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Přání k Velikonocům
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám krásné a požehnané prožití velikonočních svátků, bohatou pomlázku a dny plné 
pohody. Ať Vás láska Zeleného čtvrtka, víra Velkého pátku, naděje Bílé soboty a vítězství 
Velikonoční neděle posilní a naplní pokojem a důvěrou. Šárka Tekielová, starostka

V dubnu loňského roku jsme čtenáře RaB novin 
informovali, že se u Společenského domu Bartovice 
chystá otevření ekologické naučené stezky. Rok se 
s rokem sešel a stezka už je hotová. Návštěvníci na 
ní najdou krásné barevné tabule, které je informují 
o zajímavostech fauny a flóry v našem městském 
obvodu. Už nyní ji mohou využít ke vzdělávání 

a poznání našeho obvodu žáci našich škol. „Chtěli 
jsme oživit okolí společenského domu. Aby ho 
mohly využívat i maminky s dětmi, aby si tu lidé 
mohli posedět venku v pěkném prostředí, mohli 
se projít po chodníčcích. Z reakce lidí soudím, 
že se jim změněný prostor líbí,“ řekla starostka 
městského obvodu Šárka Tekielová. Projekt byl 

spolufinancován za podpory statutárního města 
Ostrava. „Věříme, že oceníte tuto změnu prostředí, 
ve kterém žijete, a prostor se stane oblíbeným mís-
tem setkávání občanů v této klidné lokalitě,“ dodal 
místostarosta Aleš Boháč. 

(sed) 
Foto: Roman Pecháček

Podali jsme 
žádost o dotace 
na zateplení

Městský obvod Radvanice a Bar tovice 
v rámci LXIV. výzvy Operačního programu 
Životní prostředí, Prioritní osy 3 – Udržitelné 
využívání zdrojů energie, Oblast podpory 3.2 – 
Realizace úspor energie a využití odpadního 
tepla, Podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor 
energie, podal dvě žádosti o veřejnou podporu 
na výše uvedené akce. 

Cílem projektů je snížení spotřeby ener-
gií, zlepšení tepelně technických vlastností 
obvodových konstrukcí objektů a v nepo-
slední řadě estet ické zhodnocení budov, 
jež jsou ve vlastnictví statutárního města 
Ost ravy se svěřenou správou městskému 
obvodu Radvanice a Bartovice. V případě 
získání akceptačního listu je termín reali-
zace a čerpání finančních prostředků naplá-
novaný do konce roku 2015. 

Celkové předpokládané náklady na opravu 
budovy klubu důchodů a knihovny v Ostravě 
Radvanicích činí cca 2,6 milionu Kč. V rámci 

už jste navštívili naučnou stezku v bartovicích?

(pokračování na straně 4)
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V našem městském obvodu se množí stížnosti 
na nedodržování protihlukové vyhlášky. Lidé si 
stěžují, že jim sousedé způsobují hluk i v době, kdy 
je to zakázáno. Vyzýváme proto občany, aby dodr-
žovali klid v době, kdy je to stanoveno, jinak jim 
hrozí vysoká pokuta.

Na území statutárního města Ostravy platí 
protihluková vyhláška od 1. listopadu 2012. Jejím 
cílem je ochrana veřejného pořádku omezením 
hluku, a to v přesně určených časech.
Kterých činností se to týká

Činností, jež by mohla svou hlučností narušit 
veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými 
mravy, je provoz či používání:
1.  sekačky na trávu a křovinořezu – sekačka na 

trávu a křovinořez poháněný elektrickou ener-
gií nebo spalovacím motorem, a také sekačka, 
která se zavěšuje na zahradní malotraktory 
a traktory.

2.  kotoučové pily (jinak také cirkulárka nebo 
okružní pila) – stroj určený k řezání dřeva, 
kovů či dalších materiálů. Skládá se z ozube-
ného kovového kotouče a poháněcího mecha-
nismu, který kotouč roztáčí. Typy mohou být 
ruční, stolní nebo ve stojanovém provedení.

3.  motorové pily (jinak také řetězová pila) – 
stroj určený především k řezání dřeva, u kte-
rého benzínový nebo elektrický motor pohání 
řetězku, malé ozubené kolečko, které pak 
pohání řetěz.

4.  brusky a rozbrušovačky – ruční nebo stolní 
nářadí určené především k broušení či řezání 
materiálů, u kterého elektrický nebo benzínový 
motor nebo stlačený vzduch pohání rychle rotu-
jící nástroj (např. řezný či brusný kotouč).

5.  pneumatického kladiva – ruční stroj určený 
k vrtání otvorů do betonu, železobetonu či 
kamene, sloužící rovněž k rozbíjení a mechanic-

kému rozrušování pevných předmětů a tuhých 
těles vyrobených z betonu, asfaltu, kovů apod.

6.  kompresoru – stroj určený ke stlačování (kom-
presi) plynů a par. Typy mohou být objemové 
nebo rychlostní.

7.  vrtačky – obráběcí stroj, určený k obrábění rotač-
ních otvorů, zejména pomocí vrtáků, výhrub-
níků, výstružníků, závitníků a záhlubníků.

8.  střelné zbraně – střelná zbraň vymezená 

v zákoně č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních 
a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., 
o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyro-
technických předmětů a o změně zákona č. 
288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu 
(zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 
13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správ-
ních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění poz-
dějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění 
pozdějších předpisů.

9.  zábavní pyrotechniky – pyrotechnický výro-
bek určený k zábavním účelům všech druhů 
a kategorií vymezených nařízením vlády č. 
208/2010 Sb., o technických požadavcích na 
pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh.

Kdy platí zákaz
Každý občan je povinen zdržet se výše uve-

dených činností způsobujících hluk o nedělích, 
státních a ostatních svátcích během celých 24 
hodin. V průběhu pracovního týdne od pondělí 
do pátku a také o sobotách v době od 20 do 22 

hodin. Zákaz platí rovněž pro dobu nočního 
klidu každodenně od 22 do 6 hodin.

Porušení obecně závazné vyhlášky je možné 
postihovat podle zvláštních právních předpisů. 
Fyzickým osobám může být uložena pokuta do 
výše 30 tisíc korun a podnikajícím fyzickým oso-
bám až do 200 tisíc korun. 

Sankce za porušení OZV ukládají v I. stupni 
úřady městských obvodů buď v přestupkovém 
řízení, nebo v řízení o správních deliktech podle 
zákona o obcích. Druh a výše sankce závisí na indi-
viduálním posouzení skutku a okolnostech jeho 
spáchání. Porušení povinností uložených v OZV 
v rámci své činnosti primárně řeší a oznamuje 
např. městská policie.
Kdy zákaz neplatí

Zákaz se nevztahuje na činnosti vykonávané 
v rámci výkonu povolání či podnikatelské čin-
nosti:
a)  při průmyslové či zemědělské výrobě,
b)  při údržbě komunikací a veřejného prostran-

ství,
c)  při údržbě veřejně prospěšných zařízení.
d)  použití zábavné pyrotechniky 31. 12. a 1. 1. kaž-

dého roku. Zuzana Sedláčková

dodržujte protihlukovou vyhlášku, vyzývá občany radnice

Jako každý rok i letos vyhlašuje městský 
obvod Radvanice a Bartovice výběrové řízení 
pro poskytování účelových dotací z rozpočtu na 
rok 2015. Rozhodlo o tom zastupitelstvo měst-
ského obvodu na svém 4. zasedání konaném dne 
17. března 2015. 

Dle novely zákona č. 250/2000 Sb. o rozpoč-
tových pravidlech územních rozpočtů je výbě-
rové řízení zveřejněno 30 dnů před počátkem 
lhůty pro přihlášení. Z tohoto důvodu je možné 
podat přihlášku na podatelnu úřadu městského 
obvodu nebo poslat poštou v termínu od 20. 
dubna 2015 do 4. května 2015. Na přihlášky 
podané mimo uvedený termín nebude brán 
zřetel! Již nyní si však zájemci o dotace mohou 
přihlášku stáhnout z webových stránek měst-
ského obvodu www.radvanice.ostrava.cz a při-
pravovat si projekty.

