte se!

Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných 
služeb (odečet plynu, pročištění kanalizace 
apod.), nechte si předložit jeho služební průkaz 
s fotografií, nebo ještě lépe zavolejte na daný 
úřad nebo instituci, na kterou se pracovník 
odvolává.

důležité telefonické kontakty
Městská policie 156
Policie ČR 158
ČEZ 840 840 840 zákaznická linka
OVaK 848 100 700 zákaznická linka
RWE 840 11 33 55 zákaznická linka

Nenechte se napálit podomními prodejci

dTest nabízí občanům bezplatně:
• poradenství v oblasti spotřebitelského 

práva na telefonní lince 299 149 009 
(pracovní dny od 9 do 17 hodin, běžný 
telefonní tarif),

• možnost řešení sporů mezi spotřebiteli 
a podnikateli prostřednictvím služby 
VašeStížnosti.cz na webové adrese www.
vasestiznosti.cz,

• populární tištěnou brožuru „Jak nespad-
nout do pasti“zaměřenou na předváděcí 
akce a podomní prodej a mnoho dalších 
publikací v tištěné podobě pojednávají-
cích o důležitých spotřebitelských téma-
tech (triky obchodníků, koupě ojetého 
vozu a další).

Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo 
informační a náborovou kampaň pro získání 
nových rodin pro děti, které z různých důvodů 
nemohou vyrůstat u biologických rodičů. 
Přitom je ale důležité, aby s nimi mohly nadále 
zůstat v kontaktu.

Takových dětí, vyrůstajících především 
v dětských domovech a kojeneckých ústavech, 
bylo v Moravskoslezském kraji v roce 2013 
celkem 881. Kraj se tímto umístil na druhém 
místě v republice. Vzhledem k dlouhodobému 
vývojovému trendu se očekávají srovnatelné 
výsledky i v roce 2014. V ústavních zařízeních 
žije v ČR celkem kolem 9 000 dětí, jejich počet 
však pozvolna klesá.

Moravskoslezský kraj je specifický nejen 
vysokým počtem dětí, které náhradní rodinu 

potřebují, ale také tím, že v pěstounské či poru-
čenské péči zde žije 2 049 dětí z celkového 
počtu 12 013 v ČR, čili více jak šestina. V roce 
2014 se podařilo najít pěstounskou rodinu 805 
dětem.

Stále ale mnoho dětí doma nevyrůstá. 
Dětem, které se nedaří umístit do osvojení, 
nebo k tomu není právní souhlas biologických 
rodičů, má kampaň pomoci najít rodinu. Jde 
především o sourozenecké skupiny, děti se 
zdravotním handicapem a děti jiné než větši-
nové etnicity.

Kampaň bude probíhat od ledna do konce 
října 2015. 

Informace o transformaci systému péče 
o ohrožené děti jsou k dispozici na internetové 
stránce http://www.pravonadetstvi.cz/. (RED)

Hledají se pěstouni pro děti

Výroční valná 
hromada SdH 
Ostrava ‑radvanice

Dne 13. 12. 2014 proběhla v hasičské 
zbrojnici SDH Ostrava-Radvanice výroční 
valná hromada sboru dobrovolných hasičů 
Ostrava-Radvanice, která shrnula činnost 
sboru a jednotky za rok 2014. Loňská valná 
hromada byla výjimečná tím, že bylo voleno 
nové vedení sboru. Na jeho složení můžete 
nahlédnout na webových stránkách sboru 
dobrovolných hasičů Ostrava-Radvanice 
(www.sdhradvanice.cz). S ohledem na výše 
uvedené změny ve sboru bychom chtěli 
poděkovat panu Pavlu Šebestovi za jeho více 
jak 20letou činnost starosty v našem sboru. 
Věříme, že i jako člen výboru bude věrný 
svému poslání dalších minimálně 20 let.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, 
kterým činnost našeho hasičského sboru 
není lhostejná a kteří nás v loňském roce 
podpořili nejen finančně, ale rovněž účastí 
při pořádaných akcích.

Za SDH Ostrava Radvanice
Jakub Lév – Starosta SDH 



V Bartovicích se mohou radovat. Od pro-
since si mohou zajít nakoupit do dalšího malého 
obchodu přímo u zastávky MHD Ještěrka. 

Obchod bude naší únorovou zastávkou v pra-
videlném seriálu RaB novin, v němž předsta-
vujeme podnikatele, firmy a živnostníky, kteří 
působí v našem městském obvodu.

Otevřeno mají od ranních pěti hodin do pěti 
hodin odpoledne v pracovní dny, v sobotu je ote-
vírací doba zkrácena do 12 hodin a v neděli je 
zavřeno.

