
Vážení a milí spolu-
občané,

ocitli jsme se společně 
na prahu nového roku 
2016. Letošní rok má 
o jeden přest upný 
únorový den navíc, 
kalendář nám tedy 
věnuje 24 hodin času 
více, než tomu bylo 

vloni. To mě nutí k zamyšlení, jak může 
jeden den navíc ovlivnit náš život. Můžeme 
ho vnímat stejně jako ostatní dny v roce, kdy 
se ráno probudíme a večer zase jdeme spát, 
ale já bych si moc přála, abyste ty hodiny 
navíc prožili jako další den plný štěstí, rado-
sti a potěšení a přijali ho jako dar. Ze zkuše-
nosti všichni určitě víme, že stačí jeden den, 
ba jen jedna hodina či minuta, aby se nám 
život změnil. Snažme se tedy všichni mít 
srdce na pravém místě a využijme možnosti 
užít si života o den navíc naplno. 

Já bych vám chtěla popřát, aby nejenom 
ten jeden den navíc, ale všechny vaše dny 
nového roku, byly naplněny láskou, klidem, 
spokojeností, dosažením vlastních cílů a spl-
něných snů. Aby vám každý den přinesl něco 
nového, zajímavé výzvy, pohodu a radost. 
Zároveň vám přeji, abyste strávili celý rok 
se svými nejbližšími, vzájemně se obdaro-
vávali úsměvem, pochopením a tolerancí. 
Já za sebe si přeji, abychom se za rok opět 
ve zdraví potkali – o rok starší, zkušenější 
a pokornější k životu.

Šárka Tekielová, starostka
Rozsvícení vánočního stromu se stalo krás-

nou tradicí našeho městského obvodu. Rozsvěcel 
se nejen vzrostlý smrk před radnicí, ale i vánoční 
výzdoba na fasádě budovy. V druhý prosincový 
den se při příležitosti této události sešlo něko-
lik stovek občanů. Dojemný vánoční program 
si připravil pěvecký sbor učitelek spolu s dětmi 
z MŠ Radvanice. K překrásné atmosféře jistě 
přispěla i vůně teplého čaje s rumem pro dospělé, 
ale i děti se zahřívaly čajem, avšak bez rumové 
přísady. Pod vánočním stromem nechyběla 
schránka na dopisy pro Ježíška, aby věděl, co 
si děti letos na Vánoce přejí. Každé dítko, které 

na podvečerní akci přišlo, si mohlo samo nebo 
za pomocí rodičů dopis Ježíškovi napsat. Ke 
konci akce byly vylosováni 3 šťastlivci, kterým 
se o splnění vánočních přání postarala u Ježíška 
přímo osobně paní starostka. A které děti měly 
letos štěstí? Osmiletý David Bílý si přál dostat 
tablet, šestiletá Viki Pytelková si přála aktovku 
a pětiletý Michael Werner měl radost z auto-
dráhy. Tyto dárky od Ježíška přinesla paní sta-
rostka na Štědrý den dětem domů.

(red)
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V pátek 4. prosince a v sobotu 5. prosince 
2015 navštívil naše nejmenší děti Mikuláš 
spolu s čerty a anděly, aby společně nadělili 
dětem dárky, které př ipravil náš městský 
obvod. Mezi rodiči je o mikulášskou návštěvu 
velký zájem, o čemž svědčí 156 přihlášených 
dětí. Po dva dny tak paní starostka Šárka 
Tekielová doprovázela tolik dětmi očeká-
vanou, ale i obávanou návštěvu Mikuláše se 
svými pomocníky. Jak sama říká: „Děti byly 
kouzelné, bezprostřední. I když jim z očí kou-
kala obava, překonaly svůj strach a mnohdy se 
slzičkami v očích ze sebe vychrlily básničku 
nebo písničku.“ 

Rodiče s povděkem vítali návštěvu nejen jako 
zpříjemnění předvánočního času, ale občas také 
jako výchovný prvek pro své děti, o čemž svědčí 
e-mail jedné z maminek: „Chtěla bych Vám a celé 
Mikulášské partičce včetně malých pomocníků 
a paní starostky ještě jednou moc poděkovat za 
velmi vydařenou mikulášskou akci. Hošánci byli 
z Mikuláše nadšeni a čertíků se právem trochu 
báli … a máte vidět, jak to teď u nás funguje – 
hračky uklizené a jídlo spapané.“

Doufáme tedy, že děti svůj slib „být celý rok 
hodné“ dodrží, aby zase příští rok mohl Mikuláš 
s andílky rozdávat dárky a čerti odešli do pekla 
s prázdnou. (red)

mikulášská nadílka

rozsvícení vánočního stromu



Mnohým se může zdát sestavování roz-
počtu jako snadná práce. Ovšem když vez-
meme v úvahu množství budov a komunikací, 
které si zaslouží opravu, potřebu investic na 
zkvalitnění školských zařízení a mnoho dal-
šího, lze doslova vyhodnotit sestavení kva-
litního rozpočtu jako dramatické chvíle při 
stanovení priorit. Bohužel omezené množ-
ství financí zdaleka neumožňuje zrealizovat 
vše, co bychom mohli v roce 2016 stihnout. Je 
proto velkou zodpovědností těch, co rozpo-
čet připravují, aby stanovili důležitost potřeb 
změn v našem městském obvodě a zároveň 
vzali v úvahu možnosti získat na některé při-
pravované akce externí finance (dotace) a tím 
v podstatě navýšit náš rozpočet. 

Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice 
a Bartovice schválilo rozpočet na rok 2016 tak, 
jak byl doporučen radou a finančním výborem. 
Už v loňském roce jsme se snažili vysvětlit, 
z čeho se skládají naše příjmy a na co jsou čer-
pány, proto už v tomto článku nebudu vysvětlo-
vat strukturu rozpočtu, která je i patrná z tabulek 
vedle. Chtěl bych se podrobněji zabývat pouze 
tím, do jakých projektů konkrétně budeme letos 
investovat.

Kromě standardních výdajů, které jdou na 
školství, letní a zimní údržbu veřejných pro-
stranství, prostředků na mzdy a chod úřadu, 
místního hospodářství a sociální věci, chod jed-
notek sboru dobrovolných hasičů, je aktuálně 
věnována priorita v rozpočtu na rok 2016 na:
1. bytovou problematiku

pokračování v opravách bytového fondu, a to • 
generální rekonstrukcí bytového domu na ul. 
Matušínského 6 a 8,
projektovou přípravu rekonstrukce bytového • 
domu na ul. Kobrova 1, kde už byla v roce 
2015 provedena hydroizolace, 

2. nebytové hospodářství
přípravu projektové dokumentace na rekon-• 
strukci a modernizaci vnitřních prostor nově 
zatepleného Klubu důchodců v Ostavě-
-Radvanicích,
dovybavení interiéru zrekonstruovaného • 
Klubu důchodců v Ostravě-Bartovicích,

3. silnice a chodníky
výstavbu nového přechodu pro chodce přes • 
ulici Těšínskou v místě u restaurace Ramses 
v Ostravě -Bartovicích, který jsme již pro-
jekčně připravili v roce 2015,
opravu chodníku na ulici Těšínské ve směru • 
z centra Ostravy na Šenov, konkrétně v místě 
u Ozdravného centra Ještěrka, kde je již na 
protější straně postaven nový chodník,
zahájení oprav chodníků v dolní část i • 
Bar tovic a ve vilové čtvr t i v Ostravě-
-Bartovicích,
obměnu zastaralého a esteticky nevzhled-• 
ného dopravního značení,
pokračování v rekonstrukcích a opravách • 
autobusových zastávek.