Smyslem účelových transferů je podpora kon-
krétní akce či projektu, činnosti, aktivit organi-
zací a jednotlivců za účelem obohacení a zpestření 
kulturního, sportovního a společenského života 

na území městského obvodu. Účelové transfery 
mohou být na základě výběrového řízení přidě-
leny fyzickým osobám, právnickým osobám, 
občanským sdružením, obecně prospěšným 
organizacím, církvím a náboženským společ-
nostem, neziskovým a podobným organizacím, 
které se také podílejí na rozvoji aktivit dětí a mlá-
deže. Účelový transfer je poskytován na realizaci 
projektu v daném kalendářním roce k vyčerpání 
a vyúčtování v termínu do 30. listopadu 2015. 
Každý projekt musí obsahovat:
a. vyplněnou přihlášku do výběrového řízení 
b. konkrétní, reálný a realizovatelný záměr,
c. rozpočet projektu s rozpisem nákladů na 

daný rok,
d. předpokládané příjmy z akcí,
e. výši požadovaného transferu,
f. kopii přidělení IČ, opis živnostenského listu, 

nebo výpisu z obchodního rejstříku nebo 
opis stanov, statutu, zřizovacích listin apod. 
s doložkou o registraci příslušným orgánem, 

g. jmenovací dekret nebo výpis z valné hromady, 

na které byl současný statutární orgán jmeno-
ván do funkce, písemné zmocnění aj.
V případě, že projekty nebudou mít požado-

vané náležitosti, mohou být z výběrového řízení 
vyřazeny.
Tematické okruhy – oblasti činnosti pro 
poskytování účelových transferů:
1. Rozvoj aktivit dětí a mládeže v městském 

obvodu Radvanice a Bartovice.
2. Podpora rozvoje tělovýchovy a sportovní 

činnosti.
3. Rozvoj kultury a společenské aktivity.
4. Podpora činnosti zájmových a veřejně pro-

spěšných organizací.
5. Program bezpečnosti a prevence krimina-

lity.
Zaslané projekty se předkladatelům nevra-

cejí. Předpokládaný celkový objem peněžních 
prostředků vyčleněných v rozpočtu na poskyt-
nutí účelových transferů je 230.000,00 Kč. 
Maximální výše dotace v jednotlivém případě je 
30.000,00 Kč. Kateřina Tomanová

Výběrové řízení pro poskytování účelových dotací z rozpočtu na rok 2015

Kontejnery na trávu
S ohledem na loňskou pozitivní zkuše-

nost ohledně sběru biologického odpadu 
v areálu zahrádkářů v Bartovicích, měst-
ský obvod chce v této činnosti spolu se 
základní organizací zahrádkářů v Ostravě-
Bartovicích pokračovat. Sběrné místo by 
opět mělo být v areálu zahrádkářů jako loni 
na Březové ulici v Ostravě-Bartovicích. 
V současné době se jedná se zástupci 
zahrádkářů o podmínkách. Zahrádkáři  
v Radvanicích mají možnost bioodpad 
odvézt do sběrného dvora.

Svatopluk Běrský, vedoucí odboru MBaI
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z jednání místní samosprávy

Policie a kurátor 
kontrolovali mládež 
v restauracích

Preventivní ochrana mládeže před nega-
t ivními patologickými jevy, jakými jsou 
zneužívání alkoholu, návykových látek, tabá-
kových výrobků či gamblerství, je jedním 
z úkolů orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 
Kurátoři pro mládež ve všech městských obvo-
dech v Ostravě proto věnují této problematice 
zvýšenou pozornost. Při své práci řeší také 
výchovné problémy související s požíváním 
alkoholu u osob mladších 18 let. Zejména děti 
ve věkové skupině od 16 do 18 let vykazují zvý-
šenou potřebu experimentovat s alkoholem. 
Tato aktivita se často projevuje během společ-
ného trávení volného času ve vrstevnických 
skupinách. 

V městském obvodu Radvanice a Bartovice 
proběhla 27. 2. 2015 ve večerních hodinách 
kontrola restaurací. Příslušníci Policie ČR 
z policejní stanice v Radvanicích, ve spolu-
práci s kurátorem pro mládež Úřadu městského 
obvodu Radvanice a Bartovice, zkontrolovali 
restaurace v Radvanicích a Bartovicích. Ani 
letos nebylo zaznamenáno žádné porušení 
zákona. V žádné z restaurací nebyl zjištěn 
výskyt osob mladších 18 let. Výsledek akce lze 
proto hodnotit velmi kladně. 

Jana Kubalová,  
odbor SVaŠ

Radost svým příznivcům i sobě se rozhodli 
udělat bartovičtí zahrádkáři a zorganizovali 
kulinářskou akci „Francouzský podvečer“. 
Využili toho, že v našem obvodě bydlí „mon-
siuer Yves“, mistr originálních francouzských 
palačinek (fotografii najdete na poslední straně). 
Ten s pravým francouzským šarmem připravo-
val pro zájemce, kterých bylo víc jak 70, pala-
činky slané (galettes) i sladké (crepes).

Bylo těžké rozhodnout se mezi slanými 
z pohankové mouky s vajíčkem, sýrem a šunkou 
a sladkými s čokoládou a oříšky, s džemem nebo 
s karamelizovaným třtinovým cukrem. Většina 
z nás se proto rozhodla jak pro slanou, tak i slad-
kou variantu.

Udělat víc jak 120 palačinek zabere „trochu 
času“, a tak v družné zábavě podvečer přešel do 

večera. A co příště u bartovických zahrádkářů? 
Ve čtvrtek 30. dubna od 17.00 hod. budeme před 
společenským domem „pálit čarodějnice“, na 
které jsou všichni srdečně zváni.

Výbor ZO ČZS Bartovice
Fotografie najdete na poslední straně.

bartovičtí zahrádkáři nejen sobě

Rada městského obvodu na své 7. schůzi 
konané dne 25. února 2015
• rozhodla o záměru pronájmu bytové jed-

notky v domě na ulici Těšínská 1104/259, a to 
za dlužné nájemné,

• projednala prázdninový provoz mateřských 
škol,

• doporučila uzavření darovací smlouvy mezi 
ZŠ Vrchlického a Pavlem Ráčkem na 30 kusů 
časopisů Kolekce dinosauři.

Rada městského obvodu na své 8. schůzi 
konané dne 11. března 2015
• vzala na vědomí protokol o výsledku kon-

troly provedené Státním fondem rozvoje 
bydlení, jejímž předmětem bylo naplnění 
podmínek smlouvy o poskytnutí dotace na 
výstavbu domu s pečovatelskou službou,

• rozhodla uzavřít smlouvu se společností 
ENBRA, a.s., na dodávku a montáž 78 ks 
indikátorů a provádění ročních odečtů indi-
kátorů v domě s pečovatelskou službou,

• uzavřela plné moci se společností Erste 
Grantika Advisory, a.s., k zastupování sta-
tutárního města Ostravy, městského obvodu 
Radvanice a Bartovice v řízení o dotacích,

• rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
se společností MIJO-STAV stavby, s.r.o., 
na připojení technických místností k bytům 
v domě na ulici Revírní 4.

Zastupitelstvo městského obvodu na 
svém 4. zasedání 
• schválilo vyhlášení výběrového řízení na 

poskytnutí účelových dotací – grantů na rok 
2015,

• rozhodlo o uzavření darovací smlouvy 
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na bezú-
platný převod pozemku parc. č. 3265/16 v k. 
ú. Radvanice,

• schválilo bezúplatný převod pozemku 
parc. č. 3215/11 v k. ú. Radvanice do vlastnic-
tví Moravskoslezského kraje,

• rozhod lo o podán í  žádos t í  o  dot ace 
z Ministerstva životního prostředí na pro-
jekty

- „Revitalizace zeleně v Ostravě -Radva-
nicích“,

- „Energetické úspory objektu hasičské 
zbrojnice ul. U Statku 422/8, v Ostravě-
-Bartovicích“,

- „ Ene rge t ické  ú spor y  objek t u  k lubu 
důchodců ul. Těšínská 46 a 1341 v Ostravě-
-Radvanicích“,

- „Biologicky rozložitelný odpad – SMO, 
městský obvod Radvanice a Bartovice“,

• schválilo poskytnutí daru Českému rybář-
skému svazu, místní organizace Ostrava ve 
výši 35 170 Kč.

Renáta Spěváková 
pověřena zastupováním tajemnice úřadu 

Výzva pro podnikatele 
z našeho městského 
obvodu

Jste podnikatelé a máte zájem spolupracovat 
na zakázkách městského obvodu? Vedení měst-
ského obvodu vyzývá podnikatele, aby nabídli 
své služby městskému obvodu.

V souladu s předvolebním programem 
investuje prioritně městský obvod v současné 
době do obnovy a rekonstrukce bytového fondu, 
rekonstruuje cesty a chodníky, parky a zeleň, 
nicméně stejně důležité jsou také zakázky men-
šího rozsahu, které nepodléhají složitým admi-
nistrativním aktivitám. Protože dalším bodem 
předvolebního programu je podporovat místní 
podnikatele a firmy, vyzýváme zájemce o spo-
lupráci, aby nám nabídli své služby k případ-
nému využití pro městský obvod.