Díky časné otevírací době si nejen Bartovičtí 
mohou už brzy ráno koupit k snídani čerstvé 
rohlíky, sladké pečivo nebo chléb, kterého mají 
několik druhů. V obchůdku si můžete ale také 
koupit lahůdky, jako je několik druhů chlebíčků, 
salátů nebo uzenin. Nechybí základní potraviny, 
jako jsou mouky, cukr, vajíčka, máslo, tvaroh, 

jogurty a mléčné výrobky, oleje. Dostatečný 
je také výběr ovoce a zeleniny, které doplňují 
základní drogistické výrobky jako šampony 
nebo mýdlo. Prostě když na něco zapomenete 
nebo vám při vaření něco dojde, v obchůdku 
vám vytrhnou trn z paty.

Zajímavostí je, že tu natrefíte také na výrobky 
spadající do zdravé výživy, jako například 
bezlepkové potraviny, ovesné vločky, bezlepko-
vou mouku. Majitelé mysleli i na alergiky, takže 
mají v obchodě knihu, kde je popsáno veškeré 
složení prodávaných potravin. Na všech cenov-

kách je napsán také výrobce, takže se zákazník 
může dobře zorientovat v tom, odkud dané zboží 
pochází.

V obchodě nechybí ani další vyhledávané 

zboží, jako jsou čerstvé zákusky, sladkosti 
pro děti, balené vody, džusy, alkohol a ciga-
rety. Zákusky a chlebíčky si tady můžete také 

objednat, stejně jako dorty. Majitelé pejsků 
a koček tu najdou pro své miláčky taky něco na 
zub.

Zuzana Sedláčková

PotRavINy Romana
Roman Dudek
Těšínská 648
Ostrava-Bartovice
Tel: 603 390 450

otevírací doba:
Po–pá 5.00–17.00
So 5.00–12.00
Ne Zavřeno
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SErIál
představujeme podnikatele 

v obvodu

Bartovičtí mají od prosince nový obchod

 Vyšší důchody
Od ledna 2015 budou důchody opět valorizo-

vány podle 100 % nárůstu spotřebitelských cen 
a o jednu třetinu nárůstu reálné mzdy. Důchody 
starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí 
přiznané před 1. lednem 2015 se zvyšují od splátky 
důchodu splatné po 31. 12. 2014 tak, že se:
• základní výměra zvyšuje o 60 Kč na 2400 Kč a 
• procentní výměra zvyšuje o 1,6 % procentní 

výměry, která náleží ke dni, od něhož se pro-
centní výměra zvyšuje.
U průměrného starobního důchodu to před-

stavuje částku cca 200 Kč. 
 Zvýšení minimální mzdy 

Poctivě pracovat se musí vyplatit. Od ledna 
činí minimální mzda 9.200 Kč, minimální hodi-
nová mzda je 55 Kč. 
 Dávky pomoci v hmotné nouzi 

Dochází ke změnám při posuzování podmínek 
pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi – pří-
spěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Odlišně 
se bude posuzovat okruh společně posuzovaných 

osob pro doplatek na bydlení. Nově se pro obě 
dávky bude započítávat do příjmu žadatele pouze 
80 % z vyplácené dávky důchodového pojiš-
tění. Osobám s nižšími důchody tak mohou nově 
vznikat nároky na dávky pomoci v hmotné nouzi. 
Vzhledem k tomu, že tento systém každou situaci 
posuzuje individuálně a podání žádosti je admi-
nistrativně náročné, mohou referenti odboru 
sociálního zpracovat základní přehled finanční 
situace osoby. Na základě jeho vyhodnocení 
mohou doporučit podání či nepodání žádostí 
o příslušné dávky. O jejich konečném přiznání 
však vždy rozhoduje Úřad práce ČR. Osoby, 
které již opakovanou dávku pomoci v hmotné 
nouzi pobírají, nebudou muset o přepočet dávky 
žádat. Úřad práce ČR by měl sám zahájit nejpoz-
ději do 31. 3. 2015 řízení o přehodnocení nároku 
na dávku. 
 Opatření proti zneužívání doplatku na byd-
lení

Doplatek na bydlení bude nově poskytován 
ubytovnám, které splní hygienické standardy 

kvality bydlení. Zároveň se bude moci poskyt-
nout doplatek na bydlení osobám, které bydlí na 
ubytovně, pouze se souhlasem obce. Hygienické 
standardy kvality bydlení a souhlas obce se 
budou vyžadovat od května 2015. Bude také sta-
novena maximální výše nájemného podle částky 
dané v místě obvyklé a normativních nákladů na 
bydlení podle zákona o státní sociální podpoře. 
  Snazší výměna průkazu pro handicapo-
vané 

Držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P si mohou 
vyměnit tyto průkazy bez zbytečných adminis-
trativních průtahů a správního řízení, které by 
znovu posuzovalo jejich zdravotní stav. 