K této oblasti plánovaných projektů bych 
rád uvedl, že dlouhodobě prosazujeme do 

investic města i další opravy cest v důsledku 
oprav vodovodního řadu, které se snažíme sladit 
s etapami oprav plynofikace, ale náš rozpočet 
by to nemělo nikterak zatížit, neboť se jedná 
výhradně o investice města (nikoli našeho měst-
ského obvodu), případně jiných subjektů, 
4. školy

rekonstrukce všech sociálních zařízení • 
včetně rozvodů vody a odpadů v budově 
základní školy na ul. Vrchlického, kdy je 
v rozpočtu pamatováno také na vymalování 
všech tříd a ostatních prostor budovy, čímž 
se tato budova dostane mezi další (po rekon-
strukcích z minulých let – hydroizolace, 
střecha, zateplení, výměna oken, elektroin-
stalace, datové sítě, šatny) generálně opra-
vené a může sloužit dětem na několik dalších 
let bez podstatných investic,
ozd ravný poby t dětem z mateřských • 
i základních škol, neboť ke schválené dotaci 
ze statutárního města Ostrava na tento účel 
se poprvé v našem rozpočtu objevuje také 
částka na dokrytí 50 % ze získané dotace 
z Moravskoslezského kraje, která umožní 
ozdravný pobyt dětem na 14 dní (a u před-
školních dětí dokonce pobyt i jednomu 
rodiči dítěte) zcela zdarma. Tato dotace není 
vnímána jako akt zlepšení životního pro-
středí jako takového, ale také jako vytvoření 
možnosti odpočinku a relaxace rodiče spolu 
s dítětem, kdy v dnešní hektické době není 
mnoho prostoru na společné trávení volnoča-
sových aktivit,

5. veřejné prostranství a zeleň
revitalizaci dalšího pozemku v majetku svě-• 
řeném městskému obvodu, a to 1. etapa revi-
talizace mokřadu na křížení ulic Trnkovecké 
s ulicí Těšínskou, včetně projektové doku-
mentace na 2. etapu v této lokalitě,
celkové oplocení h řbitova v Ost ravě-• 
-Bartovicích,

6. sbor dobrovolných hasičů
opravu podlahy v garáži hasičské zbrojnice • 
v Ostravě -Bartovicích a úpravu prostor 
bartovické hasičské zbrojnice tak, aby bylo 
dispozičně připravené místo pro parkování 
nového hasičského vozu, který jsme získali 
z dotace moravskoslezského kraje, čímž by 
se po zateplení a výměně oken v roce 2015 
měl objekt přidat k již ke generálně zrekon-
struovaným budovám městského obvodu.
V neposlední řadě bych rád připomněl, že 

rozpočet našeho městského obvodu zachovává 
i položku na bezplatné uložení suti ve sběrném 
dvoře občanům z Radvanic a Bartovic – jako 
jediný městský obvod v Ostravě. 

Samozřejmě připravujeme další investiční 
a neinvestiční akce, o kterých budeme občany 
informovat, a to zejména z uspořených peněz ze 
soutěží veřejných zakázek a přebytku hospodář-
ského výsledku.

Aleš Boháč,
místostarosta
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zápis do 1. tříd 
a přípravných tříd

na Základní škole Ostrava-Radvanice, 
Vrchlického 5, příspěvková organizace, pro-
běhne v pátek 15. 1. 2016 od 8 do 17 hodin 
současně na všech odloučených pracovištích 
školy: Havláskova 1, Ostrava-Radvanice, 
Tr n kovecká 55,  Os t r ava-R adva n ice 
a Bartovická 59, Ostrava-Bartovice. K zápisu 
do 1. třídy se dostaví děti narozené od 1. 9. 
2009 do 31. 8. 2010. K zápisu do přípravné 
třídy se dostaví děti narozené od 1. 9. 2010 
do 31. 8. 2011. Zákonní zástupci přinesou 
svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. 
Ostatní potřebné informace najdete na www.
zsvrchlickeho.cz. 

Vedení ZŠ Vrchlického

rozpočet na rok 2016 aneb drama nad čísly

rada městského obvodu na své 26. schůzi 
konané dne 18. listopadu 2015
• rozhodla o uzavření darovacích smluv na 

f inanční dary pro zajištění mikulášské 
nadílky,

• schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dí lo na stavební práce pod názvem 
„Udržovací práce na chodnících ul. Těšínská, 
Ostrava -Radvanice – I. etapa,

• projednala nabídku koupě pozemku parc. 
č.. 2217/23 v k. ú. Radvanice,

• projednala návrh rozpočtu na rok 2016 a roz-
počtového výhledu na léta 2017–2019,

• projednala žádosti o pronájmy pozemků,
• rozhodla o likvidaci neupotřebitelného movi-

tého majetku statutárního města Ostrava, 
městského obvodu Radvanice a Bartovice.

rada městského obvodu na své 27. schůzi 
konané dne 2. prosince 2015
• schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 

o dílo na zpracování plánu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
výkon odborného technického dozoru 
a výkon funkce koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi po 
dobu realizace stavby „Revitalizace území 
rybníku Volný a lesních pozemků v k. ú. 
Radvanice pro využití volného času II. etapa 
– projekt sanace svahu“,

• vzala na vědomí plnění příjmů a čerpání 
výdajů rozpočtu městského obvodu za leden 
– říjen 2015,

• rozhodla o uzavření smluv o smlouvách 
budoucích o zřízení služebnosti,

• rozhodla o uzavření smluv o zřízení služeb-
nosti,

• souhlasila s návrhem na vyřazení a likvidaci 
movitého majetku příspěvkových organi-
zací,

• souhlasila s uzavřením smluv o dílo pro zajiš-
ťování výroby přehledu informací o dění 
v městském obvodu Radvanice a Bartovice 
se zhotovitelem FABEX MEDIA, s.r.o.,

• projednala nabídku společnosti Elektroodbyt 
– Ostrava, s.r.o., na prodej nemovitých věcí 
v k. ú. Radvanice.

Renáta Spěváková,
pověřena zastupováním tajemnice úřadu

z jednání místní samosprávy
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rozpočet městského obvodu radvanice a Bartovice na rok 2016
Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice na svém zasedání konaném dne 17. 12. 2015 schválilo rozpočet městského obvodu na rok 

2016. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný.

kapitálové výdaje podle odborů v členění dle paragrafů rozpočtové skladby 
a druhu výdaje na rok 2016 (v tis. kč) rab
Odbor OdPa Název OdPa ROK 2016

Odbor 
staveb-
ního řádu, 
dopravy 
a životního 
prostředí

2212 Silnice (přechod pro chodce Ramses) 920

2212 Silnice (PD Radvanická) 100

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chod-
ník Těšínská) – doplatek

1 500

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (PD 
Čapkova)

100

3639 Komunální služby a územní rozvoj (revitalizace 
rybníku Volný) – doplatek

150

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (PD 
Trnkovecká II. etapa; vnitroblok)

200

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (ul. 
Trnkovecká)

250

celkem za odbor 3 220

Odbor soci-
álních věcí 
a školství

3113 Základní školy (revitalizace soc. zařízení ZŠ 
Vrchlického)

3 523

celkem za odbor 3 523

Odbor 
majetkový, 
bytový 
a investic

3612 Bytové hospodářství (rekonstrukce a moderni-
zace BD Matušínského 6, 8)

8 632

3612 Bytové hospodářství (rekonstrukce a moderni-
zace BD Kobrova 1 – PD)

100

3613 Nebytové hospodářství (rekonstrukce a moderni-
zace KD Radvanice – PD)

100

3613 Nebytové hospodářství (žaluzie v KD) 150

3632 Pohřebnictví (plot na hřbitově v Bartovicích) 1 100

5512 Požární ochrana – dobrovolná část 0

celkem za odbor 10 082

Celkem 16 825

běžné výdaje podle odborů v členění dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 
2016 /v tis.kč/ rab
Odbor OdPa Název OdPa SR 2016

SŘD a ŽP 2212 Silnice 3 057 

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 161 

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 220 

2333 Opravy drobných vodních toků 80 

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 400 

3729 Ostatní nakládání s odpady 25 

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 079 

celkem za odbor 8 022 

 příjmy a financování podle odborů v členění na položky rozpočtové skladby na rok 2016 
(v tis. kč) rab

Odbor Pol. Název položky SR 2014 SR 2015 Návrh 2016

SŘDaŽP 1361 Správní poplatky 80 80 80

2212 Přijaté sankční platby 10 10 10

celkem za odbor: 90 90 90

Bytové 
hospodářství

2132 Příjmy z pronájmu bytů 9 500 9 500 9 500

2132 Příjmy z pronájmu nebytových prostor 270 300 300

Majetkové 2119 Příjmy z věcných břemen 100 100 100

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 480 480 440

2329 Ostatní nedaňové příjmy 50 50 65

Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 250 250 300

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 
a náhrady

51 51 51

celkem za odbor: 10 701 10 731 10 756

Školství 2122 Odvody příspěvkových organizací 408 398 168

2132 Příjmy z pronájmu ostatních 
nemovitostí

280 280 280

Sociálních 
věcí

2112 Příjmy z prodeje zboží 2 2 2

celkem za odbor: 690 680 450

Záležitosti 
sdělovacích 
prostředků

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 45 45

1361 Správní poplatky 140 140 140

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 1 1

Organizační 
a vnitřních 
věcí

2112 Příjmy z prodeje zboží 3 3 3

2212 Přijaté sankční platby 10 10 10

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 
a náhrady

1 1 1

2329 Ostatní nedaňové příjmy 0 0 0

Záležitosti 
kultury

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 4 4

celkem za odbor: 204 204 204

Financí 
a rozpočtu

1341 Poplatky ze psů 200 200 200

1343 Poplatky za užívání veřejného 
prostranství

20 20 20

1361 Správní poplatky 30 30 30

1511 Daň z nemovitých věcí 8 800 8 800 10 000

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 
a náhrady

0 0 0

2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 5 5 5

2141 Příjmy z úroků 50 50 5

4112 Neinv. při. transfery ze SR v rámci 
souhr. dot. vztahu

2 682 2 670 2 633

4116 Neinv. přijaté dotace ze státn. rozpočtu 400 400 400

4137 Neúčelová neinvestiční dotace ze SMO 21 050 20 514 20 700

4137 Účelová neinvestiční dotace ze SMO – 
plav. výcvik

97 98 107

4137 Účelová neinvestiční dotace ze SMO – 
zeleň

0 0 2 729

4137 Neúčelová investiční dotace ze SMO 2 500 0 3 361

4139 Ostatní převody z vlastních fondů 648 648 665

celkem za odbor: 36 482 33 435 40 855

CELKEM 48 167 45 140 52 355

Konsolidadace 648 648 665

8115 Financování – Přechod pro chodce Ramses, oprava plotu 
na hřbitově v Bartovicích, revitalizace rybníku Volný, oprava 
školských zařízení