Jedná se o různé údržbářské práce, případně 
práce jiného technického i netechnického cha-
rakteru apod. Je nám známo, že máme v měst-
ském obvodě mnoho šikovných živnostníků 
i firem, které bychom chtěli oslovit. 

Své nabídky, ke kterým přiložte popis 
všech nabízených služeb a kopii živnosten-
ského oprávnění, adresujte k rukám vedoucího 
odboru MBaI.

Šárka Tekielová,  
starostka
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akce v knihovně
 Jarní probuzení
čtení a povídání o knihách a o jaru
s dětmi ze ZŠ Bartovice
pondělí 13. 4. | od 14.00

 Mamince
výtvarná dílna pro děti
výroba přání ke Dni matek
úterý 14. 4. | od 13.30 do 15.00
čtvrtek 30. 4. | od 13.00 do 16.00

 Beránci na pastvě
setkání s prvňáčky ze ZŠ Bartovice
duben | v dopoledních hodinách

 Od pupenu ke květu
jarní interaktivní test pro děti
duben | během půjčování

 KLUB SLUNÍČEK 
Anička na statku
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice
beseda s výtvarnou dílnou
duben | v dopoledních hodinách

 Jarní kvítí – slunce svítí 
výstava fotografií jarních květin
duben | během půjčování

 Nejen o Malé čarodějnici
výstava knih pro děti 
s čarodějnickou tematikou
duben | během půjčování

 DEN ZEMĚ 2015
Bude z tebe fiala? | akce pro děti – sázení 
semínek do truhlíku | čtvrtek 23. dubna | 
Brázdím brázdy | výstava knih s tematikou 
farmaření | Neživá příroda | test pro děti 
duben | během půjčování 

Ve školní družině nám paní vychovatelka 
vyprávěla, co to je Mezinárodní den žen a jak 
dlouho už se slaví. Maminkám jsme vyrobili 
pěkná přáníčka, kterými jsme je 8. března ráno 
příjemně překvapili. Připravili jsme si krátké 
vystoupení také na oslavu MDŽ v radvanickém 
Klubu důchodců. V družině jsme nacvičili bás-
ničky a písničky. Čtvrťačka Terezka Hradská, 
která letos opět vyhrála recitační soutěž, si při-
chystala tu nejkrásnější báseň. Naše zpívání i reci-
tace měly v Klubu důchodců veliký úspěch. Pan 
místostarosta Aleš Boháč předal všem přítom-
ným ženám rozkvetlý tulipán a zákusek a po své 
gratulaci vyprávěl o rekonstrukcích v naší obci. 
My jsme dostali za odměnu malou sladkost a už 
se těšíme, že napřesrok zase v Klubu důchodců 
uděláme radost naším malým vystoupením.

Izabela Legerská, II. A ZŠ Vrchlického

Náš KD je prozatím velice aktivní, také 
toto posezení členů mělo skvělou atmosféru. 
Jménem všech přítomných děkujeme za vystou-
pení žáků školní družiny ZŠ Vrchlického pod 
vedením paní vychovatelky Lenky Laštuvkové. 

Za milou pozornost děkujeme také panu mís-
tostarostovi Bc. Aleši Boháčovi, a také panu Ing.
Vladimíru Majerovi za ČSSD, který nás také 
přišel pozdravit s květinou.

Ludmila Galušková, předsedkyně Klubu 
důchodců Radvanice
Foto: KD Radvanice

Oslavy mdŽ v radvanickém 
Klubu důchodců

Město Ostrava od loňského roku realizuje 
nový projekt určený nejen obětem kriminality 
pod názvem Doplnění služeb pro oběti trest-
ných činů. Strážníci městské policie Ostrava se 
podílejí na mnoha aktivitách projektu.

Již druhým rokem je v účinnosti novelizo-

vaný zákon č. 45/2013 Sb. o obětech trestných 
činů, který dal státu nástroje k účinné pomoci 
lidem, kteří se stali oběťmi trestné činnosti. 

Také strážníci v něm mají vymezeny své úkoly, 
které spočívají především v informování občanů 
o dostupné pomoci. Strážníci se rovněž podílí na 
ochraně obětí před hrozícím nebezpečím.

V rámci projektu Doplnění služeb pro oběti 
trestných činů budou strážníci úseku prevence 
Městské policie Ostrava k dispozici občanům:

ve středu 15. dubna od 14.30 hod. v pobočce 
knihovny města Ostravy v Ostravě-Hrabůvce 
na ul. Závodní 47,

ve středu 29. dubna od 14. hodiny v domě 
dětí a mládeže na ul. Marie Majerové 23 
v Ostravě-Porubě.

Občané zde mohou získat informace o pro-
jektu, o pomoci obětem trestných činů nebo 
o prevenci, k dispozici bude rovněž propagační 
materiál. Navíc za účast v anketě na dané téma 
obdrží občané dárek v podobě drobného, ale 
účinného předmětu pro svou osobní ochranu 
(malý pepřový sprej nebo osobní alarm).

Městská policie Ostrava

Strážníci informují o pomoci 
obětem trestných činů

(pokračování ze strany 1)
Podali jsme...
této investiční akce budou vyměněna okna 
a dveře v obvodovém plášti budovy, dále bude 
provedeno celkové zateplení budovy a souvise-
jící klempířské konstrukce. 

Celkové předpokládané náklady na opravu 
budovy hasičské zbrojnice v Ostravě -Bartovicích 
činí cca 1,3 milionu Kč. U této budovy bude pro-
vedeno zejména zateplení obvodového pláště 
a úpravy souvisejících stavebních konstrukcí. 

Po opravě budou obě budovy odpovídat sou-
časným požadavkům na tepelně technické vlast-
nosti budov. V této souvislosti dojde nejen ke 
snížení nákladů na provoz budov, ale v přímé sou-
vislosti i ke snížení produkce emisí do ovzduší.

Věříme, že tyto opravy budou přínosné 
nejen z hlediska ekologie a snížení náročnosti, 
ale přispějí i k celkovému estetickému výrazu 
městského obvodu Radvanice a Bartovice. 

Svatopluk Běrský, vedoucí odboru MBaI

Pedagogové slavili 
den učitelů

Také tento rok pozvalo vedení městského 
obvodu učitele a pracovníky škol a školek 
v městském obvodu do Společenského domu 
Bartovice, aby jim poděkovalo za jejich 
záslužnou, ale nelehkou práci. Setkání se 
uskutečnilo ve čtvrtek 26. března v 17 hodin.

Na začátku všem poděkovala starostka 
městského obvodu Šárka Tekielová a poté už 
všechny bavily vyprávěním a zpěvem dvě 
výrazné osobnosti české i mezinárodní kulturní 
scény – Vlastimil Harapes a Marie Párová.

Vlastimila Harapese všichni znají jako 
sólistu a šéfa baletu Národního divadla, na 
setkání ale vyprávěl historky ze svého boha-
tého života a zazpíval i některé známé písně, 
jako jsou Podívej, kvete růže nebo Zpívání 
v dešti. Marie Párová zase zavzpomínala 
na spolupráci se světoznámým režisérem 
Fellinimi a přidala i střípky ze svého pobytu 
v Itálii. Zuzana Sedláčková

Fotografie najdete na poslední straně.
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SerIál
představujeme podnikatele 

v obvodu

V dnešním díle seriálu, v němž už několik 
let představujeme firmy a podnikatele, kteří 
působí v našem městském obvodu, se podí-
váme na samý okraj Radvanic. V areálu VVUÚ, 
a.s., našla své nové sídlo chráněná dílna firmy 
Polyfol spol. s r. o.

Firma Polyfol, spol. s r. o., vznikla v roce 
2005 a od počátku se profilovala jako chráněná 
dílna zaměstnávající osoby se zdravotním posti-
žením. Původně sídlila v pronajatých prostorách 
v Ostravě-Zábřehu, před rokem se ale přestěho-
vala do Radvanic. Postupně firma zaměstnala 
až 45 lidí, dnes se jejich počet ustálil na 14. 
Nicméně to podle slov jednoho ze spolumajitelů 
Ing. Davida Kreisela vypadá, že se jejich počet 
bude postupně zvyšovat.