Nárok na příspěvek na mobilitu bude navíc 
nově vázán přímo na nárok na průkaz osoby se 
zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P.

Zdroj: www.mpsv.cz

Vybrané změny v legislativě od 1. 1. 2015 



6.2. 16.00 KD Bartovice –Výroční 
schůze 

6.2. 19.00 
Společenský 
dům Bartovice – 
Zahrádkářský ples

6.2. 20.00 Sokolovna Radvanice – 
Hasičský ples 

10.2. 17.00 Obřadní síň radnice – 
Koncert vážné hudby 

11.2. 15.00
6. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář 
starostky

12.2. 15.00 ČSV – výbor schůze 

17.2. 16.00 SPCCH O.-Radvanice – 
Výborová schůze

19.2. 16.00
KD Bartovice – Konec 
Masopustu se blíží, užijme 
si ještě před postem

20.2. ČSV – výroční členská 
schůze 

25.2. 15.00
7. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář 
starostky
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v měsíci únoru

Kalendář
událostí

Naši jubilanti v únoru 2015
Blahopřejeme!

Václav Kowal, Otmar Brudný, Dana Botošová, Ivan Havlík, Břetislav Glac, 
Martin Pěkník, Jana Borská, Ivana Mertová, Radan Knebl, Karel Sivák, 
Miroslav Pulchart, Ladislav Vicher, Julius Olah, Květuše Vlčková, Marie 

Judáková, Jindřiška Turková, Petr Lichevník, Jan Lankočí, Oldřich Slíva, 
Jana Vidlářová, Margot Drábková, Jiřina Adamčíková, Zdeněk Vopařil, 

Irena Violová, Eva Jakubčíková, Josef Kania, Jaroslava Bergerová, Milan 
Pekař, Olga Zelená, Jarmila Budinová

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.

Krásná životní jubilea

Bohuslav Hala Q

Jiřina Kohutová Q

Jiří Ryška Q

Miloslav Karásek Q

Svá krásná životní jubilea devadesát let osla-
vil pan Miloslav Karásek, devadesátjedna let 
oslavil pan Jiří Ryška a devadesátdva let osla-
vil pan Bohuslav Hala, kteří přivítali návštěvu 
vedení našeho městského obvodu v úžasné zdra-
votní i osobní pohodě. Dále nám bylo potěšením 
navštívit paní Marii Plachejdovou, která osla-
vila významné životní jubileum obdivuhodných 
devadesátpět let.  Životní jubileum osmdesátpět 

let v plném optimismu a elánu dále oslavili paní 
Jiřina Kohutová a paní Drahoslava Kráčalíková. 
Jubilantům, dlouholetým obyvatelům našeho 
městského obvodu srdečně pogratulovala sta-
rostka Šárka Tekielová, místostarosta Aleš 
Boháč a matrikářka Šárka Krkošková. Do dal-
ších let oslavencům přejeme stále pevné zdraví, 
životní elán a stále dobrou náladu.  

Text a foto: Šárka Krkošková, odbor OaVV
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Dne 31. 1. 2014 vzpomínáme 
2. výročí úmrtí pana 

Bronislava Pawlici, 
diplomovaného technika. 
Kdo jste jej znali a měli ho 
rádi, věnujte tichou vzpomínku. 
Manželka Anna, dcera 
Dana a syn Zdeněk s rodinami.

Poděkování 
Paní Soňa Balušková děkuje všem přátelům 

a známým za projevenou soustrast 
a rozloučení se svou maminkou 

paní 

Soňou Buzkovou. 

Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel 
a žije v našich srdcích dál …. 

Dne 15. 2. 2015 by se dožila 90 let 
bartovická rodačka 
paní 

Jiřina Musálková, 
rozená Řepišťáková 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Dne 19. února 2015 vzpomeneme 
3. výročí úmrtí paní 

Štěpánky Večerkové. 

Kdo jste ji znali a měli rádi, děkujeme 
za tichou vzpomínku. 

 
Dcery Alena a Jana s rodinami. 

V tradiční Tříkrálové sbírce na podporu lidí 
v nouzi se díky štědrosti obyvatel Ostravy a při-
lehlých obcí shromáždila částka 1 455 569 Kč. 
V Radvanicích a Bartovicích se vybralo 
41 301 korun. Peníze z veřejné sbírky využije 
Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra na 
podporu služeb pro lidi bez přístřeší, klienty 
mobilního hospice, seniory, lidi se zdravotním 
postižením v chráněných dílnách nebo přímou 
hmotnou pomoc lidem v nouzi.

