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Jako každoročně konaly se i letos oslavy 
MDŽ ve zdejších klubech důchodců. Vedení 
městského obvodu navštívilo v druhém březno
vém týdnu Klub důchodců v Radvanicích, Klub 
důchodců v Bartovicích a Klub důchodců při 
DPS v Bartovicích. Předalo přítomným ženám 
rozkvetlou primulku v květináčích jako sym
bol poselství přicházejícího jara a zúčastnilo se 
milého programu, který byl v každém z klubů 
připraven. Městský obvod také přispěl na občer
stvení na uvedených společenských akcích.

(red)

Městský obvod pod vedením starostky Mgr. 
Šárky Tekielové pokračuje v opravách byto
vého fondu dalším bytovým domem, a to na ul. 
Matušínského 6 a 8 v OstravěRadvanicích. 

V současné době je zadáno výběrové 
řízení na zhotovitele pro realizaci této veřejné 
zakázky.

Stavební práce u daného bytového domu 
zahrnují provedení kompletního zateplení 
budovy včetně nového provedení fasády, 
osazení závěsných plynových kotlů spolu 
s novými rozvody úst ředního vy tápění, 
dále bude provedena nová elektroinstalace 
ve sklepních prostorách a také na chodbách 
k bytovým rozvaděčům, repase vstupních 
dveří, výmalba chodeb, výměna oken v 1. PP, 
provedení izolace spodní stavby a nová ple
chová krytina. Projekt k provedení stavebních 
úprav byl zpracován Projekcí Guňka s.r.o. ze 
Šenova. Celkové předpokládané náklady rea
lizace projektu jsou ve výši cca 8.5 mil. Kč. 
Tato finanční částka zahrnuje projekt, reali
zaci stavby, autorský dozor, dozor stavebníka, 
koordinátora BOZP. Rekonstrukce bytového 
domu na ul. Matušínského 6 a 8 v Ostravě
Radvanicích bude hrazena z rozpočtu měst
ského obvodu.

Stavba bude zahájena předáním a převze
tím staveniště v měsíci květnu letošního roku. 
Ukončení prací se předpokládá s ohledem na 
klimatické podmínky 30. září 2016. 

Svatopluk Běrský,
vedoucí odboru MBaI

Rekonstrukce dalšího bytového domu

POZVáNKA
na pietní akt
kladení věnců 
u příležitosti 71. výročí osvobození 
města Ostravy, 
který se uskuteční 
v pátek dne 29. dubna 2016 v 8:30 hodin 
u památníku obětí 2. světové války 
u budovy radnice městského obvodu 
v Ostravě ‑Radvanicích, 
v 8:45 hodin u památníku obětem 
2. sv. války na ul. Těšínská (u areálu 
TJ Sokol) v Ostravě ‑Bartovicích, 
v 8:55 hodin u ZŠ na ulici Bartovická 
v Ostravě ‑Bartovicích.

Šárka Tekielová, starostka
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Statutární město Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice v rámci pomoci obča
nům v řešení problémů s velkoobjemovými 
odpady z domácností, ve spolupráci se spo
lečností OZO Ostrava, s.r.o., umístí velko
objemové kontejnery na osvědčená místa 
v městském obvodu:

Radvanice: 2.–3. května 2016 (pondělí 
přistavení, úterý dopoledne odvoz)
1. ul. Na Hrázkách – garáže 1 ks 
2. křižovatka  

Těšínská x Na Ostří – u Unimetry 1 ks
3. křižovatka Úvozní x Pastrňákova 1 ks
4. křižovatka Výzkumná x Turgeněvova 1 ks
5. ul. Čechovova – nad bývalým kinem 1 ks
6. ul. Dalimilova – hřiště DTJ 1 ks
7. křižovatka Haškova x Ludvíkova 1 ks
8. ul. Kobrova 1 ks

Radvanice: 3.–4. května 2016 (úterý při-
stavení, středa dopoledne odvoz)
1. ul. Vrchlického – u školy 1 ks
2. křižovatka Čapkova x Radvanická (u komi

nictví)  1 ks
3. ul. Karvinská – u samoobsluhy  1 ks
4. křižovatka Třanovského x Karvinská 1 ks
5. křižovatka U Stavisek x Čapkova 1 ks
6. křižovatka Za Šachtou x Šmídova  

(býv. Míroděv) 1 ks
7. křižovatka Na Svahu x Kozácká 1 ks
8. křižovatka Újezdní x Na Stezce 1 ks

Bartovice: 4.–5. května 2016 (středa při-
stavení, čtvrtek dopoledne odvoz)
1. křižovatka Dvorová x Radova 1 ks
2. křižovatka Těšínská x U Samoobsluhy (na 

okraji zpevněné plochy před prodejnou) 1 ks
3. křižovatka Bartovická x Za Školkou 1 ks
4. křižovatka Bémova x Klaklova  1 ks
5. křižovatka Bémova x K Rybníkům 1 ks
6. křižovatka Za Ještěrkou x U Pramenů 1 ks 

Bartovice: 5.–6. května 2016 (čtvrtek při-
stavení, pátek dopoledne odvoz) 
1. křižovatka Majovského x Na Okraji 1 ks
2. křižovatka Březová x Sousedská 1 ks
3. Těšínská – parkoviště u ozdravného centra 

Ještěrka 1 ks
4. křiž. Nad Lučinou x Pod Bažantnicí 1 ks
5. křižovatka Na Pasekách x U Důlňáku – 

vedle cykloodpočívárny 1 ks
6. ul. U Důlňáku  

– před podjezdem u zahrádek 1 ks

Apelujeme, prosím, na Vaši ohleduplnost – 
nedávejte do kontejnerů materiál, který tam 
nepatří. Do kontejneru nepatří popel z domác‑
nosti, stavební suť a domovní odpad.

Občané našeho obvodu mohou dále využí
vat sběrný dvůr na ulici Lihovarská v Ostravě
Radvanicích, který je otevřen od pondělí do 
pátku v době od 10:00 do 20:00 hod. a v sobotu 
v době od 8:00 do 14:00 hod.

Aleš Boháč, místostarosta

Úklidová akce – jaro 2016 Výběrové řízení pro poskytování 
účelových dotací z rozpočtu na rok 2016

Jako každý rok i letos vyhlašuje městský 
obvod Radvanice a Bartovice výběrové řízení 
pro poskytování účelových dotací z rozpočtu na 
rok 2016. Rozhodlo o tom zastupitelstvo měst
ského obvodu na svém 9. zasedání konaném dne 
17. března 2016. Dle novely zákona č. 250/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech územních roz
počtů je výběrové řízení zveřejněno 30 dnů před 
počátkem lhůty pro přihlášení. Z tohoto důvodu 
je možné podat projekt spolu s přihláškou na 
podatelnu úřadu městského obvodu nebo poslat 
poštou na adresu:
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice
Těšínská 87/281
716 00 OstravaRadvanice

v termínu od 20. dubna 2016 do 4. května 
2016. Na přihlášky podané mimo uvedený 
termín nebude brán zřetel! Již nyní si však 
zájemci o dotace mohou přihlášku stáhnout 
z webových stránek městského obvodu www.
radvanice.ostrava.cz a připravovat si pro
jekty.