860 6 300 2 623

Zdroje celkem 49 027 51 440 54 978

Zdroje po konsolidaci celkem 48 379 50 792 54 313

Sociálních 
věcí a škol-
ství

3111 Předškolní zařízení, org. 1 851 

3111 Předškolní zařízení, org. 3 617 

3111 Předškolní zařízení (rezerva) 421 

3113 Základní školy, org. 8 5 039 

3231 Základní umělecké školy 30 

4351 Osobní asist., peč. služba a podpora samost.
bydlení

33 

4399 Kluby důchodců 98 

celkem za odbor 7 089 

Bytové 3612 Bytové hospodářství 2 495 

3613 Nebytové hospodářství 300 

celkem za skupinu 2 795 

Majetkové 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 1 015 

5212 Ochrana obyvatelstva 55 

5512 Požární ochrana 750 

celkem za skupinu 1 820 

Pohřebnictví 3632 Pohřebnictví 253 

celkem za skupinu 253 

celkem za odbor 4 868 

Kultura 3319 Ostatní záležitosti kultury 15 

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 343 

3399 Ostatní záležitosti kultury 660 

celkem za skupinu 1 018 

Organizační 
a VV

6112 Zastupitelstva obcí 152 

6171 Činnost místní správy 2 532 

celkem za skupinu 2 684 

celkem za odbor 3 702 

Financí 
a rozpočtu

6310 Služby peněžních ústavů 27 

6339 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 200 

6409 Nespecifikované rezervy (dotace – granty) 200 

celkem za odbor 427 

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 795 

Mzdové pro-
středky

5512 Požární ochrana – dobrovolná část 1 550 

6112 Zastupitelstva obcí 1 998 

6171 Činnost místní správy 9 037 

celkem 13 380 

Převody vlastním 
fondům

Převod do SF 665 

Celkem 665 

Běžné výdaje celkem 38 153 

Konsolidace výdajů -665 

Běžné výdaje po konsolidaci 37 488 
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V minulém čísle RaB novin jsme začali 
představovat zdejší úřad v novém seriálu.

  odbor sociálních věcí a školství 
(2. část)

Jako první přišel na řadu odbor sociálních 
věcí a školství (dále jen „SVaŠ“). Nyní pokra-
čujeme s prezentací činností jednotlivých 
úseků odboru SVaŠ, a to konkrétně úseku 
sociální práce se seniory a osobami se zdra-
votním postižením, kterým se věnuje sociální 
pracovnice Mgr. Ester Vivien Najdeková.

Jak už z výše uvedeného vyplývá, mohou se 
na sociální pracovnici obrátit senioři či osoby 
se zdravotním postižením, popřípadě rodiny 
uvedených osob, které si z nějakého důvodu 
neumí či nemohou poradit a pomoci sami. 
Nejčastěji to bývá při vzniku nové sociální 
události nebo zhoršení té stávající, protože ne 
každý se dokáže ve spleti zákonů a vyhlášek 
orientovat. Lidé spíše nejprve řeší praktické 
věci, jako „jak“ budu nyní žit, „kde“ budu 
nyní žít a v neposlední řadě také „z jakých pro-
středků“ budu nyní žít. Kvalita života spojená 
s odchodem do důchodu, případně se vzni-
kem invalidity, se zcela pro člověka změní 
a ne vždy je na to připraven on i jeho rodina. 
A právě na tyto 3 základní atributy „jak, kde 
a z jakých prostředků“ je zaměřena sociální 
práce na úseku práce se seniory a osobami se 
zdravotním postižením.

K problému „jak“ budu nyní žít si je 
potřeba nejprve uvědomit, co mohu a co chci, 
nebo spíše co zvládnu sám a s čím budu potře-
bovat pomoct. V případě invalidity je člověk 
omezen svým zdravotním postižením, proto 
jeho prioritou budou zřejmě kompenzační 
pomůcky (vozík, hole, polohovací postel, 
úprava bytu, koupelny, apod.), zdravotnické 
potřeby (pleny, podložky do postele, obva-
zový materiál a jiné potřebné pomůcky), ale 
třeba také stravování, pomoc v domácnosti, 
doprava. V neposlední řadě se nesmí opome-
nout potřeba mezilidských vztahů, komuni-
kace, zapojení se do aktivit ve společnosti, mít 
koníčky a cítit se být ještě potřebný a užitečný, 
i když se zdá být věk či zdravotní omezení 
hodně limitujícím faktorem. Sociální pracov-
nice pomůže svým klientům zorientovat se 
v dané situaci, seznámí je s možností získání 

potřebných pomůcek, nabídne kontakty na 
organizace, kde lze zajistit sociální péči a péči 
asistenta.

Otázku „kde“ budu nyní žít lze prakticky 
vyřešit jednoduše, ač se to původně tak nemusí 
zdát. Pro seniora i osobu se zdravotním posti-
žením bývá nejčastěji nejlepší setrvat ve 
stávajícím domácím prostředí, popřípadě 
v domácnosti u některého z rodinných pří-
slušníků. Ne vždy je to však možné, proto lze 
intervenovat na zařazení do domu  s pečova-
telskou službou, do různých penzionů pro 
seniory, domovů důchodců, případně do léče-
ben dlouhodobě nemocných. S možnostmi 
umístění v některém ze sítě sociálních zaří-
zení vám také pomůže sociální pracovnice. 
Předestře výhody či případné komplikace 
každého z nich, aby si klient mohl sám vybrat, 
co je pro něho samotného nejvhodnější. 

Asi nejvíce diskutovanou otázkou je 
„z jakých prostředků“ budu nyní žít a budu 
mít na to? Zde je potřeba upozornit, že zdejší 
odbor SVaŠ nevyplácí žádné sociální dávky, 
neboť mu to zákon neumožňuje. Všechny 
sociální dávky spojené s potřebami jednot-
livců vyplácí úřad práce. Dávky sociálního 
zabezpečení (důchod, nemocenské dávky) 
vyplácí okresní správa sociálního zabezpe-
čení. Můžete si být jisti, že nikdo vás nenechá 
v existenčně nevyhovujících podmínkách 
a současný systém sociálního zabezpečení 
zajišťuje i důstojné žití. Avšak musíte se při-
hlásit se svými potřebami sami. To za vás 
nikdo neudělá. Zde musí jít stud a ostych 
stranou. Sociální pracovnice může klientovi 
pomoci vyplnit potřebné žádosti a poradit mu, 
jaké dávky si kde vyřídí. Ne všechny sociální 
dávky jsou tzv. nárokové, tedy že máte na ně 
ze zákona nárok, ale existují i dávky, které 
při splnění určitých podmínek dostat můžete. 
V praxi je obvyklé, že pokud není nic, co by 
vyplácení sociální dávky bránilo, je klientovi 
přiznaná a vyplacena. Sociální pracovnice 
zdejšího úřadu bude hledat každou možnost, 
aby nebyl klient v hmotné nouzi. Avšak ruku 
na srdce, měla by to být především nejprve 
rodina, která by se měla o „svého“ seniora či 
zdravotně postiženou osobu postarat. Teprve 
poté, když to není možné nebo dostačující, ať 
už z jakéhokoliv důvodu, nastupuje pomoc 

státu. Stát je však shovívavý k rodinám, které 
se o svého rodinného příslušníka starají, 
a snaží se různými nástroji vypomáhat ať už 
prostřednictvím finančně podporovaných 
neziskových organizací, nebo systémem soci-
álních dávek zlepšit životní a společenské 
podmínky jednotlivců i rodin.