Již po patnácté Tři králové přicházeli v první 
polovině ledna do domácností s přáním štěstí, 
zdraví a pokoje do nového roku a přinášeli 
dary v podobě tříkrálových kalendářů a cukru. 
„V Ostravě a přilehlých obcích se do sbírky 
zapojilo více než tři sta skupinek koledníků, tedy 
asi dvanáct set dobrovolných koledníků. Skvělý 
výsledek sbírky vnímám jako projev solidarity 
a důvěry přispěvatelů, kterých si velice vážím. 
Za příspěvky a spolupráci při Tříkrálové sbírce 
2015 bych chtěl poděkovat všem dárcům, koled-
níkům, farnostem, školám, úřadům, médiím 
a dalším, kteří se na úspěchu akce na podporu 
sociálních a zdravotních služeb pro lidi v nouzi 
podíleli,“ komentuje s vděčností výsledek sbírky 
Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava. 

Finance získané v rámci Tříkrálové sbírky 
jsou pro Charitu Ostrava a Charitu sv. Alexandra 
nedílnou součástí financování kvalitních služeb 
a možností pro jejich rozvoj. „Získané finanční 
prostředky využijeme na podporu služeb pro 
lidi v závěru života, seniory, lidi bez domova, 
a přímou humanitární pomoc poskytovanou 
lidem v tíživé životní situaci. Podstatnou část 
výtěžku sbírky uplatníme stejně jako v loňském 
roce na financování rekonstrukce tréninkových 
prostor, kde budou již od února 2015 probíhat 
sociálně aktivizační činnosti určené lidem ohro-
ženým sociálním vyloučením,“ upřesňuje vyu-
žití Tříkrálové sbírky 2015 Martin Pražák.

„Charita sv. Alexandra bude z letošní sbírky 
financovat rozvoj chráněných dílen, ve kterých 

zaměstnává více než šedesát lidí s různými 
druhy postižení – např. sluchu, zraku, řeči a část 
výtěžku půjde na podporu služby Chráněné byd-
lení pro lidi s duševním onemocněním,“ infor-
muje Pavel Folta, ředitel Charity sv. Alexandra, 
jejíž aktivity se zaměřují především na pomoc 

lidem, kteří ze zdravotních důvodů nemohou 
pracovat v běžném provozu a nacházejí uplat-
nění v chráněných dílnách. V sociální službě 
chráněné bydlení se lidé učí základním sociál-
ním návykům a samostatnosti, aby se následně 
mohli plnohodnotně zapojit do běžného života.

Na Ostravsku sbírku organizovala Charita 
Ostrava společně s Charitou sv. Alexandra. 
Z celkově vybrané částky 1 455 569 Kč je 65 % 
(celkem 946 120 Kč) určeno na financování pře-
dem stanovených a schválených projektů pro lidi 
v nouzi v Ostravě. Zbývajících 35 % částky bude 
použito na tyto aktivity: humanitární pomoc 
Charity Česká republika v zahraničí (10 %), na 
projekty Diecézní charity ostravsko-opavské 

(15 %), na další projekty Charity ČR (5 %) a zby-
tek na organizační náklady republikového pořa-
datele sbírky – Charity ČR.

„Pro koledníky Tříkrálové sbírky 2015 při-
pravujeme jako poděkování za jejich nezištnou 
pomoc filmová představení s Akademickým fil-

movým klubem v Kině Vesmír,“ uvádí Veronika 
Curylová, koordinátorka sbírky a dobrovolníků 
v Charitě Ostrava. Poděkování patří také každo-
ročně nepostradatelným koledníkům Tříkrálové 
sbírky z Brušperka a Šenova.

Přehled všech záměrů je dostupný na webu 
Charity Ostrava – www.ostrava.charita.cz.

Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podí-
leli na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 
2015, velice děkujeme!