„Firma Polyfol, spol. s r.o., se zabývá výro-
bou a prodejem širokého spektra obalových 
materiálů, které dodává do velkoobchodů nebo 
firem v rámci celé České republiky. Vyrábíme 
např. sáčky na balení pečiva a pekařských 
výrobků,“ vysvětluje Ing. Kreisel a ukazuje 
jeden z potištěných sáčků, do nichž se balí chléb, 
vánočky nebo další pečivo. Chráněná dílna ale 
vyrábí také sáčky na textil, na spodní prádlo 
nebo pohlednice, obaly na CD, pytle na směsný 
odpad nebo stavební suť. Polyfol, spol. s r.o., se 
specializuje na zakázkovou výrobu a je schopna 
reagovat pružně na požadavky zákazníka v co 
možná nejkratším dodacím termínu.
Konfekce a balení zboží dle zadání zákaz-
níků

Vzhledem k tomu, že firma je chráněnou 
dílnou a někteří zaměstnanci vyžadují speci-
ální režim, tak se firma snaží nalézt zákazníky, 

kteří potřebují zabalit či jinak zkompletovat své 
výrobky. Patří zde hlavně balení a kompletace 
s finálním zabalením dle požadavku zákazníka, 
např. do sáčku se zatavením, do ochranné fólie 
(bublinková fólie) atd.
 Náhradní plnění

Firma Polyfol, spol. s r.o., zaměstnává více 
než 50 procent zaměstnanců se zdravotním 
postižením a tím splňuje podmínku uvedenou 
v § 81 odst.2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb. 

o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, 
a poskytuje firmám tzv. náhradní plnění. Co to 
znamená? Každý zaměstnavatel zaměstnávající 
více než 25 zaměstnanců je povinen zaměstnat 
4 procenta zaměstnanců se zdravotním posti-
žením. Pokud tak neučiní, má možnost odebírat 
výrobky nebo služby od subjektu, který zaměst-
nává více než 50 procent osob se zdravotním 

postižením nebo odvést odpovídající částku do 
státního rozpočtu.
Práce pro osoby se zdravotním postiže-
ním

Jak to vypadá v chráněné dílně? Jako v běž-
ném výrobním podniku, kde jsou stroje obslu-
hované lidmi. Postižení zde zaměstnaných lidí 
byste na nich určitě nepoznali. 

Podle Ing. Kreisela tady pracují lidé, kteří 
mají nějaký zdravotní handicap, což jim zne-
možňuje zaměstnání v jiných firmách. 

„Pracují u nás lidé např. s cukrovkou, nemo-
cemi páteře nebo pohybového ústrojí, jsou tu 
astmatici, srdcaři, kteří nemohou pracovat podle 
norem lidí bez handicapu, protože by práci nes-
tíhali. Tam, kde by mohl práci vykonávat jeden 
člověk, jsou v dílně dva až tři, což je naše kon-
kurenční nevýhoda,“ říká spolumajitel radva-
nické firmy. Vzhledem k tomu, že lidé pracují 
manuálně u strojů, firma nemůže zaměstnávat 
vozíčkáře přímo ve výrobních prostorech, ale 
po dohodě může zorganizovat pro tyto zájemce 
práci doma. 

Ing. Kreisel připomíná, že Polyfol, spol. s r.o., 
není neziskovka, ale normální firma, která si na 
svou existenci musí vydělat. Proto si lidi musí 
vybírat pečlivěji. Jak říká, když ve firmě nestí-
hají nebo řádí chřipky, postaví se za stroj on sám 
a rodina doma kompletuje výrobky. Zakázky 
totiž firmu živí a výrobky nelze jen tak nedodat, 
protože konkurence v oboru je docela velká.
Chcete pracovat ve firmě?

Nicméně jak už jsme výše uvedli, f irma 
hodlá v nejbližší době postupně nabírat nové 
lidi. „Hledáme šikovné lidi se zdravotním posti-
žením z Radvanic a Bartovic, kteří jsou v evi-
denci úřadu práce a pobírají invalidní důchod 
nebo mají statut osoby zdravotně znevýhod-
něné (OZZ). V první fázi je potřeba, aby lidé se 
zdravotním postižením, kteří mají zájem o práci 
v chráněné dílně, zaslali do firmy životopis. 
Poté jsou vybraní kandidáti pozváni k výběro-
vému řízení a k prohlídce výrobních prostor. 
Firmu můžete kontaktovat níže uvedeným mai-
lem nebo telefonicky denně v pracovních dnech 
od 8 do 14 hodin.“

Zuzana Sedláčková
Foto: Kateřina Tomanová

POLYFOL, s.r.o.
Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava-Radvanice
Mobil: 724 325 300
E-mail: polyfol@polyfol.cz
Web: www.polyfol.cz

Chráněná dílna v radvanicích zaměstnává 
osoby se zdravotním postižením

Městská policie Ostrava nabízí po zimní 
pauze opět zájemcům možnost zaevidování 
jízdního kola a jeho označení syntetickou DNA. 
Jedná se o novou moderní metodu, která je pre-
vencí majetkové trestné činnosti. Syntetická 
DNA je výjimečná tím, že na označeném před-
mětu nejde vidět pouhým okem. Je viditelná 
pouze pod UV světlem a obsahuje mikrotečky 
se specifickým kódem. Navíc všechny syntetic-
kou DNA označená jízdní kola jsou zaregistro-
vány v databázi Městské policie Ostrava a také 
v Národní databázi REFIZ (registr forenzního 
identifikačního značení), což v případě krá-
deže usnadňuje identifikaci takto označeného 
majetku. 

Při samotné evidenci občan starší 15 let 
předkládá:

 jízdní kolo,•  které bude zaevidováno (bude 
zapsáno výrobní číslo),

 občanský průkaz • nebo jiný odpovídající 
doklad totožnosti,

 doklad o způsobu nabytí • jízdního kola 
(např. doklad o koupi, faktura, stvrzenka 
o zaplacení, kupní smlouva apod.),

 pokud nelze doložit doklad o koupi, • je 
možno tento nahradit čestným prohláše-
ním o způsobu nabytí jízdního kola (vypi-
suje se na místě).

Strážníci Městské policie Ostrava budou 
značit jízdní kola v měsíci dubnu, a sice na 

dvou vytipovaných cyklostezkách, v rámci pre-
ventivně dopravní akce, konané ve spolupráci 
s Policií České republiky. 

Termíny značení:
23. 4. 2015 15.00–18.00 h Ostrava-Poruba, 

Hlavní třída (u kruhového objezdu)
28. 4. 2015 15.00–18.00 h Ostrava-Bělský 

les (u restaurace Dakota)
Upozorňujeme, že vzhledem k technologii 

materiálu nelze značit jízdní kola za dešti-
vého počasí a při teplotách pod 10 °C. 

Jana Urbaníková, Městská policie Ostrava 

Forenzní značení jízdních kol syntetickou dNa



8.4. 15.00 10. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář starostky

9.4. 15.00 SPCCH ZO O.-Bartovice – 
výborová schůze

11.4. 10.00 Vítání občánků – Obřadní 
síň

16.4. 15.00
Členská schůze SPCCH 
Ostrava – Radvanice – 
Pharmos

16.4. 16.00 KD Bartovice – Jubilanti 
I. pololetí

17.4. 18.00 ČSV o.s. ZO Radvanice 
Bartovice – výbor schůze

21.4. 16.00 SPCCH ZO O.-Bartovice – 
výborová schůze

22.4. 15.00 11. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář starostky

23.4. 16.00 SPCCH ZO O.-Bartovice – 
přednáška

28.4. 15.00 KD při DPS Bartovice – 
Přátelské posezení

29.4. 14.00 KD Radvanice – Veselice 
s čarodějnicemi

30.4. 16.00 KD Bartovice – Před 
1. májem – stavění májky

30.4. 17.00

ČZS ZO Bartovice – 
Pálení čarodějnic – 
Společenský dům 
Bartovice

RaB noviny 

v měsíci dubnu

Kalendář
událostí

Naši jubilanti v dubnu 2015
Blahopřejeme!

Želo Jordanov, Alena Koldová, Luboš Zaoral, Emil Mičovský, Milan Čopjak, 
Renata Stoszek Štarhová, Vlastimil Culek, Jiří Liduch, Eva Urbanová, Hana 
Mazurová, Anna Nagyová, Taťjána Lechowiczová, Vladimír Muras, Zdeňka 
Majkusová, Milan Hemžal, Jiří Částka, Jaroslav Matoušek, Lumír Kempa, 

Libuše Hrbáčková, Marta Boraková, Zdeněk Koucký, Ludvík Švihálek, 
Vladimír Drška, Vilém Hrabiec, Libuše Ohnutová, Margita Polešenská, 

Marie Maléřová
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.

Krásné životní jubileum 85 let oslavil 
v úžasné zdravotní i rodinné pohodě pan 
Vladislav Berger. Jubilantovi, dlouholetému 
obyvateli našeho městského obvodu, srdečně  
pogratuloval místostarosta Aleš Boháč a matri-
kářka Šárka Krkošková. Do dalších let oslavenci 
přejeme pevné zdraví, životní elán a stále dob-
rou náladu.

Text a foto: Šárka Krkošková

Krásné životní jubileum

Velikonoční bohoslužby 
v Husově sboru
3. 4. – Velký pátek | 17.00 hod.

4. 4. – Bílá sobota | 17.00 hod.