Co se týká společenských aktivit seniorů 
a osob se zdravotním postižením, fungují 
v našem městském obvodě kluby důchodců 
s bohatým celoročním programem volno-
časových aktivit, podporovaných zdejším 
městským obvodem, ale sídlí zde i různé 
spolky a neziskové organizace, které pomá-
hají s vyplněním volného času smysluplně. 
Kontakty na uvedené organizace může soci-
ální pracovnice svým klientům také předat. 

Každá oblast sociální práce dbá také na 
prevenci nepříznivých sociálních či život-
ních situací. Sice se těžko prevencí ubráníme 
stárnutí a dovršení seniorského věku, nebo 
následkům nemoci či úrazu, ale lze prevencí 
zajistit kvalitnější život. Už aktivní zapojení 
do společenských událostí nebo udržování 
fyzické zdatnosti (k tomu máme několik cvi-
čebních prvků v Dalimilově parku u radva-
nického klubu důchodců) pomáhá zpomalit 
procesy duševního stárnutí a udržuje člověka 
v pohodě a optimistické náladě. 

Důležitá je však prevence kriminality, 
domácího násilí nebo prevence poskytnutí 
pomoci při náhlém zhoršení zdravotního 
stavu. K tomu slouží „Senior linky“, pak tzv. 
SOS tlačítko, nebo také bezpečnostní řetízek 
a panoramatické kukátko na dveře. Vše se 
instaluje zdarma osamělým seniorům a zdra-
votně postiženým osobám. Na bezplatnou 
anonymní linku důvěry – Senior linku, tele-
fonní číslo 800 157 157 můžete volat nepře-
tržitě. Služba telefonické krizové pomoci 
seniorům byla zřízena za účelem poskytnutí 
podpory a pomoci k zvládnutí krizové situ-
ace vlastními silami a dosažení předkrizové 
úrovně. 

Z případů, které u nás na úřadě ve spo-
jitosti se seniory a osobami se zdravotním 
postižením nejčastěji řešíme, patří zejména 
pomoc jednotlivcům a rodinám, kde se stal 
někdo invalidní v důsledku nemoci (nejčas-
těji mozkové příhody) nebo úrazu. Pak také 
pomáháme často osobám, které přestávají 
být soběstačné, ale zase na druhou stranu pro-
vádíme také příjemnější aktivity, jako např. 
pravidelné setkávání jubilantů, organizace 
výletů, společenské akce apod.

Kontakt na sociální pracovnici zdejšího 
úřadu, která vykonává agendu sociální práce 
se seniory a osobami se zdravotním postiže-
ním:

Mg r.  Es te r  Viv ien Najdeková ,  t el . 
599 416 136, email: evnajdekova@radva-
nice.ostrava.cz.

V příštím čísle RaB novin Vám přiblí-
žíme další část výkonu agendy sociální práce 
zaměřené na péči o osoby ohrožené chudo-
bou, žijící nedůstojným životem, propuštěné 
z výkonu trestu odnětí svobody nebo jsou-li 
osoby ohroženy trestnou činností.  (red)

Představujeme úřad městského obvodu

Kurátoři pro mládež ve všech městských 
obvodech v Ostravě věnují zvýšenou pozornost 
preventivní ochraně mládeže před negativními 
patologickými jevy, kterými jsou zejména zneu-
žívání alkoholu a návykových látek, tabákových 
výrobků nebo hraní na automatech. Mládež zde 
představuje děti ve věkové skupině od 15 do 
18 let, která vykazuje zvýšenou potřebu různě 
experimentovat během společného trávení vol-
ného času se svými vrstevníky.

V našem obvodu proběhla dne 13. 11. 2015 
ve večerních hodinách kontrola všech restau-
račních zařízení v městském obvodu a míst, 
kde se mládež zdržuje, ve spolupráci s přísluš-
níky Policie ČR, obvodní oddělení Radvanice, 
ve spolupráci s kurátorem pro mládež zdejšího 
úřadu. Během kontroly nebylo zaznamenáno 
žádné porušení zákona. V žádném restauračním 
zařízení nebyl zjištěn výskyt mládeže uvedené 
věkové kategorie. Výsledek kontroly jako pre-
ventivního opatření kriminality dětí a mládeže 
můžeme hodnotit jako přínosný. Kontroly se 
však budou do budoucna opakovat.

Elen Veselá, vedoucí odboru SVaŠ

Kontrola mládeže v restauracích
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Na základě několika upozornění státní 
podnik Povodí Odry zjistil zneužití domény 
podniku neznámými osobami. Ty rozesílají 
z různých fiktivních adres s příponou pod.
cz podvodné nabídky na tzv. Vojtovo sázení 
na předem ovlivněná sportovní utkání. 
K zajištění zaručené výhry vyžaduje odesí-
latel zaslání určité finanční částky na účet 
uvedený v e-mailu. Státní podnik Povodí 
Odry se od těchto aktivit distancuje a pro-
hlašuje, že s nimi nemá nic společného. 
Zároveň všechny před podvodníky varuje. 

Podnik proto podal trestní oznámení na 
neznámého pachatele.

Podvodné e-maily jsou odesílány z nezná-
mých počítačů a nijak nesouvisejí s činností 
státního podniku Povodí Odry. „Protože 
e-maily vzbuzují dojem, že jsou odesílány 
z některého z podnikových počítačů, považu-
jeme uvedenou činnost za poškození dobrého 
jména podniku a za zneužití ochranné známky 
podniku. Z uvedených důvodů a s přihlédnutím 
ke skutečnosti, že nejsme schopni vlastními 
silami zabránit uvedenému zneužívání domény 

podniku, podal státní podnik Povodí Odry 
k Okresnímu státnímu zastupitelství trestní 
oznámení na neznámého pachatele pro pode-
zření ze spáchání trestného činu porušení práv 
k ochranné známce a jiným označením a pro 
podezření ze spáchání dalších trestných činů, 
souvisejících s provozováním nepoctivých her 
a sázek,“ vysvětluje obchodní ředitel státního 
podniku Povodí Odry Čestmír Vlček.
 Bližší informace: Ing. Čestmír Vlček, obchodní 
ředitel Povodí Odry, státní podnik
Tel.: 724 273 444, e-mail: cestmir.vlcek@pod.cz

Mgr. Bc. Kateřina Šreková
komunikace projektů

Povodí Odry upozorňuje na zneužití domény podniku „pod.cz“

Se vstupem do nového roku je spojena řada změn 
v sociální oblasti, jenž se dotknou zejména osob se 
zdravotním postižením. V následujících řádcích 
uvádíme ty nejzásadnější:

  Konec platnosti průkazů mimořádných 
výhod TP, ZTP a ZTP/P

Vstupem do nového roku skončila platnost prů-
kazů osob se zdravotním postižením (TP, ZTP, 
ZTP/P – papírové kartičky). Pokud jste nepožádali 
o výměnu průkazů OZP do 31. 12. 2015, není váš 
průkaz od 1. 1. 2016 platný, byť by na něm byla 
uvedena platnost delší. To znamená, že všichni ti, 
kteří nepožádali o výměnu průkazů do 31. 12. 2015, 
musí nyní v novém roce požádat o jeho nové vydání, 
to znamená i s tím, že bude provedeno nové posud-
kové řízení v této věci.

Prakticky, pokud nemáte průkaz OZP vyměněn 
za nový plastový, znamená že od 1. ledna 2016 Vám 
již neplatí ani Evropský parkovací průkaz (za sklem 
auta), nemáte nárok na slevu v dopravě a nemáte 
nárok na další kompenzace. 
 Zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2016
Od 1. ledna 2016 se zvýší minimální měsíční 

mzda o 700 korun na 9 900 Kč a minimální hodi-
nová mzda z 55 Kč na 58,70 Kč. Minimální mzda 
pro zdravotně postižené se navýší o 1 300 korun na 
9 300 Kč.