CHARITA OSTRAVA

Ostravané Tříkrálovou sbírkou pomohli lidem v nouzi
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Tajná přání

Většina z nás se vstupem do nového roku si 
klade předsevzetí – co chci a co nechci změnit 
ve svém životě. Se spoustou věcí nejsme spo-
kojeni a snažíme se svůj život nějakým způ-
sobem zkvalitnit. Bohužel si často klademe 
takové úkoly, které nejsme schopni splnit, 
a tak od svých předsevzetí upouštíme. Tak to 
funguje u nás dospělých. A co děti? Chtěly by 
něco v novém roce změnit? Mají nějaké tajné 
přání? Tak na toto jsem se zeptala několika dětí 
z Mateřské školy Ostrava-Radvanice.
Ondra:

„Chtěl bych mít celý rok klid od našich psů, 
protože mi berou polštáře a z legrace mě pře-
padávají. Jinak bych neměnil nic, jsem se vším 
spokojený.“
Vendulka:

„Chtěla bych být pořád doma s maminkou 
a nechodit do školky.“
Valinka:

„Já bych si přála strašně moc, abych pořád 
dostávala dárečky a měla nějakou kamarádku, 
nebo aspoň nějakou kočičku.“
Petřík:

„Přál bych si zůstat navždycky s mamkou 
doma, abychom něco spolu tvořili.“
Kristýnka:

„Chci novou televizi, aby tam byly jenom 
pohádky a ne žádné noviny.“
Míša:

„Chtěl bych se zlepšit ve stříhání. Přál bych 
si mít doma každý den párty.“
Šarlotka:

„Přála bych si, aby k nám tatínek chodil 
často, a abych měla hezké zdi v pokoji.“
Martínek:

„Chtěl bych umět moc dobře kreslit a mít 
doma surikatku* a kočku. Přál bych si, aby 
nikdo nekouřil, protože to škodí na plíce.“

(*surikatka = surikata – denní pospolitě 
žijící promykovitá šelma)
Daneček

„Chtěl bych být hodným poldou a chci být 
doma hodný a poslouchat maminku a tatínka.“

Doufám, že vás odpovědi dětí aspoň trochu 
pobavily, vždyť děti jsou tak bezprostřední 
a vynalézavě roztomilé.

Text a foto: Bc. Martina Stankušová,  
učitelka MŠ Radvanice

Děti z přípravné třídy a první tř ídy ZŠ 
Ostravy-Radvanice, Vrchlického 5, p.o., odl. 
pracoviště Trnkovecká 55 pod vedením svých 
třídních učitelek připravily poslední týden před 
Vánoci pro své rodiče a blízké malé posezení 
s programem nazvaným „Spolu ve škole od 
podzimu k Vánocům“. Děti vystoupily s pás-
mem písniček, básniček a koled uspořádaných 
tak, aby diváky provedly školním rokem od září 
až k času předvánočnímu. Příjemnou atmosféru 
podporovaly rekvizity, výzdoba třídy, voňavé 
dobroty i dárečky, které děti připravily pro 
rodiče. 

Mgr. Ivana Fehérová, Ph.D., ZŠ Vrchlického, 
odl. prac. Trnkovecká

Foto: Mgr. Martina Linhartová

Vánoční besídka I.d a přípravné třídy

Téměř osmnáct set dětí z 33 ostravských 
škol vyjede do 30. dubna na ozdravný pobyt 
díky vyššímu vkladu do Fondu pro děti ohro-
žené znečištěním ovzduší. Budou mezi nimi i 
děti z našeho městského obvodu. Minimální 
doba ozdravného pobytu je 14 dnů, maximální 
výše podpory na žáka je 45 00 korun. Dotace 
se vztahuje na děti ostravských mateřských a 
základních škol a žáky víceletých gymnázií 
do 15 let. MŠ Bartovice letos z dotace SMO 

do školky v přírodě nejede, ale jede s 20 dětmi 
do školky v přírodě na Bílou v měsíci dubnu. 
ZŠ Vrchlického jede z dotace z Fondu pro děti 
ohrožené znečištěním ovzduší do Valašských 
Klobouků také v dubnu 2014, kterého se 
zúčastní 62 dětí a MŠ Radvanice se zúčastní 
ozdravného pobytu na Dolní Bečvě s 25 dětmi 
rovněž v měsíci dubnu.

Mgr. Irena Kopciuchová, 
vedoucí odboru SVaŠ

děti z radvanic a Bartovic 
pojedou na ozdravné pobyty



Trochu předvánoční atmosféry v centru 
města jsme si užili s dětmi prvního stupně ZŠ 
Ostravy-Radvanice, Vrchlického 5, p.o., odlou-
čeného pracoviště Trnkovecká 55. Prohlédli 
jsme si vánoční trhy na Masarykově náměstí 
a zvířata v živém betlémě. Navštívili jsme 
výstavu Slezských betlémů a górnoślaskich szo-
pek v prostorách nově zřízené radnice obvodu 

Moravské Ostravy a Přívoz. Mohli jsme si pro-
hlédnout téměř sto různorodých betlémů vyro-
bených především dětmi ze slezského území 
Česka a Polska. Na tuto výstavu jsme se těšili 
mimo jiné i proto, že jsme zde měli vystaveny 
i své vlastní exponáty betlémů. Vrcholem dne 
byla vánoční inscenace s názvem Štědrý den 
malého Jakuba podle Malé vánoční povídky 

Ludvíka Aškenazyho. Představení se hrálo 
v Divadle loutek Ostrava a bylo plné dobrodruž-
ství i vánočních písní. 