Smyslem účelových dotací 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 dotace 
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. 
Účelová dotace je poskytována na realizaci pro
jektu v daném kalendářním roce k vyčerpání 
a vyúčtování v termínu do 30. listopadu 2016. 

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 hro
mady, na které byl současný statutární orgán 
jmenován 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 dotací:
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 dotací se pro letošní rok navýšil 
na částku 280.000 Kč z původních 230.000 Kč. 
Maximální výše dotace v jednotlivém případě 
je nyní 50.000 Kč oproti předchozím 30.000 Kč. 
Místostarosta Aleš Boháč k důvodu navýšení cel
kového objemu účelových dotací uvedl: „Vedení 
městského obvodu si nesmírně váží práce zájmo
vých spolků i aktivních jedinců, proto je mírné 
navýšení dotací zcela na místě. V průběhu roku 
máme v plánu ještě jednou podpořit spolky, aby 
to v městském obvodě víc žilo.“ (red)

Hydroizolace spodní stavby bytového 
domu Kobrova 1

Městský obvod realizoval v roce 2015 
na základě provedení stavebně technických 
pr ůzkumů opravu hydroizolačních kon
strukcí spodní stavby bytového domu na 
ul. Kobrova 1 v Ostravě  ‑Radvanicích . 
Předmětem tohoto díla bylo provedení obko
pání základových konstrukcí až na základový 
práh, montáž bitumenové svislé hydroizolace 
a oprava stávajícího drenážního potrubí. V dru
hém kroku bylo provedeno navrtání nosných 
zdí nad základovým prahem a provedení tla
kové injektáže. K této metodě bylo přistoupeno 
zejména ze dvou důvodů. Prvním je skutečnost, 
že betonové konstrukce sklepních prostorů 
vykazují značné známky poškození pronika
jící zemní vlhkostí a tím mají sníženou pevnost 
a únosnost. Druhým důvodem je skutečnost, že 
bytový dům není podsklepen celý a základy jsou 
prováděny mimoúrovňově. Provedením hyd
roizolace spodní stavby tohoto bytového domu 
budou odstraněny příčiny degradace spodní 
stavby a pronikání zemní vlhkosti do sklepních 

prostorů a bude jednoznačně prodloužena cel
ková životnost bytového domu. Cena tohoto díla 
činí 1.034 tis Kč s DPH. Následně plánujeme 
provést zateplení a rekonstrukci vytápění před
mětného bytového domu, kdy jsme ve fázi pro
jektové přípravy.

Svatopluk Běrský, vedoucí odboru MBaI
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Rada městského obvodu na své 32. schůzi 
konané dne 24. února 2016
• rozhodla o vyřazení projektových dokumen

tací,
• rozhodla o uzavření smluv o smlouvách budou

cích o zřízení služebnosti a smluv o zřízení slu
žebnosti,

• rozhodla o záměru pronájmu pozemku parc. č. 
585/1 a 584/3 v k.ú. Radvanice,

• projednala bytové záležitosti,
• rozhodla o zadání veřejné zakázky pod názvem 

„Stavební úpravy bytového domu na ul. 
Matušínského 6, 8 v Ostravě Radvanicích,

• rozhodla o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu pod názvem „Opravy výtluků míst
ních komunikací III. třídy na území městského 
obvodu Radvanice a Bartovice v roce 2016“,

• schválila konání rozborů hospodaření příspěv
kových organizací.

Rada městského obvodu na své 33. schůzi 
konané dne 9. března 2016
• rozhodla o zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu pod názvem „Zajištění údržby veřejné 
zeleně v roce 2016 na území městského obvodu 
Radvanice a Bartovice“,

• schválila termín, místo konání a program 9. 
zasedání Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice,

• projednala bytové záležitosti,
• rozhodla o žádostech o prodloužení pracovního 

poměru zaměstnanců na veřejně prospěšné 

práce,
• schválila rozpočtové opatření,
• vzala na vědomí zápis z jednání komise život

ního prostředí, bezpečnosti a dopravy při Radě 
městského obvodu Radvanice a Bartovice,

• rozhodla o záměru pronájmu bytové jednotky 
č. 1 v domě na ulici Třanovského 877/25, 
Ostrava Radvanice.

Zastupitelstvo městského obvodu na svém 
9. zasedání konaném dne 17. března 2016
• projednalo zprávu o činnosti kontrolního výboru 

zastupitelstva za rok 2015,
• projednalo zápisy z jednání kontrolního a finanč

ního výboru,
• schválilo návrh na odpis pohledávky,
• rozhodlo o podání žádosti o nadační příspěvek 

nadace ČEZ pro projekt „Dětské dopravní hřiště 
v OstravěRadvanicích“,

• schválilo podmínky výběrového řízení pro 
poskytování účelových dotací na rok 2016 a roz
hodla o vyhlášení výběrového řízení na poskyt
nutí účelových dotací z rozpočtu městského 
obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2016,

• rozhodlo o nabídkách k odkupu garáží,
• rozhodlo o uzavření Dohody o naplnění podmí

nek žádosti na odstranění ekologických škod – 
dílo „Úprava Podleského potoka, odvodnění 
v OstravěBartovicích“,

• schválilo odpověď na žádost občanky L.A.
Renáta Spěváková,

pověřena zastupováním tajemnice úřadu

Z jednání místní samosprávy

Ostrava tvoří nový, 
„fajnOVy“ strategický 
plán, vybízí lidi k zapojení

Ostrava se pustila do tvorby nového stra
tegického plánu. Město chce do roční pří
pravy plánu zapojit nejen odborníky, ale také 
veřejnost. Spustilo stránky www.fajnova.cz, 
kde jsou aktuální informace a zajímavosti 
o tvorbě plánu. Lidé se do něj mohli zapojit 
poprvé v únoru, vyplněním internetového 
dotazníku. 

„Tvoříme plán pro lidi. Obyvatelé města by 
proto měli být přirozeně součástí jeho tvorby. 
K zapojení budeme veřejnost během roku prů
běžně vybízet,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš 
Macura. Plán má být hotový do konce roku 2016. 
Kromě magistrátu a veřejnosti budou vyzvány 
ke spolupráci všechny městské obvody, organi
zace města i odborníci, osobnosti a myšlenkoví 
lídři.