 Vláda přidá důchodcům v únoru 2016 jed-
norázově 1 200 Kč

Mezi veřejností na internetu a sociálních sítích 
kolují nepřesné a zavádějící informace týkající se 
výpočtu zákonné valorizace důchodů od ledna 
2016. Důchodci si příští rok polepší na základě 
zákona kvůli nízké inf laci v průměru jen o 40 
korun. Koalice se proto rozhodla zvýšit jednorá-
zový příspěvek na 1 200 Kč. Důchodci by měli tuto 
částku dostat až v únoru.
 Jak nepřijít o příspěvek na mobilitu
Podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování 

dávek osobám se zdravotním postižením, končí 
platnost rozhodnutí o př iznání př íspěvku na 
mobilitu těm příjemcům, kterým byl přiznán pří-
spěvek na mobilitu v letech 2012 až 2013. Jedná 
se o většinu příjemců příspěvku na mobilitu (asi 
168 000 osob). Tito uvedení klienti si musí po 
1. 1. 2016 podat novou žádost o příspěvek na 
mobilitu. O končícím nároku na příspěvek na 
mobilitu budou dotčení klienti informováni 
Úřadem práce formou dopisu zaslaného oby-
čejnou poštou. Součástí dopisu bude i formulář 
žádosti o příspěvek na mobilitu. Tento dopis 
měl být rozeslán na přelomu měsíců listopad 
a prosinec 2015. Zásadní věc – žádost je nutné 
podat až po 1. 1. 2016 a nejpozději do 31. 1. 
2016, jinak nevznikne nárok na příspěvek hned 

od ledna 2016. Podávat žádost dříve než v lednu 
2016 nemá smysl. Úřad práce by takovou žádost 
musel zamítnout, jelikož v prosinci těmto lidem 
ještě trvá již dříve přiznaný nárok na příspěvek 
na mobilitu. Pokud požádáte až po 31. 1. 2016, 
nebude moci být příspěvek vyplacen za měsíc 
leden 2016. Správní řízení o přiznání příspěvku 
na mobilitu bude v tzv. zkrácené verzi. Lze totiž 
předpokládat, že většina žadatelů o příspěvek na 
mobilitu bude mít platný průkaz ZTP nebo ZTP/P, 
a tudíž splňují podmínku pro přiznání příspěvku 
na mobilitu. Zvláštní skupinu příjemců příspěvku 
na mobilitu tvoří lidé, kteří si podali žádost o pří-
spěvek ještě do konce roku 2013 podle legisla-
tivy účinné do 31. 12. 2013, avšak o této žádosti 
bylo rozhodnuto až po 1. 1. 2014. Tito lidé nemusí 
o příspěvek na mobilitu opětovně žádat, protože 
Úřad práce je povinen zahájit správní řízení o při-
znání příspěvku na mobilitu z moci úřední. Jedná 
se asi o 3 000 klientů. Tito lidé obdrží od Úřadu 
práce v prosinci 2015 oznámení o zahájení správ-
ního řízení o přiznání příspěvku na mobilitu. 
V případě, že tito klienti mají nárok na průkaz 
ZTP nebo ZTP/P, bude jim příspěvek na mobi-
litu přiznán bez zbytečných odkladů. Tito lidé, 
kteří dosud mají přiznán příspěvek na mobilitu 
a nemají dosud vystaven průkaz ZTP nebo ZTP/P, 
budou si o něj muset požádat. Zdroj: NRZP

změny v sociální oblasti od 1. 1. 2016

Slezská diakonie hledá dobrovolníky – stu-
denty, pracující, lidi v invalidním, starobním 
důchodu, aktuálně nezaměstnané …, kteří 
chtějí pomáhat potřebným lidem. 

Dobrovolníky se stávají obyčejní, přesto 
nevšední lidé. Jejich nevšednost spočívá v tom, 
že se rozhodli věnovat část svého času a energie 
tomu, aby byli užiteční světu, ve kterém žijí. 

Příležitosti pro dobrovolnictví nabízíme ve 
střediscích Slezské diakonie ARCHA Ostrava, 
DUHOVÝ DŮM Ostrava a SILOE Ostrava. 
Dobrovolníci se tak stávají přáteli seniorů, kterým 
pomáhají a naslouchají, společníky lidí s postiže-
ním, jsou oporou klientů při výjimečných chvílích 
i každodenních běžných činnostech.

Staňte se součásti našeho profesionálního 
týmu. V rámci dobrovolnictví vám můžeme 
proplácet jízdné, nabídnout supervizní pod-
poru, pojištění, a to zdarma.

Dobrovolnictví je zajímavý nástroj, jak dělat 
dobrou věc a zároveň získávat spoustu věcí pro 
sebe. Jen dobrý pocit z dobře vykonané práce 

a z nových přátelství je k nezaplacení.
V případě zájmu nás prosím kontaktujte na: 

tel. 731 130 175, nebo na e-mailu: dobrovolnic-
tvi@slezskadiakonie.cz. Těšíme se na spolu-
práci s Vámi.
ADRESA ORGANIZACE: Slezská diakonie
Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín
 www.slezskadiakonie.cz
 tel: 558 764 333, fax: 558 764 301

Mgr. Petra Šuláková,
koordinátor dobrovolníků Dobrovolnického 

centra Slezské diakonie Ostrava

Obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci
inzerce

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	
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12.1. 15.00 KD při DPS Bartovice – 
Vítejte v novém roce

13.1. 15.00 29. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář starostky

14.1. 16.00

KD Bartovice – 
Vzájemné přivítání 
v novém roce – 
novoroční gratulace 

15.1 17.00 ČSV Radvanice-
-Bartovice, výbor schůze

16.1 19.00
Country ples, 
Společenský dům v 
Ostravě -Bartovicích

19.1. 16.00
ZO SPCCH Ostrava-
-Radvanice – výborová 
schůze

23.1. 19.00

Tradiční zahrádkářský 
ples ZO ČZS Ostrava-
-Radvanice, Sokolovna 
v Ostravě-Radvanicích 

27.1. 15.00 30. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář starostky

28.1. 16.00 KD Bartovice – Vepřové 
hody

29.1. 19.00

Zahrádkářský ples ZO 
ČZS Ostrava -Bartovice, 
Společenský dům 
v Ostravě -Bartovicích

v měsíci ledenu

Kalendář
událostí

Naši jubilanti v lednu 2016
Blahopřejeme!

Monika Boseková, Ludvík Ryška, Marcela Řeháková, Tomáš Toman, 
Ivana Kaločajová, Sylva Cyganová, Dalibor Matejov, Ivana Hőppová, 

Mikuláš Horváth, Šárka Rajmanová, Radovan Káfoněk, Stanislav 
Poncza, Zdeněk Kašpárek, Alexander Šimkovič, Hana Stachurová, 

Jaroslav Holek, Ladislav Kotlár, Miroslav Davidík, Petr Gajdoš, 
Ladislav Gavroň, Václava Janostyaková, Alena Vaňková, 

Miroslav Zych, Oľga Černá, Jarmila Stankušová, Jiří Kopka, Petr 
Černota, Břetislav Kubánek, Věra Kalužová, Anna Gletová, Jiří 

Michalczyk, Dagmar Skýbová, Erich Pěčka, Jana Procházková, Jiřina 
Hečková, Jarmila Tisovská, Jiří Ryška, Bohuslav Hala, 

Marie Plachejdová 
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.

Pozvánka na vítání občánků
6. února 2016 v 10,00 hodin 
v obřadní síni zdejší radnice.

Vážení rodiče, pokud máte zájem o účast na slavnostním obřadu vítání občánků, dostavte 
se, prosím, v úřední dny na matriku Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice (1. patro, 
č.  dveří 15) s platným občanským průkazem a rodným listem dítěte. 

Se zveřejněním fotografie, zapsáním do slavnostní kroniky a zveřejněním na internetové 
televizi městského obvodu musí zákonný zástupce dítěte vyjádřit svůj písemný sou-
hlas.

Šárka Tekielová, starostka

Na středu 9. 12. 2015 si připravil 
městský obvod Radvanice a Bartovice 
vánoční koncert studentů Janáčkovy 
konzervatoře a Gymnázia v Ostravě 
pro seniory v Domě s pečovatelskou 
službou v Ost ravě -Bar tovicích. 
Krásně vánočně vyzdobená míst-
nost společných prostor v prvním 
patře budovy přivítala 8 mladých 
studentů za klavírní spolupráce Mgr. 
Reginy Bednaříkové a MgA. Michala 
Zátopka. Průvodním slovem jako 
vždy provázel MgA. Jiří Bystroň. Na 
programu byly doslova perly klasické 
hudby. V úvodu zazněla Ave Maria 
autora G. Cacciniho a dále pokračo-
vala prezentace děl velikánů, jako 
byli G. F. Händel, J. S. Bach, W. A. 
Mozart či F. Schubert. Na závěr se 
malým improvizovaným sálem roze-
zněly známé vánoční písně Půjdem 
spolu do Betléma, Jingle Bells, Tichá 
noc a Narodil se Kristus Pán, které 
si spolu s mladými umělci zazpí-
vali i senioři. Dlouhý potlesk svěd-
čil o výborné atmosféře a lidem se 
nechtělo vůbec z místa odejít. 