Mgr. Ivana Fehérová, Ph.D., ZŠ Vrchlického, 
odl. prac. Trnkovecká

Foto: Mgr. Martina Linhartová 
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Vánoční chvíle závěru roku nám přišly 
zpestřit svým tanečním vystoupením slečny 
z tanečního kroužku „Cikne jilore“ (malé 
srdíčka), který působí pod obecně prospěšnou 
společností Vzájemné soužití, NZDM-KC 
Zárubek. Akci zorganizovala žákyně IX. B 
třídy Simona Balažovičová, která byla jednou 

z vystupujících, ostatní dívky jsou současné 
i bývalé žákyně naší školy. Dívky nám zatan-
čily tři romské tance, byly úžasné a u publika 
sklidily velký úspěch. Moc děkujeme za krásný 
zážitek.

Text a foto: Mgr. Martina Linhartová, ZŠ 
Vrchlického, odl. prac. Trnkovecká

Taneční vystoupení na Trnkovci

za vánoční atmosférou do města i do divadla



Dne 27. prosince 2014 se v radvanické soko-
lovně konal už 47. ročník tradičního Vánočního 
turnaje stolních tenistů TJ Sokol Radvanice-
-Bartovice. 

Turnaje se zúčastnilo celkem 14 hráčů oddílu. 
Jako každoročně se začalo soutěží ve čtyřhrách. 
Po rozlosování dvouher jednotlivců začaly tuhé 
boje o každé vítězství, jelikož všichni hráči 
věděli, že se hraje o putovní pohár věnovaný 
starostkou Radvanic a Bartovic. Nejprestižnější 
turnaj radvanických stolních tenistů měl pro 
hráče slavnostní rámec, protože turnaj svou 
návštěvou poctila starostka městského obvodu 
Radvanice a Bartovice paní Šárka Tekielová, 
která předala pohár a ceny vítězům soutěží.

Výsledky soutěží:
 Hlavní soutěž o putovní pohár:
Tomáš Merta 
Jan Pastrňák 
Pavel Debald 
 Soutěž čtyřher:
Merta – Kubín
Kolenčiak – Lodňan
Debald – Muroň

TJ Sokol Radvanice a Bartovice
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KOMINICTVÍ 
RADOVAN

IČ: 74447971,  
e-mail: kominictvi1@seznam.cz,  

tel.: 605 379 799

Nabízím Vám:
•	 Pravidelnou	kontrolu	
spalinových	cest	za	330	Kč	

•	 Vložkování	a	frézování	komínů	

•	 Čištění	komínů	a	kouřovodů	

•	 Veškeré	další	kominické	práce	
za	NÍZKÉ	CENY	

PRODEJ
PALIVOVÉHO DŘEVA
Smrk: 

	 špalky	30	cm	 670	Kč	/	1prm/s
 štípaný	 740	Kč	/	1prm/s
Buk:
	 štípaný	35	cm	1100	Kč	/	1prm/s
Odkory	 2	mb	
60	Kč	/	1prm/s
Prodej	cca	8	kg	pytlíku	třísek	za	39	Kč	/	ks

Tel.: 725 987 422

AUTOSERVIS  
Zdeněk VÁLEK 

- nezávislý servis všech 
značek 

- diagnostika, pneuservis, 
karosářské práce 

- prodej náhradních dílů, 
pneumatik 

- opravy a renovace veteránů 
- prodej náhradních dílů na 

veterány 
tel. č.: 596 232 903 
mobil: 737 286 808 

email: zdenekvalek@email.cz 

Společenský dům 
v Ostravě-Bartovicích Vás 

zve 

na 1. ročník 
EROTICKO 

MAŠKARNÍHO PLESU, 
který se bude konat  

dne 28. 2. 2015 od 19.00 hod. 
Předprodej vstupenek v naší 

restauraci. 
Více info na www.spolecensky-dum.cz 

nebo na tel. 730 622 551,  
728 087 421. 

inzerce

inzerce

Vánoční turnaj ve stolním tenisu

Rozšiřování integrovaného dopravního sys-
tému ODIS na území kraje se chýlí ke konci. 
Zatímco pro Havířovsko bude dokončení inte-
grace spojeno se zahájením provozu terminálu 
Hranečník, od 1. ledna 2015 mohou cestující 
s dlouhodobými časovými jízdenkami pro ost-
ravskou městskou hromadnou dopravu (ODIS) 
využívat na území města Ostravy linek provo-
zovaných především ČSAD Frýdek-Místek.