Tvorbu plánu zahájila analytická část, do 
které se v únoru vyplněním dotazníku zapo
jilo několik tisíc Ostravanů. Výsledky dotaz
níkového šetření najdete na stránkách fajnova.
cz nebo na facebookové stránce fajnOVA. 
Souběžně vznikají pracovní skupiny, připra
vují se odborné i veřejné diskuze nebo řízené 
rozhovory s odborníky. 

Město se vydalo cestou otevřené komuni
kace přípravy plánu a zapojování, což je záro
veň novinka i trend, kterým se při plánování 
vydávají evropská města a metropole. Chystá 
mnoho zajímavých akcí, na kterých lidé budou 
moci vyjádřit vlastní představy o budoucnosti 
Ostravy nebo přijít s vlastními konkrétními 
podněty, co ve městě změnit k lepšímu.

Strategický plán je důležitým dokumentem, 
který určuje rozvojové priority města. Nový 
plán se vyhlíží do roku 2023, ale přesahuje do 
dalších 20–30 let. Ostrava připravuje ambici
ózní plán, který přinese prosperitu a vylepší 
vnímání města v očích obyvatel, návštěvníků, 
sousedů i ve světě.

Zdroj: Magistrát města Ostravy

Jak už jsme v předešlých číslech RaB novin 
informovali, došlo dne 28. 2. 2016 v souvislosti se 
zprovozněním dopravního terminálu Hranečník 
k významným změnám v provozu městských 
linek ze směru od Radvanic a Bartovic i pří
městských linek ze směrů od Havířova, Karviné 
a Orlové. Městským spojům jsme se už věnovali 
v minulých číslech, ale k příměstským spojům 
nyní přinášíme aktuální informace.

Občané Radvanice a Bartovic mohou navíc 
využívat příměstské spoje, protože autobusové 
linky z Havířova, Karviné a Orlové jsou nově 
zapojeny do ODIS, tzn. že v těchto spojích platí 
stejné jízdenky a karty ODISky jako v MHD. 
Především cestující z Bartovic se mohou ve 
špičkách dostat rychle z dolní části Bartovic na 
Hranečník linkami 383 a 440 a k zastávce Nová 
huť jižní brána novou linkou ODIS č. 444. Na 

ulici Těšínské pak mohou využívat směrem 
k Hranečníku novou linku ODIS č. 441, která 
jezdí téměř po celý den každých 20 minut a  nově 
zastavuje i na zastávkách U Samoobsluhy 
a Bajger. Špičkové linky 532 a 552, jedoucích po 
ulicích Fryštátské a Rudné, jsou v Ostravě nově 
vedeny přes Mírové náměstí.

Součástí změn jsou i úpravy jízdních řádů 
MHD. Pokud máte další podněty ke zefektiv
nění dopravy v tomto novém přestupním uzlu, 
můžete se s nimi obrátit na Koordinátor ODIS 
s.r.o., Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava, 
tel: 596 116 308, email: kodis@kodis.cz nebo 
odbor dopravy MMO, Prokešovo nám. 8, 729 30  
Ostrava, email: posta@ostrava.cz. Tyto podněty 
mohou být zaneseny do nově připravovaného 
jízdního řádu. (red)

Příměstské spoje z HranečníkuŠkolní autobus
Školní autobus slouží dětem z Radvanic 

a Slezské Ostravy, které dojíždějí do škol 
v oblasti Kamence. Autobus nyní stojí pouze na 
níže uvedených zastávkách v jízdním řádu.

Jízdní řád školního autobusu:
Pracovní den 7  hod.
LDN 23
U Káňů 24
U Švasty 26
Sl.Ostrava kostel 28
Nám.J.Gagarina 31
Kamenec 32
Bazaly 33

Na základě podnětů rodičů dojíždějících dětí 
do školy v centru města, kteří by měli zájem o trasu 
autobusu i přes zastávku Most Miloše Sýkory, nás 
tedy zajímá, zda je zájem o tuto změnu trasy škol
ního autobusu perspektivní i pro další žáky, aby
chom mohli vznést požadavek na odbor dopravy 
MMO, kde nám přislíbili v případě dostatečného 
počtu žáků využívajících školní autobus vyhovět. 
Změna trasy autobusu by znamenala změnu jízd
ního řádu a cca o 5 minut dřívější odjezd ze zastávky 
LDN. Žádáme tedy rodiče, kteří by pro své děti 
rádi využívali školní autobus v případě, že by 
stál i na zastávce Most Miloše Sýkory, nechť 
nám své stanovisko sdělí e‑mailem na: abohac@
radvanice.ostrava.cz v co možná nejkratší době, 
abychom včas zahájili jednání s odborem dopravy 
MMO. Děkujeme.

Aleš Boháč, místostarosta
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V předešlých číslech RaB novin jsme začali 
představovat zdejší úřad v novém seriálu.

 Odbor sociálních věcí a školství
(5. 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 úseku agendy oddělení soci
álně právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“), 
konkrétně práce kurátora pro děti a mládež.

Posláním kurátora pro děti a mládež je 
pomoc při odstranění, zmírnění, zamezení či 
prohlubování nepříznivých sociálních podmí
nek a výchovných vlivů u dětí.

Kurátor pro mládež pomáhá a dohlíží zejména 
na děti:
• které vedou zahálčivý nebo nemravný život 

spočívající zejména v tom, že zanedbávají 
školní docházku, nepracují, i když nemají 
dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol 
nebo návykové látky, živí se prostitucí, spá
chaly trestný čin nebo, jdeli o děti mladší 
než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak 
byl trestným činem, opakovaně nebo sou
stavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují 
občanské soužití,

• které se opakovaně dopouští útěků od rodičů 
nebo jiných fyzických nebo právnických 
osob odpovědných za výchovu dítěte.