(red)

Vánoční koncert v dPS

V radvanicích se našla 
pohřešovaná dívka

V prvních prosincových dnech předali 
strážníci Městské policie Ostrava Policii 
ČR nezletilou dívku, kterou strážníci spat-
řili při výkonu své služby hodinu po půlnoci 
na zastávce MHD v Ostravě-Radvanicích. 
Dívka odpovídala popisu pohřešované 
osoby, a tak byla předána do rukou Policie 
ČR, kde se informace potvrdila. 

Zdroj: MPO
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Dne 5. ledna 2016 uplyne již 7 let
od chvíle, kdy přestalo bít předobré srdíčko
pana

Eduarda Mokroše
z Ostravy-Radvanic.
Stále vzpomíná manželka Jaroslava, syn 
Tomáš a dcera Šárka s rodinou.
Kdo jste měli Edu rádi, vzpomeňte s námi.

Život jde dál, jak tiché řeky proud, jen bolest 
v srdci zůstává a nedá zapomenout. 
Dne 27. 1. 2016 si připomeneme 2. výročí úmrtí pana 

Karla Slonky 
z Ostravy-Radvanic. 
S láskou vzpomínají manželka Marie, syn Martin 
a dcera Marcela s rodinami. 

Slepená pohádka
Pro děti z mateřských škol a děti z 1. stupně 

základní školy byla připravena v pondělí 23. 11. 
2015 ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích 
pohádka s názvem „Slepená pohádka“. 

To jednou zůstal tatínek sám doma se třemi dětmi 
a to se děly, pánečku, věci. Děti nejprve roztrhaly 
pohádkovou knížku, jak se o ni praly, a pak se ji 
snažily rychle slepit, aby to tatínek nepoznal. Jenže 
když jim pak četl z knížky pohádku na dobrou noc, 
začal se odehrávat děj podle slepených listů úplně na 
přeskáčku. Na paloučku v lese se potkala Červená 
Karkulka s Jeníčkem a Mařenkou, rozzlobenému 
Vodníkovi děti naházely do rybníka odpadky z jídla, 
které nesla Červená Karkulka v košíčku babičce do 
lesa. Pak děti utekly Ježibabě, protože si je chtěla 
upéct, a nakonec se babička s velkými oči nedočkala 
vlka, ale málem se udusila perníčky z Perníkové cha-
loupky. Spoustu situací zachránila živá voda, kterou 
nesl celou cestu Jeníček, nebo kouzelná flétna od 
Podivného člověka. Pohádka se malým divákům moc 
líbila, aktivně se zapojovaly do děje a vůbec nechtěly 
na konci odejít domů. Hlavní role se zhostil pražský 
herec z Hudebního divadla v Karlíně Jaroslav Beneš 
spolu s dětmi Natálkou a Adamem Benešovými. 
Červenou Karkulku si zahrála Barča Tomanová, 
žákyně zdejší základní školy. Příprava představení 
byla spolufinancována z dotace statutárního města 
Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice. 
Pro zajímavost lze ještě uvést, že Slepenou pohádku 
už vidělo mnoho dětí v dětských léčebnách a lázních 
po celé ČR, kde herci jezdí bavit malé pacienty.

Kateřina Tomanová

To, že k adventnímu času patří kromě zapa-
lování svíček na adventním věnci i mikulášská 
nadílka pro děti, většinou nikoho moc nepře-
kvapí. Ale ne všude nosí Mikuláš dárky jen dětem. 
V Radvanicích a Bartovicích přinesl letos opět 
Mikuláš spolu se starostkou zdejšího městského 
obvodu Šárkou Tekielovou a zástupci společnosti 
ArcelorMittal Ostrava mikulášskou nadílku 
místním seniorům. Ovšem místo ne příliš zdra-
vých sladkostí dostali vitamínové balíčky. 

„Balíčky rozvážíme do dvou klubů důchodců 
v Radvanicích a Bartovicích a také do Domu 
s pečovatelskou službou v Bartovicích. Celkem 
jsme letos takto obdarovali 166 zdejších seni-
orů. 

Jsme rádi, že můžeme tímto drobným dár-
kem potěšit naše sousedy a připomenout si 
tak společně, že život se skládá z řady drob-
ných radostí, ze kterých bychom se měli umět 
radovat,“ uvedl při předávání dárků ředitel pro 
personalistiku a vnější vztahy ArcelorMittal 
Ostrava Jan Rafaj.

Spokojený úsměv obdarovaných seniorů se 
dá přirovnat ke stejně radostnému úsměvu dětí. 
Je hřejivý, upřímný a vyvolává pocit radosti 
u těch, kteří dárky přinášejí.

(red)

Vitamínové balíčky 
pro seniory

O rekonstrukcích školních budov na ul. 
Trnkovecké v Ostravě  -Radvanicích a na ul. 
Bartovické v Ostravě -Bartovicích jsme již 
psali v některém z minulých čísel RaB novin. 
Ve dnech 9. 12. a 11. 12. 2015 došlo k slavnost-
nímu otevření obou zrekonstruovaných škol za 
přítomnosti vedení městského obvodu, vedení 
školy, zástupců statutárního města Ostravy 
a zhotovitele s projektantem. Slavnostní akt 
doprovodily svým programem žáci obou škol. 
Paní ředitelka Hana Ostřanská shrnula ve svém 
proslovu veškeré práce, které se na školách 
po čas rekonstrukce prováděly, a připomněla 
důležité mezníky v historii obou škol.  (red)

Slavnostní 
otevření
zrekonstruovaných škol

aKCe v knihovně
 Za časů ušatých čepic…
setkání s prvňáčky ze ZŠ Bartovice
leden | v dopoledních hodinách
 Zimní království
test pro děti | leden | během půjčování
 Vzpomínka na Vánoce
výstava obrázků dětí z MŠ Slunečnice 
leden | během půjčování
 Hravá strava
výstava knih – zdravé vaření
leden | během půjčování

KLUB SLUNÍČEK 
 Písmenková polévka pro dětskou duši
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice
beseda s výtvarnou dílnou
leden | v dopoledních hodinách
 Z kopce dolů za stodolů
čtení a povídání o knihách s dětmi ze ZŠ 
Bartovice | pondělí 25. 1. | od 14.00
 Candrbál 
výtvarná dílna pro děti
 Výroba masek 
čtvrtek 28. 1. | od 12.00 do 15.30 

radvanice@kmo.cz | 599 522 211
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Od adventu do Vánoc
Začátkem prosince naší školku navštívil 

Mikuláš, čert a anděl. Děti z Koťátek měly 
letos svou besídku samostatně ve své třídě. 
Děti se sice čerta a Mikuláše bály, ale i přesto 
ukázaly, co všechno si pro Mikuláše připravily. 
Maminky napekly spoustu dobrot a při kávičce 
a společném posezení si besídku pěkně užily. 
Děti ze třídy Berušek a Myšek společně uká-
zaly, co všechno si pro Mikuláše připravily, 
navodily krásnou vánoční atmosféru, za což 
sklidily velký potlesk. Za svou snahu dostaly 
sladkou odměnu a čert opět odešel s prázdnou.

Ještě uběhne pár dní a do školky přijde 
Ježíšek. Při posezení u stromečku si popovídáme 
o Vánocích, vánočních zvycích, zazpíváme si 
koledy, rozkrojíme jablíčka, pustíme lodičky 
a zapálíme prskavky. Pak zazvoní zvoneček… 
a jelikož byly děti celý rok hodné, přinese jim 
Ježíšek spoustu krásných nových hraček, s kte-
rými si mohou kluci i holky ve školce hrát. 

Krásné Vánoce a v roce 2016 hodně radosti 
a spokojenosti přejí děti a kolektiv Mateřské 
školy Ostrava -Bartovice. MŠ Bartovice

Díky poskytnutí účelové dotace z Fondu pro 
děti ohrožené znečištěním ovzduší z Magistrátu 
města Ostravy jsme 2. 11. 2015 vyrazili na čtr-
náctidenní školu v přírodě na Bílou. Stejné 

středisko jsme navštívili už loni, takže jsme 
trošku tušili, do čeho jdeme, ale i tak na nás 
čekaly nové a překvapivé věci, zkrátka to nebyl 
vůbec žádný stereotyp.

Užili jsme si krásných 14 dní na horách 
a čerstvém vzduchu. Každý den jsme podni-
kali různé výlety – k oboře se zvířátky, k pra-
menu Smradlavky, pašeráckou stezku. Prošli 
jsme všechny okolní kopce, je jich tam hodně 
a všechny děti to zvládly na jedničku. 

Počasí nám letos opět vyšlo, takže jsme si 
každý den užívali čerstvého horského vzduchu 
a sluníčka.