Do ODIS bylo nově zařazeno 5 autobuso-
vých linek: (351) Ostrava, ÚAN – Hrabůvka, 
Benzina (Morávka), (353) Ostrava, ÚAN – 
H r a bůvk a ,  Be n z i n a  ( Fr ýd ek-M í s t ek) , 
(354) Ostrava, ÚAN – Hrabůvka, Benzina 
(Frýdek-Místek), (360) Ostrava-Kunčice – 
NH jižní brána – Hrabová, Beta (Kozlovice), 
(361) Ostrava, ÚAN – Hrabůvka, Benzina 
(Kozlovice). Nadále je možné cestovat lin-
kou (352) Ostrava-Kunčice, NH jižní brána – 
Hrabová staviva (Morávka) v rámci ODIS 
v úseku Ostrava – Řepiště.

Na rozdíl od vozidel DPO se do uvedených 
autobusů nastupuje pouze předními dveřmi. 
Cestující řidiči oznámí cílovou zastávku a před-
loží papírovou dlouhodobou jízdenku ODIS 
s příslušnou ostravskou tarifní zónou (průkazku 
s platným kuponem) nebo ODISku s nahraným 
platným kuponem (doporučujeme s sebou mít 
doklad o zakoupení kuponu). 

Aleš Stejskal, koordinátor ODIS
Informace a kontakty:
Infolinka: 597 608 508
SMS info: 773 605 066
e-mail: info@kodis.cz
http:/www.kodis.cz

S měsíčníkem autobusy ČSad



Charita Ostrava zajišťuje sociální služby pro muže a ženy, kteří při-
šli o domov, v průběhu celého roku. V zimě a především v chladnějších 
obdobích ještě posilujeme kapacitu těchto služeb, abychom předešli rizi-
kům souvisejícím s životem na ulici. Nejdůležitější pro lidi žijící na ulici 
je možnost pobytu v teplém zázemí pro přečkání mrazivých nocí a mož-
nost zůstat v teple i v průběhu dne. Nezbytnými potřebami jsou také jídlo, 
nápoje, dobré oblečení a boty. Přehled poskytovaných služeb Charity 
Ostrava pro lidi bez domova:
Q CHARITNÍ DŮM SV. BENEDIKTA LABRE
Lidická 54, Ostrava-Vítkovice, Tel.: 599 526 909, 731 625 788
Zde jsou zajišťovány služby:
- nízkoprahové denní centrum, všední dny 8-17 h, kapacita 60-80 osob
- nízkoprahové noční zimní centrum (tato krizová noclehárna je ote-

vřena pouze v době mrazů s teplotou pod -5 °C), pondělí – neděle  
20–7 h, kapacita 50 lůžek (z toho 15 žen), 25 tzv. volných židlí

Všechny služby jsou poskytovány bezplatně.
Q CHARITNÍ DŮM SV. FRANTIŠKA
Sirotčí 41, Ostrava-Vítkovice, tel.: 599 527 496
Zde jsou zajišťovány služby:
- noclehárna, pondělí – neděle, 18–7 h, kapacita 26 lůžek (nouzově 30), 20 

tzv. volných židlí
- azylový dům, pondělí – neděle, kapacita 42 lůžek
Služba noclehárny 40 Kč/den, uživatel může čerpat 3 noclehy zdarma/

měsíc
Služba azylový dům 120 Kč/den.
Q CHARITNÍ DŮM SV. ZDISLAVY
Kapitolní 14, Ostrava-Zábřeh, tel.: 599 527 494
Zde jsou zajišťovány služby:
- azylový dům pro matky s dětmi, pondělí – neděle, kapacita 9 matek, 

15 dětí
Služba azylový dům 80 Kč/den/dospělý, 40 Kč/den/dospělý

V zimním období se obracíme na veřejnost s žádostí o pomoc lidem na 
okraji společnosti darováním teplého oblečení (rifle, svetry, mikiny), zim-
ních bund, rukavic, čepic, šál, ponožek, spodního prádla, zimní obuvi (pře-
devším pánské). Pomůžou také čaje, káva, cukr, citróny, instantní polévky. 
Materiální pomoc je možné předat zaměstnancům Charity Ostrava přímo 
v místech poskytovaných služeb pro lidi bez domova v provozní době.  
Za pomoc a podporu děkujeme.