Kurátor pro mládež dále:
• zaměřuje svou pozornost na využívání 

volného času u těchto dětí, nabízí jim pro
gramy pro využití volného času se zřetelem 
k zájmům dětí a jejich možnostem,

• sleduje u dětí projevy nesnášenlivosti a násilí 
a pomáhá dětem překonat problémy, které 
mohou vést k negativním projevům v jejich 
chování,

• věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou 
sociální úrovní,

• je v osobním styku s dítětem, jeho rodiči nebo 
osobami odpovědnými za jeho výchovu,

• volí prostředky působení na dítě tak, aby 
účinně působily na děti podle druhu a povahy 
poruchy v chování dítěte a jeho sociálního 
postavení,

• řeší problémy dítěte, jeli to účelné, v pro
středí, kde se dítě zpravidla zdržuje,

• analyzuje situace v oblasti sociálně patolo
gických jevů u dětí a mládeže a navrhuje pre
ventivní opatření,

• účastní se přestupkových řízení vedených 
proti mladistvému v souladu se zákonem 
o přestupcích, trestních řízení vedených 
proti mladistvému a řízení o činech jinak 
trestných u dětí mladších 15 let podle zvlášt
ního právního předpisu,

• navštěvuje děti s nařízenou ústavní výchovou 
z důvodu závažných výchovných problémů, 
děti s uloženou ochrannou výchovou, děti 
vzaté do vazby a ve výkonu trestního opatření 
odnětí svobody a rovněž rodiče těchto dětí,

• spolupracuje se školami, pověřenými osobami, 
zájmovými sdruženími a dalšími subjekty,

• spolupracuje s př íslušným st řediskem 
Probační a mediační služby, a to zejména 
při zjišťování poměrů mladistvého pro účely 
trestního řízení a u dětí mladších 15 let pro 
účely řízení o činech jinak trestných, a při 
výkonu opatření uložených dítěti či mladist
vému podle zvláštního právního předpisu,

• pomáhá dětem po propuštění z ochranné 
nebo ústavní výchovy a po propuštění 
z výkonu trestního opatření odnětí svobody 
s cílem působit k obnovení jejich narušených 
sociálních vztahů, jejich začlenění do rodin
ného a sociálního prostředí a k zamezení 
opakování protiprávní činnosti, a další.
Kurátor pro děti a mládež v našem měst

ském obvodě v rámci prevence také navštěvuje 
minimálně dvakrát ročně restaurační zařízení 
ve večerních hodinách a kontroluje dodržení 
zdržení se požití alkoholických nápojů osobami 
mladšími 18 let. O výsledcích těchto kontrol čte
náře informujeme. Pokud se máme vyjádřit k nej
častějším prohřeškům dětí a mladistvých našeho 
městského obvodu, jsou zde nejvíce zastoupeny 
absence ve škole a výchovné problémy v rodině. 

Sociální problematika řešena v novém seriálu je už 
u konce. Závěrem je potřeba ještě dodat, že zdejší odbor 
dvakrát ročně slouží tzv. hotovost v rámci statutárního 
města Ostravy, to znamená, že sociální pracovnice 
i kurátor pro mládež jsou k dispozici pro řešení náhlých 
a neodkladných záležitostí nepřetržitě.
Kontakt: tel. 599 416 130, vedoucí odboru 
SVaŠ

Příště se budeme věnovat agendě školství.
(red)

Představujeme úřad městského obvodu„Pomáhám, zn. Rád“
Ve dnech 13. a 14. 4. 2016 budou v ulicích 

města k vidění dobrovolníci v modrých trič
kách s logem ADRA a s kasičkami na krku. 
Veřejnost osloví s žádostí o finanční příspěvek 
na podporu dobrovolnického centra ADRA, 
které již řadu let vysílá dobrovolníky k opuště
ným a nemocným seniorům a dětem v Ostravě. 
Za drobný finanční příspěvek obdrží dárce upo
mínkový předmět –  ref lexní pásek. Výtěžek 
z této již tradiční sbírky s názvem „Pomáhám, 
zn. Rád“ umožní zkvalitnit a zlepšit cílenou 
pomoc potřebným ve Vašem nejbližším okolí. 
Každá koruna pomáhá. 

Mgr. Zuzana Kuperová
koordinátor dobrovolníků, PR pracovník

Péče mobilního 
hospice sv. Kryštofa

Mobilní hospic sv. Kryštofa zajišťuje zdra
votní péči o lidi nevyléčitelně nemocné v závěru 
života. Cílem služby je zajistit důstojné proží
vání života, aby mohl nemocný člověk i v jeho 
posledním období zůstat doma, v kruhu svých 
blízkých, aby netrpěl bolestí a nezůstal osamo
cen. Péče je poskytována nepřetržitě 24 h denně 
a je plně hrazena ze zdravotního pojištění. 

Tým mobilního hospice tvoří speciálně 
vyškolené zdravotní sestry a lékaři, které 
doplňují také sociální pracovník, psycholog 
a duchovní, aby mohly být uspokojeny všechny 
oblasti potřeb klientů, popř. jejich blízkých, 
pečovatelů. Klienti služby a jejich rodiny 
mohou využít možností bezplatného poraden
ství v Charitní hospicové poradně nebo zapůjčit 
potřebné vybavení v Půjčovně kompenzačních 
pomůcek.

Smyslem mobilního hospice a návazných 
služeb je zajišťovat co nejlepší kvalitu života 
umírajících a podporu jejich rodin. Mobilní hos
pic s působností v Ostravě a okolním regionu 
s dojezdem do 35 km provozuje Charita Ostrava 
od roku 2003. Služba je registrovaná dle zákona 
č. 160/1992 Sb. Moravskoslezským krajem pro 
oblast domácí zdravotní péče.

Kontakt: Charitní středisko sv. Kryštofa – 
mobiln í hospic a ošet řovatelská služba, 
Charvátská 785/8, 700 30 OstravaVýškovice, 
Tel.: 599 508 504, 733 676 601, email: cho.krys
tof@charita.cz, web: www.ostrava.charita.cz.

Petra Křetínská, 
vedoucí Charitního střediska sv. Kryštofa

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní 
hospicové poradny a Mobilního hospice sv. 
Kryštofa nabízí možnost bezplatné účasti na 
semináři „Jak pečovat o nemocného člověka 
v domácím prostředí“. Na setkání s profesionál
ními zdravotními sestrami se dozvíte jak zvlád
nout péči o člověka se sníženou pohyblivostí 
a získáte související informace ze zdravotní 
a sociální oblasti.

Získáte informace o tom, jak se nemocnému 
člověku podává strava, tekutiny a léky, jak se pro
vádí osobní hygiena či polohování jako prevence 
vzniku proleženin. Proběhnou také praktické 
ukázky. Jsou připraveny informace o možnos
tech získávání příspěvku na péči nebo využívání 

kompenzačních pomůcek, které mohou být nápo
mocné při naplňování potřeb nemocného člo
věka. Kompenzační pomůcky je možno zapůjčit 
v charitní Půjčovně kompenzačních pomůcek, 
katalog pomůcek a další informace můžete nalézt 
na webu Charity Ostrava: http://ostrava.charita.
cz/seniori/pujcovnakompenzacnichpomucek/.

Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nej
bližší termín je 19. 4. 2016 od 14.00 h v budově 
Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská 785/8, 
OstravaVýškovice. Na školení se, prosím, při
hlaste předem u Mgr. Markéty Štěpánové, tel. 
599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo emailem: 
cho.hospicova.poradna@charita.cz. Těšíme se 
na Vaši účast! Charita Ostrava

Na bezplatném semináři se dozvíte jak pečovat 
o nemocného v domácím prostředí



Mezi stálice podnikatelského prostředí 
našeho městského obvodu patří zdejší lékárna 
Herbana v Ostravě Radvanicích, proto jí věnu
jeme dnešní díl seriálu. V květnu letošního roku 
tomu bude 20 let, co zde poprvé nabídla své 

služby. Lékárna je členem lékárenského řetězce 
Alphega a vedoucí provozovny je zdejší rodačka 
Mgr. Petra Ondroušková. 

A čím se zdejší lékárna liší od těch ostatních? 
Zejména svým osobním přístupem k zákazní
kům, velmi vstřícným personálem a cenovou 
dostupností pro širokou veřejnost. V dnešní době, 

kdy každý pacient řeší doplatky za léky, je jejich 
cena rozhodujícím faktorem při nákupu. „Naše“ 
lékárna se snaží vyjít vstříc i s možností indivi
duální stanovené výše za doplatek, pokud je to 
možné. Například inzulín zde pořídíte zcela bez 
doplatku. Dalším nadstandardem je možnost 
si léky rezervovat či objednat telefonicky nebo 
emailem. To se pak vyhnete čekací době a nemu
síte jít domů s lístečkem, na kterém je napsáno, 

kdy si své léky vyzvednete. Také není problém 
si nechat dovézt svou objednávku domů stejně 
jako jiné zdravotnické potřeby, např. pomůcky 
pro inkontinenci. Dále si v lékárně můžete nechat 
změřit tlak, koupit si brýle na čtení, brýle proti 
slunci, léčivou kosmetiku, vitamíny, potravinové 
doplňky i produkty zdravé výživy. 

Léká r na nabíz í  sv ý m návštěv n ík ů m 
Zákaznickou kartu, na kterou lze čerpat různé 

služby a výhody. Patří mezi ně individuální pří
stup ke každému zákazníkovi, vedení lékové his
torie, na základě které lékárnice poradí vhodné 
kombinace léků, jak těch na předpis, tak i volně 
prodejných, dále si lze nechat změřit index těles
ného tuku BMI, lze využít speciální akce a slevy 
na doplatcích a volně prodejných léčivech atd. 
Na zákaznické kartě jsou také uvedeny kontakty 
na lékárnu pro případ potřeby.

Zeptali jsme se na otevírací dobu zdejší 
lékárny. „Máme otevřeno ve všední dny denně 
do 16:00 hodin a ve středu máme prodlouženou 
otevírací dobu až do 18:00 hodin. O víkendech 
máme zavřeno,“ říká vedoucí provozovny Mgr. 
Ondroušková. Netřeba dodávat, že v lékárně 
pracuje špičkový vyškolený personál.

 Lékárna akceptuje platební karty a pou
kázky Accor Multi, Sodexo (kromě Sodexo gas
tro) a Unišek. 
Kontakt:
Lékárna HERBANA
Ul. Hviezdoslavova 16, OstravaRadvanice
Tel. 596 232 393
email: herbana@lekarna4you.cz

(red)
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seRiál
představujeme podnikatele 

v obvodu

lékárna Herbana je zde už 20 letPředstavujeme úřad městského obvodu

RYBÁ SKÉ ZÁVODY 
Kdy? 9.04 2016 – 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 8.04 2016 od 18 do 20 hodin na rybá ské chat  na Bu in  
                                                      Ob erstvení zajišt no. 

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

Po adatel si vyhrazuje právo na zm nu. 

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

Ostravští hasiči 
zasahovali u nehody 
autobusu a čtyř aut

Dvě jednotky hasičů zasahovaly v Ostravě
Radvanicích ve frekventované čtyřproudé 
Rudné ulici u nehody linkového autobusu a čtyř 
osobních automobilů – Ford, Škoda Fabia, 
Renault a Volvo. Nehoda si vyžádala zranění 
starší spolujezdkyně ve fabii. Autobus jel bez 
cestujících.

Operační středisko hasičů bylo o nehodě 
informováno v úterý krátce po půl sedmé 
ráno. Na místo vyjely dvě ost ravské jed
not k y  Ha sič ského zá ch r a n ného sbor u 
Moravskoslezského kraje (HZS MSK) – ze sta
nic Slezská Ostrava a Fifejdy (ta se mohla po 
zjištění situace na silnici vrátit na základnu), 
společně s nimi jednotka dobrovolných hasičů 
z OstravyRadvanic.

Při příjezdu hasičů na místo nehody byla 
zraněná žena (61 let) již mimo havarovanou 
fabii. Hasiči zabezpečili všechna nabouraná 
vozidla před případným požárem, u jednoho 
z vozidel na LPG zjišťovali, zda neuchází 
plyn, a na menší únik provozních kapalin na 
silnici použili nasákavý sorbent. Zprůjezdnili 
jeden (pravý) pr uh si ln ice ve směr u na 
Havířov. Hasiči také asistovali při nakládání 
havarované fabie na vozidlo odtahové služby, 
další auta postupně odtlačovali mimo silnici. 
Nakonec celou silnici pečlivě uklidili a místo 
nehody předali Policii ČR. Autobus byl scho
pen jízdy.

por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí HZS Moravskoslezského kraje

Se r iá l  „ p ř e d s t av uje me p od n i k a t e le 
v obvodu“ se těší své oblibě už 6 let. Vystřídala 
se zde řada podnikatelů, kteří prezentovali 
práci a nabídku své firmy spolu s příběhem 
svého podnikání. Občas se nám ozve podni
katel sám, občas si vybírá sama redakce vhod
ného kandidáta k bezplatné prezentaci firmy 
na základě vlastní zkušenosti či doporučení, 
proto jsme se rozhodli touto cestou oslovit 
ty podnikatele působící v našem městském 
obvodě (buď sídlem, nebo i místem pod
nikání), kteří mají zájem prezentovat svou 

f irmu v našem seriále. Stačí, když se nám 
ozvete do redakce na email: rabky@seznam.
cz, zanecháte na sebe kontakt a my se sami 
ozveme a domluvíme vše potřebné k napsání 
článku. Prakticky půjde pouze o 1 návštěvu 
redaktorky ve Vaší firmě. Nemusíte sami nic 
psát, sami nic nikam posílat a před vytištěním 
budete mít možnost ještě článek pročíst a pří
padně konzultovat opravy, aby nedošlo ke 
zveřejnění chybných informací. Za případné 
návrhy a podněty předem děkujeme.