5.4. – Zmrtvýchvstání Páně | 8.00 hod.

P O z V á N K a 
Základní organizace Svazu postižených 

civilizačními chorobami zve všechny své 
členy na výroční členskou schůzi, která 
se bude konat ve čtvrtek 16. dubna 2015 
v 15.00 hodin v Klubu lékárníků společnosti 
PHARMOS. 

Výbor ZO SPCCH Ostrava-Radvanice 

zahrádkáři 
zvou na akce
•  Dne 30. 4. 2015 od 17 hodin pořádá 

ČZS ZO Bartovice pálení čarodějnic 
u Společenského domu Bartovice.

Další akce:
•  1. 5. od 15 hodin – posezení pod rozkvet-

lou haluzí – Společenský dům Bartovice
•  14. 5. od 17 hodin – smažení vaječiny – 

Dům Zahrádkářů, Březová 18
•  15. 5. od 17 hodin – smažení vaječiny – 

Společenský dům Bartovice
Za ČZS ZO Bartovice Jiří Červenka

SVaTÝ TÝdeN 
a VelIKONOCe 
2015
v chrámu Neposkvrněného
Početí Panny Marie v Ostravě-Radvanicích

 Zelený čtvrtek, 2. 4.  
9:00 hod. – Missa chrismatis v kostele Sv. Ducha 
18:00 hod. – Mše svatá na památku Večeře Páně

 Velký Pátek, 3. 4. 
den přísného postu
16:15 hod. – Křížová cesta 
17:00 hod. – Památka Umučení Páně

 Bílá sobota, 4. 4.
12–20:00 hod. – tichá adorace u Božího hrobu
20:30 hod. – Velikonoční vigilie

 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 5. 4.
9:00 hod. – Mše svatá ze slavnosti

 Pondělí v Oktávu velikonočním, 6. 4.
9:00 hod. – Mše svatá

www.farnostradvanice.cz

Koncert vážné hudby
Druhý ze série jarních koncertů se usku-

tečnil 24. března 2015 na radnici městského 
obvodu. Jak již bylo přislíbeno průvodcem 
koncertů panem Jiřím Bystroněm, nesl se zcela 
v klavírním duchu. Pro tento účel byl klavír 
čerstvě naladěn a prošel náročnou zatěžkávací 
zkouškou. Famózní výkony předvedli studenti 
Janáčkovy konzervatoře Adéla Sleczková, 
která je našim pravidelným návštěvníkům 
koncertů již dobře známa, a Jan Škrobánek, 
který je sice studentem teprve prvního ročníku 
konzervatoře, ale předvedl naprosto profesio-
nální výkon. Oba klavíristé hráli bez not, což 
bylo pro nás laiky nepochopitelné, a zazněly 
skladby velikánů klavírní tvorby Ludwiga van 
Beethovena, Sergeje Rachmaninova, Frederika 
Chopina, Franze Lista a dalších. Studenti nám 
připravili opět nevšední zážitek. Litovat mohou 
jen ti, kteří na koncert nepřišli.

Př íšt í koncer t se uskuteční 21. dubna 
2015 v obřadní síni radnice a dle sdělení pana 
Bystroně se nám představí převážně studenti 
zpěvu. Přijďte, těšíme se na vás.

Foto najdete na poslední straně.
Jana Sedláková, odbor OaVV



7 RaB noviny

V Radvanicích před druhou světovou válkou 
existovala Lidová hudební a pěvecká škola Rychta. 
Výroční zprávu za školní rok 1934/35 nám zapůj-
čila občanka městského obvodu.

Školu založil v roce 1931 Spolek pro vysta-
vění a udržování lidové hudební a pěvecké školy 
„Rychta“. Bezprostřední pohnutkou k založení 
spolku a školy byla „touha po vlastním stře-
disku“, v němž by se vzdělávali nejen dospělí, 
ale také děti, protože jejich systematické hudební 
vzdělávání bylo „v rukou pokoutních učitelů, 
kteří pro výchovu hudební neměli náležitých 
předpokladů. Nevyřešeným problémem byla 
také otázka finanční, zvláště v dělnických rodi-
nách, v nichž zájem o hudební vzdělání byl vždy 
tlumen nedostatkem peněžních prostředků“. 
Spolek školu financoval z příspěvků členů a dal-
ších výtěžků. Členové spolku při vstupu složili 
100 korun a poté podle svých možností platili 12 
korun (činný člen) nebo 45 korun (přispívající 
člen) ročně.

Učitelský sbor tvořili ředitel Alois Rychta 
(housle, komorní hra), Anna Malinová (klavír, 
teoretické předměty), Jaroslav Mikula (housle, 
viola, orchestr), Rudolf Botur (housle, kontra-
bas, orchestr) a Max Haša (korepetice). 

Žáci mohli navštěvovat hodiny klavíru, 
zpěvu, violy, violoncella, kontrabasu a decho-
vých a bicích nástrojů. Za dvě hodiny týdně zapla-
tili 50 korun měsíčně. Co se týče houslí, pokud se 
pracovalo ve skupince 6 žáků, stálo školné jen 30 
korun měsíčně, pokud byli jen tři, pak zaplatili 
o 5 korun více. Individuální výuka přišla na 50 
korun. Zápisné stálo 10 korun a nemajetní žáci si 
mohli z archivu vypůjčit noty zdarma.

Ve školním roce 1933/34 škola měla 99 žáků, 
kteří pravidelně vystupovali při nejrůznějších 
příležitostech nejen v Ostravě. Výroční zpráva 
uvádí, že za pět let působení se konalo 102 tako-
výchto vystoupení. Žáci účinkovali při sokol-
ských slavnostech, hráli na pohřbech či členské 
schůzi spolku, při oslavách prezidentových 
narozenin a státních svátcích. 

Ve škole působilo několik těles – komorní 
trio, kvartet a hlavně dětský orchestr, který 
měl až 50 muzikantů. Poprvé se představil 
20.  března 1932 na akademii v Radvanicích, a ač 
malí hudebníci hráli na nástrojích nepříliš dobré 
kvality, u posluchačů se jejich výkon setkal 
s velkým ohlasem. Orchestr získal pozvání od 
skautů z Petřvaldu a ředitelů měšťanských škol 
z Kunčiček a Vratimova a už v červnu nahrával 
v ostravském rozhlase.

„Doufám, že až žáci dorostou, jistě si vzpo-
menou na naše cestování na koncerty a na skvělé 
pohoštění (to měli nejraději!), na spoustu dob-
rých koláčů v Petřvaldě na Moravě, Fryštátě, 
Čeladné, Komorní Lhotce (tady podali žáci 
zvláště pěkný umělecký výkon) a na svatební 
pohoštění v Mokrých Lazcích u Opavy, kde jsme 
již dvakráte účinkovali. Zde žáci dostali dva prá-
dlové koše koláčů, kávu, sodovku a ještě párek 
s chlebem. V autobuse se pak chlapci chlubili, 
kolik koláčů kdo snědl, kolik si jich veze domů, 
a není divu, když jeden zvláště dobrý jedlík, 
a méně dobrý muzikant, dosáhl rekordu: snědl 
11 koláčů, 3 párky, 2 hrnéčky kávy, vypil i svou 
sodovku a 4 koláče vezl ještě rodičům,“ popsal 
ve výroční zprávě učitel Jaroslav Mikula. 

Zuzana Sedláčková

Pozvánka na vítání 
občánků

Starostka městského obvodu Radvanice 
a Bartovice Vás zve na slavnostní vítání 
občánků dne 11. dubna 2015 v 10.00 hodin 
v obřadní síni zdejší radnice. Rodiče, kteří 
mají zájem o účast na slavnostním obřadu, 
dostavte se, prosím, v úřední dny na matriku 
ÚMOb Radvanice a Bartovice (1. patro, č. 
dveří 14) s platným občanským průkazem 
a rodným listem dítěte. 

Se zveřejněním fotografie, zapsáním do 
slavnostní kroniky a zveřejněním na inter-
netové televizi městského obvodu musí 
zákonný zástupce dítěte vyjádřit písemný 
souhlas. Šárka Tekielová, starostka

Oslavy 70. výročí 
ukončení 2. světové 
války

Městský obvod 
Radvan ice a  Bar-
tovice se připojuje 
k př ipomenut í 70. 
v ý r o č í  u ko n č e n í 
2 .  svě tové vá l k y. 
Občané Radvan ic 
a Bar tovic mohou 
přijít uctít památku 
a připomenout hrdin-
ství padlých občanů 
našeho obvodu při osvobozování Ostravy dne 30. 
dubna 2015 v 8.30 hodin k památníku padlých 
v Radvanicích na Vrchlického ulici a cca v 8.45 hod. 
k památníku padlých v Bartovicích na Těšínské 
ul. u areálu TJ Sokol a na Bartovické ul. u základní 
školy. Přijďte uctít památku těch, kteří své životy 
položili za lepší budoucnost nás všech! 