Více o službách Charity Ostrava naleznete na www.ostrava.charita.
cz/lide-bez-domova/

Další služby pro lidi bez domova v Ostravě poskytuje Armáda Spásy 
v Ostravě-Mariánských Horách v azylovém domě pro matky s dětmi na 
ul. Generála Píky 2980/25 a noclehárně a azylovém domě na ul. U Nových 
válcoven 347/9.

Charitní středisko Michala Magone a ohrožené děti a mládež podpoříte 
zasláním DMS MAGONE na číslo 87 777. 

 Hospic sv. Lukáše a lidi v závěru života podpoříte zasláním DMS 
HOSPICLUKAS na číslo 87 777. 

CHARITA OSTRAVA
 Charitní dům sv. Františka a lidi bez přístřeší podpoříte zasláním DMS 

AZYLFRANTISEK na číslo 87 777. 
 Cena jedné SMS je 30,- Kč, z Vaší pomoci obdrží vybraný projekt 

28,50 Kč. Více na: www.darcovskasms.cz  DĚKUJEME...!

ARBOR MORAVIA    
PALIVOVÉ D ÍVÍ: Zimní otevírací doba:
špalky 600,-/prms Po-pá 8-16

štípané 700,-/prms
od 8m3 doprava v obci ZDARMA
 Pet vald Klimšova 1878, tel. 605 248 991, 59 654 20 98

inzerce

Že se ocitne v lázních, si ještě před dvěma lety neuměl představit Miroslav Hvozdík 
z Ostravy. Celý život sportoval, hrál tenis, chodil po horách, měl pocit, že v lázních se 
všichni jen procházejí po kolonádě, popíjejí vincentku a odpočívají, což pro něj bylo 
synonymum nudy. Po padesátce ho začal pobolívat kyčelní kloub, během necelého 
roku se jeho obtíže vystupňovaly tak, že už i těžce chodil, natož aby běhal po kurtu. 
Následovala operace a totální endoprotéza kyčelního kloubu. A deprese, že místo sportu 
teď bude vysedávat u televize. Byla ovšem zcela zbytečná. „Šlo to ráz naráz. Už osmý den 
po operaci mě přímo z nemocnice převezli do lázní. První týden rehabilitací jsem byl ještě 
trochu skeptický, ale pak se můj stav lepšil den ode dne,“ líčí Miroslav Hvozdík. 
Lékaři v klimkovických lázních mu předepsali terapie přímo na míru, i s ohledem na to, že 
chtěl zase co nejdříve sportovat. Některé dny byl tím pádem po procedurách pořádně 

utahaný, ale po měsíci odcházel z Klimkovic po svých a s výhledem, že na začátku sezony 
se zase vrátí na hřiště. Navíc neztratil kontakt s pracovištěm. V lázních měl dostupný 
internet a v případě potřeby se za ním jeho kolegové z kanceláře v Ostravě mohli kdykoliv 
stavit. Daleko to neměla ani rodina, což pro něj bylo zvláště důležité, protože mladší dceři 
je teprve dvanáct let. „Já jsem nemusel z nemocnice cestovat někam přes půl republiky, 
mí blízcí mě mohli kdykoliv navštívit a spolupracovníci taky. Dokonce kolega, co je hrozně 
na sladké, se pak už sám nabízel, že za mnou zajede s nějakými papíry. Zamiloval si totiž 
lázeňskou cukrárnu se zákusky z vlastní výrobny,“ usmívá se Miroslav Hvozdík a trochu 
podezírá svého spolupracovníka, že by se mu pravidelné návštěvy klimkovických lázní 
líbily i v budoucnu. „Jen si bude muset najít jiný důvod, protože já už jsem fi t!“    

Prokazatelné zlepšení zdravotního stavu každého klienta je hlavním cílem Sanatorií Klimkovice, moderních lázní ležících v krásné přírodě a přitom čtvrthodinku cesty od centra 
Ostravy. To je také důvod, proč klimkovická sanatoria nenabízí skluzavky a vodní gejzíry, ale celou řadu specializovaných terapií cílených na zdravotní potíže; ty lehčí, i velmi těžké. 

Sanatoria Klimkovice vrátily Miroslava Hvozdíka na kurt

Sanatoria Klimkovice, 742 84 Klimkovice, tel.: 556 422 111, 556 422 106, e-mail: recepce@sanklim.cz, www.sanatoria-klimkovice.cz

Pomoc Charity Ostrava pro lidi bez domova
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vÍTáNÍ ObčáNKů NA RAdNICI

Foto: Roman Pecháček 

NOvOROčNÍ OHňOSTROj PřEd RAdNICÍ

Foto: Roman Pecháček 

ObvOd NAděLOvAL váNOčNÍ dáRKy

Foto: Aleš Boháč