Své zdraví si děti utužovaly nejen na čers-
tvém vzduchu, ale i saunováním.

Na památku jsme si odnesli spoustu nových 
zážitků, které jsme mohli zažít v krásném pro-
středí s kamarády.

Celá škola v přírodě se nám vydařila, děti 
byly hodné, jídlo skvělé a prostředí bez chy-
bičky, takže věříme, že se vrátíme i v následu-
jícím roce.

Děkujeme Magistrátu města Ostravy za 
poskytnutí dotace na čtrnáctidenní školu v pří-
rodě 

Marcela  Krystyjanová, 
Michaela  Stiborová

Podzimní škola v přírodě

aNdĚLSKÉ zVONĚNÍ
Nejkouzelnějším měsícem v roce je prosinec. Nejdříve děti navštíví Mikuláš 

s čertem. Ti jim nadělí sladkosti, poté jsou plni očekávání, co jim nadělí Ježíšek 
pod stromeček. Ve středu 2. 12. 2015 se uskutečnila akce s názvem „Andělské 
zvonění“. Rodiče spolu s dětmi procházeli třídami, ve kterých vyráběli vánoční 
ozdoby na stromeček. Ve třídě „Srdíčka“ navlékali korálky na drátek a vytvá-
řeli baňky, zvonečky. Ve třídě „Sluníčka“ lepili na baňky samolepky s vánoč-
ním motivem a ve třídě „Pastelky“ vymalovali a zdobili krabičky s motivy 
anděla, stromečku a kapra. Po skončení dílniček jsme se přesunuli ven a roz-
svítili vánoční stromeček. Spolu s pěveckým sborem ostravských učitelek pod 
vedením dirigenta pana Jurije Galatenka zazpívali koledy. Všichni jsme se 
přesunuli před radnici, kde proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromu. 
Společné odpoledne s rodiči proběhlo díky poskytnuté finanční dotaci sta-
tutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice. Za tuto 
finanční pomoc děkujeme. Věříme, že se akce líbila nejen dětem, ale i rodi-

čům, a těšíme se na další 
společná setkání.

Henrieta Čajková,  
MŠ Radvanice



Vánoční nálada 
V naší školní družině jsme připravovali 

od listopadu vánoční besídku pro rodiče. 
Vyráběli jsme krásné dárky a nacvičili 
koledy. 14. prosince rodiče a prarodiče zcela 
zaplnili školní tělocvičnu. Koledy a zvo-
nečky naladily všechny hosty do vánoční 
atmosféry. Hráli jsme i pohádku o tom, jak 
už Saxana nechce být čarodějnicí. Scénář 
vymýšlely v listopadu v parku na lavičce 
Lucka s Magdou. Nejvíce se divákům líbily 
princezny, Kleopatra a zvířátka. Paní vycho-
vatelce se moc podařily kostýmy. Nacvičili 
jsme spoustu koled a zimních básní. Vyrobili 
jsme s paní Lenkou jednohubky na posezení 
po besídce. Ani jsme nemuseli moc přemlou-
vat, aby rodiče po besídce poseděli v dru-
žince u kafíčka.   

Už vymýšlíme, s čím zase překvapíme na 
jaře na Svátek matek.       

Miriam Bundilová a Aneta Lorinczová, II.A 
ZŠ Vrchlického 
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Bylo páteční dopoledne 4. 12. a děti se pilně 
učily tu český jazyk, tu matematiku či jiný před-
mět. Najednou se ozvalo řinčení řetězů a do tříd 
odloučeného pracoviště na Trnkovci vstoupil 
Mikuláš se svou andělskou a čertovskou druži-
nou. V mnohých očích se objevily slzičky. Čert 
ihned začal vyplácet zlobivce svou pekelnou metlí 

za všechny jejich prohřešky, které měli za poslední 
rok na svědomí. Poté anděl naučil všechny milou 
básničku a po slibech nápravy obdržely děti od 
Mikuláše malý balíček s nadílkou.

ZŠ Vrchlického, odl. prac. Trnkovecká,  
Mgr. Jana Naarová

Foto: Mgr. Martina Linhartová

Trnkovečtí prvňáčci ze ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 
organizace, si 14. 12. 2015 připravili malé vystoupení pro rodiče. Zazněly v něm 
koledy, písničky a básničky plné sněhových vloček a vůně Vánoc. Na příjemnou 
vánoční atmosféru budou vzpomínat prvňáčci, všichni rodiče a milí hosté, kteří se 
této krásné akce zúčastnili. Všem přejeme krásné Vánoce.

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

Foto: Markéta Linhartová

Vánoční dílny
Rok se s rokem sešel a žáci II.B a III.C základní 

školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, 
odloučeného pracoviště Trnkovecká, se 7. 12. 
2015 opět zúčastnili tradičních Vánočních dílen 
v KD v Ostravě-Heřmanicích, pořádané SŠ prof. 

Matějčka a MŠ Požární. Letos se k nim připo-
jila i přípravná třída B. Kromě toho, že se jedná 
o prodejní výstavu uvedené střední školy, tak si 
zde žáci vyrobili spoustu drobných upomínko-
vých předmětů týkajících se Vánoc. Tradičně 
si vyzkoušeli vykrajování perníčků, které po 
upečení s chutí snědli, maminkám vyrobili přá-
níčka, různé druhy zápichů, svícny s čajovou 

svíčkou a různé ozdoby z papíru. Nikdo neo-
dešel s prázdnou, v taškách si děti odnášely 
buď vlastnoručně vyrobené nebo zakoupené 
dárečky. Dětem se akce velice líbila a už se těší 
na Velikonoční dílny, které budou na jaře.

ZŠ Vrchlického, odl. prac. Trnkovecká, 
Text a foto: Mgr. Radka Kantorová

Čertíci na Trnkovci

Vánoční besídka prvňáčků



Další díl seriálu, ve kterém každý měsíc před-
stavujeme podnikatele našeho městského obvodu, 
věnujeme manželům Heinzovým, kteří provozují 
už po řadu let v Radvanicích prádelnu. Jejich pří-
běh se tak trochu vymyká běžným, co se začátků 
podnikání týče. Ale možná právě také proto se 
stala jejich prádelna stabilním podnikem, který 
přežil i nedávnou krizi v podnikatelské sféře. 
V době, někdy před 12 lety, když se rozhodli oba 
manželé podnikat, byl pan Heinz ekonomickým 
ředitelem jedné významné akciové společnosti 
a jeho žena učila děti na základní škole. Dá se říct, 
že oba měli stabilní a dobře placené zaměstnání. 
Uvědomili si však, že jim čas strávený v práci 
ubírá hodně na společných rodinných chvilkách, 
proto se rozhodli pracovat, respektive podnikat 
spolu. Neměli zpočátku vůbec žádnou představu 
o tom, co budou dělat, jaké podnikatelské sféře se 
budou věnovat. Tehdy malý syn, který si zrovna 
maloval a poslouchal debatu rodičů, zvedl hlavu 

od papíru a řekl: „Tak založte prádelnu.“ Zřejmě 
mu utkvěla vůně čistě vypraného prádla v prá-
delně a mandlovně v domě, kde předtím bydleli. 
Jinak si manželé Heinzovi nedokážou představit, 
jak by chlapec na takovou myšlenku přišel. Začali 
tedy shánět potřebná potvrzení, vybavení provo-
zovny, kterou si zřídili nejprve doma ve sklepních 
prostorách, aby snížili co nejvíce náklady na pod-
nikání. Zpočátku osobně obcházeli s nabídkou 

jednotlivé hotely a těžce získávali první zakázky. 
Paní Heinzová vzpomíná na dobu, kdy ručně 
dožehlovala každičké povlečení, každý ubrus, 
aby byl zákazník spokojen s kvalitou. Když se jim 

jednou stalo, že přestal 
fungovat mandl, žehlila 
ložní prádlo celou noc, 
aby ráno mohli klientovi 
zakázku dovézt na místo. 
Už od počátku dbali 
na kvalitu, příznivou 
cenu a rychlé termíny 
zhotovení zakázek, aby 
si vybudoval i dobré 
reference mezi zákaz-
níky. Po třech letech jim 
narostl objem zakázek 
natolik, že začali hledat 
větší prostory pro svou 
provozovnu. Náhodou 