Hlavní program připomenutí ukončení 
2. světové války bude poté probíhat od 9.00 
hodin do 21 hodin v Ostravě. 

Co všechno nás čeká?
Pietní akt a defilé vojenské techniky (10 až 

13 hodin): u památníku v Komenského sadech 
se uskuteční pietní akt, na který v poledne 
naváže slavnostní přehlídka vojenské tech-
niky. Desítky vojáků a vojenské techniky pro-
jedou ulicemi města od vozovny trolejbusů 
k Havlíčkovu nábřeží. 

Zábava na Masarykově náměstí (12 až 16 
hodin): kulturní program a ukázky moderní 
vojenské techniky. 

Boj o Ostravu (15.30 až 16.30 hodin): rekon-
strukce bojů o Ostravu se uskuteční u Ostravice 
na úseku od Sýkorova mostu k Hradní lávce. 

Tři tábory u Slezskoostravského hradu (17 
až 21 hodin): tábory wehrmachtu, Rudé armády 
a 1. československého armádního sboru gene-
rála Ludvíka Svobody společně s prezentací 
historické bojové techniky zakončí závěrečný 
ohňostroj.

Jana Sedláková, odbor OaVV

OD 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost nová 
právní úprava, která zavádí automatický pře-
chod nároku z průkazu mimořádných výhod 
TP, ZTP, ZTP/P a dočasného průkazu osoby 
se zdravotním postižením na průkaz Osoby se 
zdravotním postižením (dále jen průkaz OZP). 

Vydané průkazy jsou, bez ohledu na změny 
právních norem, platné pouze po dobu, která 
je uvedena na průkazu, nejdéle však do 31. 12. 
2015. Nárok na průkaz OZP jste povinni uplat-
nit a prokázat od 1. 1. 2015 nejpozději do 31. 
12. 2015, jinak tento nárok zaniká. O přechodu 
nároku na průkaz OZP Úřad práce ČR správní 
řízení nepovede, pouze vydání průkazu zazna-
mená do spisové dokumentace žadatele.

V měsíci lednu každý držitel průkazu TP, 
ZTP a ZTP/P obdržel do vlastních rukou dopis 
z Úřadu práce ČR – krajská pobočka v Ostravě, 
kontak tn í pracoviště,  Pivovarská 84/1, 
Moravská Ostrava „Výzvu k prokázání nároku 
na tento průkaz“. Dopis obsahoval informace 
o tom, jak můžete prokázat tento nárok a co 
máte ještě doložit v rámci žádosti o vydání prů-
kazu OZP po 1. 4. 2015. 

Co je třeba vzít s sebou na Úřad práce ČR, 
kontaktní pracoviště Ostrava, Pivovarská 
84/1, Moravská Ostrava:

Průkaz mimořádných výhod nebo dočasný • 
průkaz OZP s platností delší než 1. 1. 2015 
(rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod, 
o přiznání příspěvku na mobilitu nebo o při-
znání průkazu osoby se zdravotním postiže-
ním).
Aktuální fotografii o rozměrech 35 x 45 • 
mm dle požadavků na fotografie pro vydání 
občanského průkazu.
Občanský průkaz. • 
Vyplněný formulář „Žádost o přechod • 
nároku na průkaz osoby se zdravotním 
postižením“, který je k dispozici na adrese 
kontaktního pracoviště výše uvedené nebo 
na webových stránkách na adrese: http://for-
mulaře.mpsv.vz//oksluzby/form/OZPPRO.
JSP. 
30 Kč na úhradu správního poplatku.• 
Doporučujeme vám, v případě, že máte plat-

nost průkazu delší než do 1. 4. 2015, prokázat 
nárok na průkaz OZP po uplynutí doby cca 1–2 
měsíců, kdy již bude nápor žadatelů slabší. Nic 
tím nezmeškáte, průkaz OZP vám bude vydán 
během 2–3 týdnů a atmosféra může být klid-
nější. 

Ester Vivien Najdeková,  
odbor SVaŠ 

Kapitoly z historie: 
lidová hudební a pěvecká škola rychta

Výměna průkazu TP, zTP a zTP/P



V uplynulém školním roce 2013/2014 pro-
běhla na naší škole výtvarná soutěž nesoucí 
název „Myslivci očima dětí“. Myslivci ji vyhod-
notili až v březnu 2015. Žáci všech ročníků 
malovali obrázky inspirované tematikou mys-
livosti. Na prvním stupni spojili učitelé toto 
výtvarné téma také s vyprávěním o přírodě. 
Děti si povídaly o rostlinách a zvěři, která se 
zejména v okolních lesích vyskytuje. Děti byly 
šikovné, obrázky se jim velmi povedly a bylo 
těžké vybrat ty nejhezčí. 

V úterý 10. 3. 2015 konečně dozrál čas pro oce-
nění nejlepších autorů obrázků, kterými se stali: 
Nikolas Polák , II.A • Alena Žajdlíková, 
III.A • Alexandra Drozdová, IV.A • Danielka 
Rousková, V.A • Karolína Ivančivová, V.B 
• Dominik Číž, VII.A • Sára Howardová, 
VIII.A • Klára Pytelková, IX.A. 

Symbolickou odměnou jim byly nové pas-
telky, aby své nadání mohli i nadále rozvíjet. 

Radka Vajdová, 
ZŠ Vrchlického

„Hurá, jedeme lyžovat na hory!“ tak zněla 
odpověď dětí z MŠ Slunečnice v Ostravě-
-Radvanicích, když se paní učitelka zeptala, 
kam dnes pojedou. 

V týdnu od 9. do 13. března 2015 se konal 
lyžařský výcvik ve Ski areálu Bílá v Beskydech. 
Výuka probíhala v odpoledních hodinách. Po pří-
jezdu na hory byly děti rozděleny do skupin podle 
svých lyžařských dovedností. Začátečníci se 
učili základům sjezdového lyžování a pokročilí 
již sjížděli velkou sjezdovku pod vedením zkuše-
ných instruktorů. Velký důraz byl kladen na bez-
pečnost dětí zapůjčením lyžařské vesty a helmy.

V pátek se uskutečnily závody pokročilých 
lyžařů za velké podpory rodičů v roli diváků 
a začátečníci předvedli, co se za týden naučili. 
Vyhodnocení se účastnili i maskoti lyžařského 

kurzu „Sluníčko a Brumík“. Všechny děti byly 
odměněny diplomem, medailí a sladkostí. I když se 
tohoto kurzu nakonec zúčastnilo jen 13 dětí, dou-
fáme, že se líbil nejen jim, ale i rodičům a věříme, 
že proběhne i v příštím roce a snad ve větším počtu 
dětí, které by se chtěly naučit lyžovat.

Henrieta Čajková, MŠ Radvanice
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Všem je jasné, že nejen děti chodí do školy. 
Také mnoho jejich rodičů a prarodičů si dále 
rozšiřuje své obzory, a nemusí se jednat zrovna 
o „Univerzitu třetího věku“. U učitelů je zvyšování 
kvalifikace, řekla bych, skoro nutnou povinností. 
Studují jazyky, seznamují se s novými a lepšími 
trendy pro vlastní výuku, stávají se odborníky 
v oblasti techniky. A na tu se zaměřme více. 

To, že nemusím vycestovat do ciziny, abych 
se seznámila s jazykem, kulturou a hodnotami 
jiné země, je v době internetové komunikace 
asi všem jasné. Mnohdy je však virtuální pro-
středí mnohým klamné a informace nemusí 
být pravdivé. Na Facebooku jsme si rovni, ale 
i velmi, velmi anonymní. Můžeme my, ve škole, 
umožnit žákům bezpečně komunikovat na síti? 
Ano, existuje totiž prostředí chráněné a garan-
tované Národní agenturou pro evropské vzdělá-
vací programy (NAEP). Prostředí bezpečné pro 
všeobecný rozvoj dětí se jmenuje TWINspace. 
Do prostoru TWINspace nevstoupí nikdo, kdo 

není součástí školního projektu, není v kontaktu 
s žáky. Ochrana soukromí je zde na prvním místě. 
Hlavní myšlenkou je však propojení škol různých 
států, dále možnost bezpečné komunikace žáků 
s jejich vrstevníky v jiných zemích (třeba anglicky), 
a hlavně „učení se“ novému na reálných projektech. 