(red)

Chcete svou firmu také prezentovat?



Dne 2. 4. 2016 se dožívá 60. let naše sestra, paní 

Eliška Bělicová. 
Hodně zdravíčka ze srdíčka i štěstíčka Ti 

přejí sestra Zdeňka, Maruška, 
bratr Luděk s manželkou Bohdanou a dcerou 

Jolankou, která posílá tetičce 100 pusinek. 
Ke gratulaci se také připojuje naše tetička 
Miladka Sasinová se synem Martinkem 

a přítelkyní Petrou. 
Zároveň také sousedé manželé Pečmanovi 

a Danišovi. 
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15.4. 18.00 ČSV Radvanice – 
výbor schůze

19.4. 17.00 Obřadní síň – Koncert 
vážné hudby

19.4. 16.00 ZO SPCCH Radvanice 
– výborová schůze

20.4. 15.00 36. schůze Rady MěOb 
RaB-kancelář starostky

20.4. 14.00 
KD Radvanice 
– Odpoledne 
s čarodějnicemi

21.4. 16.00 KD Bartovice – 
Jubilanti I. pololetí

21.4. 13.00
Odborový KD záv. 
J. Fučík 3 – výroční 
členská schůze

23.4. 10.00 Vítání občánků – 
obřadní síň radnice

29.4. 8.30
Kladení věnců – 
památníky obětí 
2. sv. války

v měsíci dubnu

Kalendář
událostí

Naši jubilanti v dubnu 2016
Blahopřejeme!

Martina Kosiecová, Jaroslav Husák, Jiří Berger, Martina Bielová, 
Pavlína Matušínská, Vladimír Was, Libor Bora, Pavla Lisíková, Jiřina 

Jana Bezdíčková, Ondrej Jano, Aleš Volný, Helena Litviková, Eliška 
Bělicová, Zdeněk Halamíček, Jan Chromek, Anna Zychová, Jan Mazur, 

Vít Fikáček, Jiřina Plachejdová, Ivan Stejskal, Karel Cichý, Jan Galuška, 
Oldřich Urbanec, Antonín Záškolný, Jana Kunčická, Věra Kociánová, 

Jan Matušek, Svatopluk Nečas, Květoslava Barčáková, Jiřina Cimalová, 
Jan Šťastný, Oldřiška Kludková, Ludvík Káňa, Ludvík Bolek, Jiří 

Oršulík, Marie Zubíková, Jindřiška Swietoňová, Edeltruda Tomicová, 
Jiřina Buchtová 

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.

Uzávěrka příštího čísla
15. dubna 2016 

V úžasném životním elánu oslavili svá 
krásná životní jubilea 95 let paní Jarmila 
Budinová a 85 let pan Josef Přibyl, který se 
řídí sokolskými zásadami a heslem „V zdra
vém těle, zdravý duch!“. Pan Přibyl navštívil 
osobně paní starostku a pana místostarostu 
na radnici. V plném životním optimismu také 
oslavili svá krásná životní jubilea 80 let pan 
Miroslav Zegzulka a pan Jiří Glac. Jubilantům, 
dlouholetým obyvatelům našeho městského 
obvodu srdečně pogratulovala starostka 
Šárka Tekielová a místostarosta Aleš Boháč. 
Oslavencům do dalších let přejeme pevné 
zdraví, hodně štěstí a stále dobrou náladu. 

Šárka Krkošková, odbor OaVV

Krásná životní jubilea

Jiří Glac Miroslav Zegzulka 

Jarmila Budínová 

starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice Vás zve

na slavnostní vítání občánků, 
23. dubna 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 zveřejněn ím fotog raf ie ,  zapsán ím do slavnost n í  k ron iky a zveřejněn ím 
na internetové televizi městského obvodu musí zákonný zástupce dítěte vyjádřit svůj písemný 
souhlas. Šárka Tekielová, starostka



Osmý březnový den nepatřil v Radvanicích 
jen ženám, ale všem milovníkům klasické vážné 
hudby. V obřadní síni zdejší radnice se konal 
první ze série šesti letošních koncertů studentů 
Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě. 
Program se nesl ve znamení jara a dominovaly 
zde dva nástroje – klavír a příčná flétna. Zazněla 
díla C. Franka, R. Schumanna, S. Prokofjeva 
a J. Nováka. Stojí za připomenutí, že koncerty 
v našem městském obvodě mají již patnáctile
tou tradici. Vystřídala se zde spousta budoucích 
umělců jak hudebních tak i pěveckých. 

Další koncert se bude konat 19. 4. 2016 v 17:00 
hodin opět v obřadní síni radnice. Vstupné je 
tradičně 30 Kč.  (red)
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Kdo dobro a lásku rozdával, ten neodešel 
a žije v našich srdcích dál…
Dne 8. 4. 2016 vzpomeneme 1. smutné 
výročí úmrtí naší milované družky, 
maminky, babičky, prababičky, sestry, paní 

Elišky Kusákové.
S úctou a láskou vzpomínají druh Oldřich, 
dcery Eliška, Jaruška, syn Tonda a snacha 
Jiřina s rodinami.

Nad radvanickým hřbitovem tichý vánek věje 
a Tobě k věčnému spánku tichou píseň pěje.
Dne 17. dubna 2016 si připomínáme 
1. výročí úmrtí paní 

Emilie Priečkové.
Všem, kdo jste ji znali a měli rádi, 
děkujeme za tichou vzpomínku. S láskou 
vzpomínají manžel Miroslav, dcery 
Lenka a Iveta, syn Vlastimil a vnoučata.

Akce v knihovně
TĚŠÍNSKÁ 307 | RADVANICE
 Kvítí
výtvarná dílna pro děti | výroba květin z kre
pového papíru | pondělí 18. dubna | od 13 do 15
 Přivítání jara
čtení a povídání o knihách a o jaru s dětmi ze 
ZŠ Bartovice | pondělí 25. dubna | od 14 h.
 Popletla jsem Hamleta
test pro děti v rámci projektu Shakespeare 
Ostrava 2016 | duben | během půjčování
KLUB SLUNÍČEK 
Za zvířátky do ZOO, setkání s dětmi z MŠ 
Slunečnice | beseda s výtvarnou dílnou
duben | v dopoledních hodinách
 Beránci na pastvě
setkání s prvňáčky ze ZŠ Bartovice
duben | v dopoledních hodinách
 Ó Romeo, Romeo! Proč jsi Romeo!
výstava obrázků žáků výtvarné školy ZŠ 
Pokorného v rámci projektu Shakespeare 
Ostrava 2016 | duben | během půjčování
 Díla od Shakespeara
výstava knih v rámci projektu Shakespeare 
Ostrava 2016 | duben | během půjčování
AKcE KE DNi ZEmě 2016
Bylinky pro maminky | akce pro děti – sázení 
semínek | pátek 22. dubna │ od 12 do 14
 Květy paní Květy
výstava knih | duben │ během půjčování
 Třídím, třídíš, třídíme
test pro děti na téma třídění odpadu | duben │ 
během půjčování