jeli kolem objektu prázd-
ných prostor po prodejně 

potravin v Radvanicích, kde si část objektu 
pronajali. Zakoupili další vybavení a vytvořili 
nějaká pracovní místa na částečné úvazky i jedno 
místo trvalého charakteru. Po celou dobu však 
oba manželé pracují v prádelně osobně – paní 
pere, žehlí, mandluje, manžel rozváží prádlo. Jak 
oba shodně řekli, moc je tato společná práce napl-
ňuje a nelitují toho vážného kroku, kdy opustili 
svá tehdejší zaměstnání. Tenkrát si dali takové 
3  podmínky podnikání, které si chtěli splnit: 
1. být spolu, 2. mít stálé zákazníky a nemuset být 
závislí na tom, jestli si náhodou někdo přijde kou-
pit třeba židli, a 3. mít čas, kdykoliv se jim zachce. 
První dvě podmínky si splnili zcela do puntíku. 
Na třetí podmínce se však museli trochu uvolit, 
protože jak pan Heinz říká: „Mít stálé zákazníky 
je výhoda a zároveň nevýhoda. Výhoda v tom, že 
máte stále přísun práce, ale nevýhoda v tom, že 
máte stále přísun práce. Nemáte tedy možnost 
volného času, kdy se vám zachce, pokud si nevy-
tvoříte zastoupení.“ Zodpovědnost k zákazní-
kům však zvítězila nad vlastní touhou po nějaké 
delší zahraniční dovolené. „Jednou jsme se však 
vypravili do Itálie,“ vzpomíná paní Heinzová, 
„než jsme dojeli na místo, už nám volal tehdy 
osmnáctiletý syn, že přestal fungovat mandl. 
Naštěstí spolu s manželem přes telefon zjistili 
závadu a podařilo se ji opravit. Jinak bychom se 
museli asi vracet.“ 

Zajímalo nás, jestli mají zákazníky tedy 
jenom z řad hotelů a firem, nebo nabízí služby 
i jednotlivým občanům. „To víte, že k nám 
chodí také jednotlivci. Pereme záclony, závěsy, 
povlečení, ubrusy i oblečení. Pereme, čistíme, 
žehlíme, mandlujeme. Občas se k nám dostane 
i osobní prádlo hotelových hostů, nebo pereme 
samotným mužům, co zůstali bez ženy. Chodí 
k nám také lidé, co nemají doma pračku,“ vyjme-
novává nabídku služeb paní Heinzová a dopl-
ňuje: „Vyjdeme vstříc každému zákazníkovi, ať 
je to někdo tady ze sousedství, nebo třeba velké 
kongresové centrum. Provozovnu máme zavře-
nou v pátek odpoledne, ale jsme uvnitř a pracu-
jeme, takže když přijde někdo i mimo provozní 
dobu, určitě ho nevyhodíme. A že jich chodí!“ 
Otvírací doba: 
pondělí – čtvrtek 8–12, 15–18 hodin
pátek 8–12 hodin
sobota – neděle zavřeno
Kontakty:
Provozovna Radvanická 1131/238 
716 00 Ostrava-Radvanice
tel. 603790044
e- mail: pradelna.cz@email.cz

Kateřina Tomanová
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SerIáL
představujeme podnikatele 

v obvodu

Prádelna v radvanicích 

ZO ZS Ostrava – Radvanice 
 

si Vás dovoluje pozvat na 
 

Tradi ní zahrádká ský ples 
 

Dne 23. 1. 2016  od 19 hodin v Sokolovn  v Ostrav  -  Radvanicích 
 
 
 

Speciality domácí kuchyn  • K tanci hraje skupina UFO 
 

Vstupné 140,- K  
P edprodej vstupenek je v prodejn  Papírnictví, Kv tinové síni Pavla a u obvodá . 



Dne 10. prosince 2015 uspořádalo město 
Ostrava seminář pro veřejnost k problematice 
kotlíkové dotace. Na semináři zazněly infor-
mace z úst resortní náměstkyně primátora pro 
životní prostředí Kateřiny Šebestové, úředníků 
magistrátu a úřadu Moravskoslezského kraje. 

Vlastníci rodinných domů nacházejících se 
na území města mají nyní možnost dosáhnout 
výměny svého starého kotle za nový, ekologický 
prakticky s nulovými náklady. Ministerstvo 
životního prostředí již několik let vyzývá 
k výměně starých kotlů a zprostředkovává 
tzv. kotlíkové dotace, o které občané žádají na 
krajských úřadech. V roce 2016 z podpory 469 
milionů korun z evropských peněz a slibova-
ného příspěvku z rozpočtu kraje budou moci 
obyvatelé kraje získat při modernizaci domá-
cího topeniště dotaci do výše až 90 procent 
z celkových způsobilých výdajů. Město Ostrava 
dále přijalo opatření, kterým bude umožněno 
těm, kteří mají v Ostravě ve vlastnictví rodinný 
dům, získat z rozpočtu města dalších 10 procent 
z celkových způsobilých výdajů. Znamená to, 
že od února výměnu stávajícího kotle za nový 
moderní kotel zvládnou v ideálním případě bez 
použití vlastních finančních prostředků, resp. 
v rámci 1. výzvy jim budou vynaložené pro-
středky zpětně proplaceny. 

  Jak je možné dotace na výměnu kotle 
získat?

Základní podmínkou získání dotace je sku-
tečnost, že je žadatelem fyzická osoba, která 
vlastní nemovitost na území Moravskoslezského 
kraje. Předpokládaný příjem žádostí o dotaci 

je od 1. 2. 2016 do 29. 4. 2016. Zpětná uznatel-
nost nákladů je již od 15. 7. 2015. Pro poskytnutí 
dotace musí být splněny stanovené podmínky. 
Doporučujeme před samotnou realizací výměny 
kotle konzultovat veškeré detaily na speciálně 
zřízené telefonní lince 595 622 355 a speciální 
e-mailové adrese kotliky@msk.cz.

 Kde žádat: 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje

 Předmět podpory bude: 
výměna stávajícího zdroje tepla na pevná paliva 
s ručním přikládáním za:
• kotel na pevná paliva,
• kombinovaný kotel (uhlí + biomasa),
• kotel na biomasu,
• plynový kondenzační kotel,
• tepelné čerpadlo.

V kombinaci s výměnou kotle lze také reali-
zovat instalaci solárně-termické soustavy.

 „Mikro“ energetická opatření:
• Zateplení střechy nebo půdních prostor
• Zateplení stropu sklepních prostor nebo pod-

lahy
• Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. 

severní fasáda apod.)
• Oprava fasády, např. prasklin a dalších 

poruch fasády – eliminace tepelných mostů
• Oddělení vytápěného prostoru rodinného 

domu od venkovního (např. zádveří)
• Dílčí výměna oken
• Výměna vstupních a balkonových dveří

• Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná 
montáž prahů vstupních dveří

• Výměna zasklení starších oken za izolační 
dvojskla
Maximální výše způsobilých výdajů: 

150.000 Kč, z čehož výdaje na „mikro“ ener-
getická opatření mohou dosáhnout maximální 
výše 20.000 Kč. Částky přesahující tyto hranice 
budou hrazeny ze zdrojů žadatele.

 Předmětem podpory nebude:
• Výměna stávajícího starého plynového kotle 

(musí dojít k výměně starého kotle na tuhá 
paliva s ručním přikládáním)

• Výměna stávajících kamen (krbu)
• Výměna stávajícího kotle s automatickým 

přikládáním paliva
• Výměna stávajícího kotle, který byl podpo-

řen z programu Zelená úsporám, Nová zelená 
úsporám a společných programů na výměnu 
kotlů realizovaných MŽP a kraji.

Od 11. ledna do konce dubna 2016 bude 
v budově Magistrátu města Ostravy ve stře-
disku informačních služeb (hlavní budova, pří-
zemí vpravo) zřízen městský INFO POINT ke 
kotlíkovým dotacím, kde budou každé pondělí  
od 13 do 17 hodin poskytovány informace (niko-
liv příjem žádostí – ty se podávají na krajském 
úřadě).  

Více informací nejen o finanční podpoře 
města naleznete také na webu www.dycham-
proostravu.cz a na telefonní lince 595 622 355. 

(red)
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Ve čtvrtek 26. listopadu, před první 
adventní nedělí, se v klubové místnosti 
zahrádkářů v O.-Radvanicích sešlo 
20 žen, aby si včas připravily adventní 
věnec. Jejich výrobky byly zdař ilé 
a líbily se. Motivovala je opět paní Hana 
Bártová, která si na nás každý rok udělá 
čas. Děkujeme. Letošní podvečer byl 
obohacen vzorky vánočního cukroví 
i perníčků, byla i vánočka. Kuchařky 
si vyměnily recepty, ohodnotily věnce 
i cukroví. Při odchodu vládla všeobecná 
spokojenost. 

Za výbor ZO ČZS Radvanice 
M. Pěčková 

adventní 
podvečer

Kotlíkové dotace v moravskoselzském kraji

uzávěrka 
příštího čísla
15. ledna 2016
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