Dalším velkým projektem na naší škole 
je využití tabletů ve výuce – Tablety do škol, 
které nám díky dotaci z EU poskytla firma 
Sharp Centrum Olomouc. Už se moc těším na 
takto vybavenou učebnu. I když musím říct, že 
v poslední době nám k zařízeným počítačovým 
učebnám a učebnám s dataprojektorem a inter-
aktivní tabulí přibyly nové CD přehrávače 
a přehrávače pro I-pad, I-phone od firmy TANA 
school. Technika není na škole to nejdůležitější, 
k současné době však patří, a je radost, když nám 
pomůže k lepší motivaci a soustředění na školní 
práci. Takže si hrajte, učte se a zkoušejte nové, 
tak jako to děláme my u nás ve škole.

Jana Matalová, učitelka Aj, ZŠ Vrchlického

Hrajeme si s eTwinningem a učíme se 
používat tablety pro potřeby školní výuky

První vypůjčené 
knihy – jsou na ně pyšní

Prvňáci ze ZŠ Ostrava-Radvanice, odlou-
čeného pracoviště Trnkovecká 55, se v březnu 
při návštěvách knihovny seznamovali s tím, 
jak to v knihovně chodí. Už vědí, k čemu jsou 
barevné proužky na hřbetech knih a co zna-
mená tajemně znějící slovo „autor“. Někteří byli 
slavnostně pasování na čtenáře a hrdě si domů 
odnesli své v životě první vypůjčené knihy. 
Zatím to prvňáky stojí veliké úsilí, prolouskat 
se řádky písmen, ale svět plný fantazie a hra-
vosti, který se jim pomalu otevírá, stojí za to. 
Vzpomenete si, jaké byly vaše první vypůjčené 
knihy z knihovny? O čem byly, jak vypadaly, 
jak třeba voněly?

Ivana Fehérová, tř. učitelka, ZŠ Vrchlického, 
odloučené pracoviště Trnkovecká

lyžařský výcvik v beskydech

myslivci očima dětí



recitační soutěž

Ve středu 4. března odpoledne se konalo 
školní kolo recitační soutěže. Účastníci ze 
všech pracovišť ZŠ Vrchlického se mohli těšit 
podpoře velkého publika. Soutěž probíhala ve 
třech kategoriích. V I. kategorii zvítězila Sára 
Bergerová s básní Jiřího Žáčka, v II. kategorii se 
na 1. místě umístila Ludmila Pazderová s básní 
o malé čtenářce, ve III. kategorii porotu nejvíce 
zaujala Tereza Hradská s básní Kdo to je, kdo 
to je, kdo ten záchod blokuje. Za starší žáky 
přišli nesoutěžně zarecitovat žáci Josef Majer 
a Martin Nociar. 

Na všechny aktivní účastníky tohoto reci-
tačního klání čekaly drobné dárečky zakoupené 
z finančních prostředků SRPŠ. I letos si mohli 
své schopnosti přednesu básně před obecen-
stvem vyzkoušet další děti, rodiče a učitelé. 
Vedle ostatních účinkujících, kteří byli jako 
každý rok výborní, bych jmenovala nejmladší 
recitátorku soutěže – Kristýnku Lórinczovou.

Radana Lakomá, učitelka ZŠ Vrchlického
Foto: Martina Linhartová

Více fotografií najdete na poslední straně.

Na základě každoroční akce „Týden prv-
ňáčků“ jsme byli pozváni k slavnostnímu paso-
vání do knihovny našeho městského obvodu. 
Začátkem měsíce března, po nezbytných admi-
nistrativních úkonech, došlo na samotné paso-
vání, kterého se účastnily kromě žáků a třídních 
učitelek také dvě paní knihovnice. Po uvítání 
byly děti seznámeny se slavnostním slibem, 
který před pokleknutím a položením dvou prstů 
na největší knihu zopakovali a pak ztvrdily 
svým podpisem. Každý nový čtenář obdržel 
upomínkový diplom, nálepku, básně Miloše 
Kratochvíla a průkaz čtenáře. Pak si už mohli 
všichni vybírat a zapůjčit domů první knihy 
nebo časopisy.

Děkujeme za pozvání a malým čtenářům 
přejeme hodně napínavých i poučných chvil 
strávených s báječným kamarádem „knihou“.

Radana Lakomá, třídní učitelka I. B, ZŠ 
Vrchlického

Dne 27. 2. 2015 se uskutečnil v ZŠ v Bar-
tovicích v odpoledních hodinách „Karneval“ 
pro děti  a večer „Setkání s rodiči“. 

Děti se sešly v hojném počtu s krásnými mas-
kami. Navštívili nás víly, tanečnice, voják, kov-
boj, stavitel, hrdinové různých dětských filmů 
a další pohádkové bytosti. Na začátku nám před-
vedly své taneční umění tři šikovné tanečnice. 
Na karnevalu byly pro děti připraveny soutěže, 
u kterých si děti nejen zasoutěžily, ale také se 
skvěle pobavily a tančilo se napříč celým kar-
nevalem. Všichni si zasloužili sladké odměny 
a drobné dárečky. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat naší 
zastupitelce paní Lence Revendové, která daro-
vala dětem krásné dárky, paní Krupové za upe-
čení dobrot pro děti na Karneval, paní Kardašové 
a paní Křístkové za upečení koláčků a starostce 
a místostarostovi za drobné dárečky. 

Setkání rodičů a přátel školy se neslo ve velmi 
příjemné atmosféře a všichni zúčastnění se 
skvěle bavili. Pochutnali jsme si na vynikajícím 
guláši, který uvařila paní Vyligalová. Doufáme, 
že se příští rok sejdeme opět v hojném počtu.

Za Unii rodičů Radmila Sulková a Jana 
Prokopovičová

9 RaB noviny

Karneval a Setkání rodičů

Slavnostní pasování na čtenáře
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je uvedena deskripce procesu poskytování 
dotací včetně potřebných náležitostí. Zákon roz-
lišuje tři typy dotací.

Prvním typem jsou tzv. programové dotace, 
tedy různé grantové systémy, které obce a města 
poskytují např. na podporu sportu, kultury 
nebo sociálních věcí. Poskytovatel na takovéto 
dotace bude muset zveřejňovat záměr tohoto 
programu.

Druhým typem dotací jsou individuální 
dotace, o něž si požádá libovolný žadatel, 
jedná se např. o příspěvek dobrovolným hasi-
čům na ples apod. Takováto možnost poskyto-
vání dotací se může rovněž aplikovat v případě 
potřeby řešení mimořádných či krizových 
situací. Žádost musí obsahovat identifikaci 
žadatele, účel užití prostředků apod. V případě 
těchto dotací se žádný záměr ani program zve-
řejňovat nebude.

Posledním typem dotace jsou dotace posky-
tované na základě zákona, jedná se zejména 
o dotace v oblasti školství a sociálních služeb. 
Za dotaci podle tohoto zákona se nepovažují 
např. členské příspěvky obce v různých organi-
zacích.

V případě programových dotací (např. 
granty) je povinen poskytovatel dotace zveřej-
nit program dotačního titulu minimálně 30 dní 
před počátkem lhůty pro podání žádostí jed-
notlivých zájemců. Ve zveřejněném programu 
musí být obsažen účel použití prostředků, 
předpokládaná alokace, termín pro podání 
žádostí, okruh možných žadatelů a kritéria 
hodnocení žádostí. Toto vše se zveřejní na 
elektronických úředních deskách, tedy na 
webových stránkách obcí a měst, přičemž 
doba zveřejnění je minimálně 90 dní. V těchto 
dnech je obsaženo i povinné zveřejnění 30 dní 
před počátkem lhůty o podání žádosti. Tato lhůta 
(dodatečných šedesáti dní zveřejnění) nemá vliv 
na proces schvalování přidělení dotací. Dotace 
tak mohou být přiděleny před uplynutím této 

lhůty, jelikož o délce doby pro podávání žádostí 
si rozhoduje poskytovatel. Zveřejnění záměru 
bude sloužit jako informace veřejnosti o poskyt-
nutých prostředcích na dotace.

Dotace na základě smlouvy
Dotace se budou nově poskytovat na základě 

veřejnoprávní smlouvy, jejichž základní 
povinné náležitosti stanovuje zákon. Jedná se 
zejména o identifikaci smluvních stran, částku, 
účel prostředků, případné povinnosti smluvních 
stran. Charakter smluv s sebou nese i povinnost 
řešení případných sporů podle správního řádu, 
tedy v případě obcí bude řešit spory příslušný 
krajský úřad.

Veřejnoprávní smlouvy na jednotlivé 
poskytnuté dotace (programové i individu-
ální) ve výši nad 50 000 Kč se musejí do 30 dní 
od uzavření smlouvy zveřejnit na elektro-
nických úředních deskách, resp. webových 
stránkách poskytovatele, a to na dobu 3 let ode 
dne zveřejnění. Pokud poskytovatel smlouvu 
nezveřejní nebo v případě grantů nezveřejní 
program, jedná se o správní delikt.

Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí 
být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne 
zveřejnění.

Účinnost uvedených změn se stanovuje na 
1. července 2015. Poskytovatelé se tedy mohou 
na nové změny v poskytování dotací dostatečně 
připravit, jedná se zejména o seznámení se 
s předpisy, případnou úpravu webových stránek 
pro zveřejňování programů dotací a pro zveřej-
ňování veškerých smluv na dotace od 50 000 Kč 
výše. Novelou se nijak neprodlužují lhůty pro 
rozhodování o poskytnutí dotací. Navrhované 
znění rovněž neznamená zhoršení stavu pro pří-
pady řešení aktuálních a mimořádných situací 
dotacemi. Vedle těchto změn dochází i k dal-
ším drobným dílčím změnám v dalších částech 
zákona o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů.

David Sláma, Svaz měst a obcí ČR

Nová pravidla pro poskytování dotací z obecních rozpočtů v roce 2015
Obce a kraje pravidelně a každoročně posky-

tují celé spektrum dotací. Základním zákonem 
určujícím pravidla jejich poskytování je zákon 
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů.

Ministerstvo financí připravilo pro rok 2015 
novelu tohoto zákona, kterou ve třetím čtení 
projednala Poslanecká sněmovna 2. prosince. 
K původnímu resortnímu návrhu se ještě přidaly 
poslanecké pozměňovací návrhy, které záměr 
ministerstva zpřesňují a v mnoha ohledech ho 
dělají pro obce méně náročným. Navrhuje se 
však navíc zveřejňování seznamů příjemců 
i neúspěšných žadatelů. 
Tři typy dotací

Novela se zabývá zpřesněním a legislativním 
zakotvením poskytování dotací územně samo-
správnými celky. V nově přidaných paragrafech 

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 
   AKCE 650 Kč / 1prm/s
 štípaný	 740	Kč	/	1prm/s
Buk:
	 štípaný	33	cm	 1100	Kč	/	1prm/s
Odkory	smrk	2	mb	 400	Kč	/	1prm/s
Prodej	cca	8	kg	pytlíku	třísek	za	39	Kč/ks

Tel.: 725 987 422



Odpadová společnost OZO Ostrava již něko-
lik let nabízí občanům i firmám pravidelný svoz 
zeleně jako placenou službu. Letos věnuje svým 
zákazníkům jeden svoz zdarma navíc a začne se 
svozem už koncem března. 

Loni OZO takto obsluhovalo už 3427 nádob 
na zeleň v celé svozové oblasti. Veškerou sveze-
nou zeleň pak OZO Ostrava zpracovává a vyrábí 
z ní kvalitní kompost a zeminový substrát. Ty si 
mohou zájemci zakoupit za velmi příznivé ceny 
v areálu kompostárny v Ostravě-Hrušově a ve 
vybraných sběrných dvorech. V případě zájmu 
zajišťuje OZO Ostrava také jejich přepravu na 
místo určení zájemce. 

Svoz biologicky rozložitelného odpadu ze 
zeleně poskytuje odpadová společnost OZO 
Ostrava nad rámec obecních systémů všem 
zájemcům z řad občanů i firem ve své svozové 
oblasti už pátým rokem, a to jako placenou 
službu. Služba je určena zejména majitelům 
zahrad, kteří chtějí mít kolem domu krásně udr-
žovaný trávník, ale nechtějí mít na zahradě kom-
postér nebo po každém sekání odvážet trávu do 
sběrného dvora. 

„Služba spočívá v přistavení speciální hnědé 
nádoby na zeleň o objemu 120, 240, 770 či 1100 
litrů. Popelnice na zeleň mají perforované stěny 
a dvojité dno, aby se k uloženému rostlinnému 
odpadu dostal vzduch a obsah popelnic neza-
hníval. Jsou vyváženy v pravidelném čtrnácti-
denním cyklu, a to v období od začátku dubna 
do konce listopadu,“ vysvětluje tisková mluvčí 
OZO Ostrava Vladimíra Karasová s tím, že 
letos připravila odpadová společnost pro své 
zákazníky překvapení v podobě jednoho svozu 
navíc a úplně zadarmo. 

Díky příznivému předjarnímu počasí přitom 
začalo OZO Ostrava se svozem o 14 dní dříve, 
a to už v pondělí 23. března. 

„Harmonogram svozu se od loňska změ-
nil jen minimálně – zákazníci, kteří měli svoz 
v lichou sobotu, ho mají přesunut na lichý čtvr-
tek. Ostatním zákazníkům zůstává stejný svo-
zový den v sudém či lichém týdnu jako v loňské 
sezoně,“ říká Karasová. 

„Do hnědých popelnic a kontejnerů mohou 
občané odkládat trávu a další biologicky rozlo-
žitelný odpad z jejich zahrady, jako je spadané 
listí, spadané ovoce, natě a slupky ze zeleniny 
a ovoce. Ale pozor, rozhodně do nich nepatří 
zbytky tepelně upravovaných pokrmů, které 
obsahují tuky, ani biologicky rozložitelný odpad 
živočišného původu, které by znemožnily 
další zpracování a využití svezeného zeleného 
odpadu!“ upozorňuje jednatel odpadové spo-
lečnosti Karel Belda s tím, že na konci loňského 

roku OZO ve své svozové oblasti obsluhovalo už 
3427 nádob na zeleň. 

Svezenou zeleň zpracovává odpadová spo-
lečnost na své kompostárně v Ostravě-Hrušově 
a vyrábí z ní kvalitní kompost a zeminový sub-
strát. Ty prodává velkým i drobným odběratelům 
za velice výhodné ceny přímo na kompostárně 
a je schopna zajistit zájemcům i přepravu na místo 
určení. Během letní sezony (od dubna do října) je 

kompost a substrát v malém množství k dispozici 
i ve vybraných sběrných dvorech v Ostravě. I tam 
jsou letos oba výrobky připraveny už nyní – dva 
týdny před sezonou. Nejvíce vyrobeného kom-
postu a substrátu však odpadová společnost vyu-
žije pro vlastní potřebu, a to k rekultivaci skládky 
komunálního odpadu. Občané Ostravy, kteří si 
svoz zeleně u odpadové společnosti OZO Ostrava 
neobjednali, ale mají bioodpad, kterého by se 
potřebovali zbavit, jej mohou bezplatně odevzdá-
vat ve všech 12 ostravských sběrných dvorech, 
a navíc i přímo na kompostárně v Ostravě-
-Hrušově. Městským obvodům, na jejichž území 
není sběrný dvůr, navíc OZO přistavuje v prů-
běhu vegetační sezony velkoobjemové kontej-
nery na zeleň podle jejich požadavků.

Podrobnější informace o nabízených služ-
bách jsou k dispozici na webových stránkách 
www.ozoostrava.cz nebo na bezplatné infolince 
800 020 020.

Vladimíra Karasová, OZO Ostrava

OzO Ostrava věnuje svým zákazníkům jeden svoz bioodpadu zdarma

      MS Slezská Ostrava 
    (Radvanice a Bartovice) 
             Vás zve na 
9. ro ník Bu inského poháru  

RYBÁ SKÉ ZÁVODY 
Kdy? 11. 04. 2015 – závod dosp lých a 3 lenných družstev 

Kde? Ostravice 1A (Bu ina 471109) 
Zp sob lovu: položená, plavaná, feeder, jeden prut, jeden návazec 

  Hodnocení: 1.–5. místo – nejv tší váha  
                   zvláštní cena – nejt žší kapr 

1.–3. místo družstvo 
  Vstupné: 200,- K  na osobu 

 
Prezentace závodník : 5.00–6.00 hodin, losování míst: 6.00–6.30 hodin 

1. kolo: 7.00–10.00 hodin, 2. kolo 11.00–14.00 hodin, vyhlášení 
Závod bude probíhat podle pravidel platného rybá ského ádu. Bližší informace na tel. ísle: 739 049 253. 

 
P edprodej lístk : v pátek 10. 04. 2015 od 18 do 20 hodin na rybá ské chat  na Bu in  

 
Ob erstvení zajišt no: alko i nealko nápoje, epované pivo, gulášek, zel a ka. 

 
Srde n  zveme i „nerybá skou“ ve ejnost k p íjemnému posezení u vody. 

 
V ned li 12. 04. 2015 prob hnou d tské rybá ské závody na Bu in . 

 
 Po adatel si vyhrazuje právo na zm nu.  
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ NA ZŠ VRCHLICKÉHO

OSLAVY DNE UČITELŮ

KOMORNÍ KONCERT V OBŘADNÍ SÍNI RADNICE

FRANCOUZSKÝ PODVEČER ZAHRÁDKÁŘŮ BARTOVICE