Koncert vážné hudby

AKCe sPOleČeNsKÉHO 
DOMU BARTOViCe Ve 
sPOlUPRáCi s BOs
Duben
15. 4. | Tančírna od 19 hodin – sál – zdarma
16. 4. | Francouzské palačinky – od 17 hodin, 

rezervace na mob.724 901 829
 max. 40 osob. Fr. mistr kuchař, palačinky 

slané, sladké, video, beseda.
30. 4. | Pálení čarodějnic od 17 hodin
Květen
7. 5. | Smažení vaječiny od 16 hodin, pro

gram i pro děti
20. 5. | Tančírna od 19 hodin – zdarma

Od 1. 3. 2016 je denně otevřený Motobar 
od 16 hodin a Pá–Ne je nově otevřena neku
řácká restaurace. Provozní doba restaurace: 
Pá 16–22 hodin, So a Ne 14–22 hodin.

Srdečně zve všechny  
vedení Společenského domu.

BOS a vedení Společenského domu 
Bartovice
Vás zve na 

PáleNÍ ČARODĚJNiC 
konané dne 30. 4. 2016 od 17 hodin 
u Společenského domu v Bartovicích 
Program: 
17:00–17:30 registrace čarůvek, čaro-
dějnic a čarodějů 
Soutěže 
Tanec kolem ohně 
Přehlídka a volba nejpěknějších čaro-
dějnic a čarodějů 
Po setmění pochod čarodějnic a dětí 
s lampiony. Lampiony si vezměte 
s sebou.  Jiří Červenka

BOS a vedení Společenského domu 
Bartovice
Vás zve
16. 4. 2016 od 17 hodin na 

FRANCOUZsKÉ 
PAlAČiNKY,
které pro Vás bude připravovat fran-
couzský mistr Yves le Guevellou .
Na výběr budou sladké a slané varianty, 
připravované přímo před Vámi.
Na tuto akci je třeba rezervovat místo na 
tel. 724 901 829 a nebo ve Společenském 
domě Bartovice.
Max. počet osob je 40, proto neváhejte 
a místo si včas zarezervujte.
Součástí bude také krátká beseda a video 
s komentářem.
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HURá NA HORY
Letošní zima nám moc sněhu nenadělila, ale děti si ho užily na 

horách dost. I když nám počasí nepřálo, přesto děti z MŠ Radvanice 
odjely ve dnech 29. 2. – 4. 3. 2016 na lyžařský kurz do Ski areálu 
Bílá. Na kurz s názvem „Lyžujeme se sluníčkem“ se nám přihlá
silo 16 dětí. Při příjezdu na Bílé děti přivítali instruktoři, kteří si je 
následně rozdělili do skupin podle lyžařských dovedností a schop
ností. Děti dostaly helmu a vestu, nazuly lyžařské boty a lyže a hurá 
na sjezdovku. Nejzdatnější Evelínka Menšíková, Terezka Tomečková 
a Jeník Vršek lyžovali na velké sjezdovce, kde je dvojkotva, na menší 
sjezdovce lyžoval Petřík Mrkvica, kde je poma. Viktorka Pytelková 
a Katka Salvová lyžovaly na kopečku, kde je lano. Ostatní děti se učily 
základům lyžování v dětském lyžařském parku. Děti se nenechaly 
odradit počasím a lyžovaly až do konce. Jejich snaha nebyla marná, 
v pátek se uskutečnily závody zdatnějších lyžařů za velké podpory 
rodičů v roli diváků. Ostatní malí lyžaři předvedli své naučené doved
nosti v lyžařském parku. Všechny děti byly odměněny medailí, diplo
mem a sladkostí. Doufáme, že se kurz líbil jak dětem, tak i rodičům 
a věříme, že proběhne i v příštím roce. paní uč. Henrieta Čajková 

MDŽ v klubu důchodců
„Přináším písničku k svátku Vám, s ní přání v srdíčku jedno mám…“
Rok se s rokem sešel a senioři z klubu důchodců v Bartovicích jako tra

dičně oslavovali 8. březen – Mezinárodní den žen. Svým poutavým pás
mem písniček, básniček, říkadel a tanečním vystoupením je přišly potěšit 
nejstarší děti z Mateřské školy Za Ještěrkou. Jejich snaha byla oceněna 
velkým potleskem a sladkou odměnou. 

Marcela Krystyjanová a Marcela Římanková

Děti z MŠ Bartovice opět 
v divadle

Prvního března děti z naší mateřské školy v Ostravě Bartovicích 
navštívili představení na alternativní scéně divadla na Černé louce. Zde 
zhlédly představení s názvem „Malá Mína zmlsaná“. Děti zde sedí na 
zemi na polštářcích, do hry se mohou zapojit a dotvářet tak děj. Největší 
úspěch měly v průběhu představení písničky, které oživovaly celkový 
dojem, byly rytmické s chytlavými texty. Zároveň pro některé děti bylo 
zážitkem i cestování městskou hromadnou dopravou.  Lucie Filipová

Škola v přírodě
Hned po jarních prázdninách v pondělí 

29. února odjely děti z některých tříd základní 
školy Vrchlického 5 i odloučeného pracoviště 
Trnkovecká 55 v Radvanicích do přírody. 
Čekal je dvoutýdenní pobyt na horské chatě 
Jelenovská ve Valašských Kloboukách. Děti se 
po čas pobytu sice učily, ale veškerý volný čas 
trávily venku. Navštívily v okolí Hložeckou 
kapličku, centrum Valašských Klobouků, jely 
se podívat do Zlína, do hřebčína v Napajedlech, 
došly ke hradu Brumov, vyšlapaly na roz
hlednu Královec, navštívily Archeoskanzen 
Modrá a expozici Živá voda, podívaly se také 
do lázní Luhačovice, navštívily Envicentrum ve 
Vysokém Poli, prohlédly si ZOO Lešná a zajez
dily si na konících ve stájích Lipina.

Takto bohatě sestavený program ještě dopl
nily volnočasové aktivity přímo na horské chatě, 
kde děti mohly plavat v bazénu, hrát kuželky, 
stolní tenis, zatančit si na diskotéce a účastnit 
se dalších her a soutěží, které pro ně paní uči
telky přichystaly. Také jídlo si všichni pochvalo
vali. Počasí bylo opravdu barvité – některé dny 
svítilo sluníčko a jiné zase napadl sníh, který 

lákal k zimním radovánkám. Školu v přírodě si 
všichni moc užili.

Škola v přírodě byla hrazena z dotace sta
tutárního města Ostravy č. 2819/2015/OŽP 
a účastnily se jí t ř ídy VI.A, VI.B, VII.A, 
VIII.A a IX.A ze ZŠ Vrchlického a třídy PT B, 
I.D, III.C, IV.C, V.B, VI.C a VIII.B z odlouče
ného pracoviště na Trnkovci. (red)
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Rok 2015 byl pro včelaře naší Základní 
organizace velmi neuspokojivý. Vzniklo to 
podzimem roku 2014, kdy po zakrmení včel
stev přišlo oteplení a začaly loupeže. V lednu 
a v únoru byly zvýšené teploty, začaly se proje
vovat úhyny včelstev a ke dni 30. 4. 2015 zbylo 
z 279 včelstev pouhých 67. Celkem padlo 212 
včelstev a 21 včelařů zůstalo úplně bez včel. 
Podobný začátek kalendářního roku, jako 
byl v roce 2015, si za svou včelařskou činnost 
nepamatuji. K 31. 12. 2015 máme 33 včelařů 
s počtem 203 včelstev a jednoho registrova
ného včelaře se 16 včelstvy. Průměrný věk 
v naší organizaci je 68,6 let. V průběhu roku 
jsme se zabývali ošetřováním a léčením včel, 
produkcí medu, tavením vosku a chovem 
nových matek pro výměnu a rozšiřování včel
stev.

Ze života práce na včelíně lze hodnotit rok 
2015 jako totálně nevydařený oproti předešlým 
rokům 2013 a 2014. V obou předešlých letech 
končilo zimní období dříve, více se oteplovalo 
a dříve rozkvetly ovocné stromy, ale úbytky 
včelstev se nesnížily. Musíme se z tohoto tříle
tého období ponaučit a hledat opatření se zazi
mováním včelstev a jeho přípravou pro jarní 
rozvoj. Jsou předpoklady, že obdobné počasí 
se nám vytváří i nyní v roce 2016. Vyskytuje 
se otázka: Budou i následující roky podobné? 
Taktéž musíme ve vlastním zájmu sledovat 

vývoj včelích nemocí, provádět důkladnou 
kontrolu a následnou léčbu včel. Dalším nebez
pečím pro včely jsou vosy a sršni. Právě vosy se 
velmi silně rozmnožily a po zakrmení včelstev 
v pozdním létě napadaly a loupily včelstva. 
Tím došlo ke snížení zimních zásob u jednotli
vých včelstev, které potom nestačily pro jejich 
přežití.

Včelařské aktivity v naší ZO jsou podporo
vané Úřadem městského obvodu Radvanice 
a Bartovice, který nám poskytl dotaci na nákup 
materiálu a ochranných pomůcek pro chov včel
stev. Dotace byla přerozdělována mezi členy. 
Výbor ZO tímto vyslovuje velké poděkování 
městskému obvodu Radvanice a Bartovice za 
dar a spolupráci.

Od společnosti ArcelorMittal a. s. jsme 
obdrželi podporu pro rozvoj včelaření v našem 
obvodě. Tato částka byla použita pro nákup léčiva 
na včelí nemoci, především varoázu. Byly také 
zakoupeny refraktometry pro měření obsahu 
vody v medu. Také společnosti ArcelorMittal a. 
s. patří poděkování za spolupráci s naší ZO ČSV 
z. s. Pro nastávající včelařskou sezónu, kromě 
práce na včelíně, budou pro včelaře uskuteč
něny odborné přednášky. Pro žáky 4. a 5. tříd 
základních škol v Radvanicích i Bartovicích 
uskutečníme přednášku „Život včel“.

Boleslav Zelina, 
 Předseda ZO ČSV 

Včelaři hodnotili rok 2015

Bartovičtí zahrádkáři se v úterý 8. března 
sešli na výroční členské schůzi, aby se ohlédli 
za tím, co se jim podařilo v loňském roce udělat, 
a schválili plán činnosti na letošní rok. Součástí 
schůze byla přednáška ředitele firmy SEMO 
ing. Prášila na téma „Novinky v osivech zele
niny a květin“.

Plán oprav byl zaměřen především na opravy 
a úpravy spolkového majetku. Celkem jsme 
odpracovali 578 brigádnických hodin, z toho na 
úpravě spolkového majetku 152 hodin. Nejvíce 
brigádnických hodin, 426, připadalo na námi 
pořádané a zajišťované akce.

V rámci odborné činnosti jsme uspořá
dali 5 odborných přednášek a instruktáží 
a navštívili jsme Botanickou zahradu OÚ na 
Hranečníku.

Potěšila nás vysoká návštěvnost na našich 9 
společenských akcích, které jsme pořádali sami 
(6), pod záštitou městského obvodu (2) a naší 
spoluúčastí jsme se také podíleli na I. ročníku 
RaB štrůdlování pořádaného městským obvo
dem Radvanice a Bartovice.

Velmi úspěšný z našeho pohledu byl I. roč
ník výstavy „Bartovická růže“, na které své 
výpěstky představilo 25 vystavovatelů jak z řad 
zahrádkářů, tak příznivců. Představeny byly 
všechny skupiny pěstovaných růží, od pokryv
ných, přes sadové, velkokvěté, polyantky až po 
skupinu Austinových růží.

Celkem jsme na všech akcích přivítali více 
jak 700 účastníků.

Nově vstoupilo do naší ZO 5 nových členů 
a věkový průměr se nám snížil na 60 let.

O našich akcích vás budeme průběžně infor
movat obvyklým způsobem. Do naší činnosti 
jsme zařadili i vycházky zaměřené na pozná
vání přírody.

Výroční schůze se účastnil i pan místosta
rosta Aleš Boháč, který přítomné ženy potě
šil svým přáním a květinou k MDŽ, a druhou 

květinu pak dostaly od naší ZO. Všechny pak 
potěšil tím, že ocenil práci naší ZO a informoval 
nás o možnostech vzájemné spolupráce v roce 
2016.

Na schůzi zaznělo i poděkování měst
skému obvodu za poskytnuté granty, transfery 
a za materiální pomoc. Paní starostce a panu 

místostarostovi děkujeme za pomoc při řešení 
problémů, se kterými se naše organizace 
potýká, za morální podporu a jejich účast na 
našich akcích. 

Za výbor ZO  
Anna Hálová

Bartovičtí zahrádkáři bilancovali a plánovali

Domácí potřeby, 
železářství, 

papírníctví a elektro
Po–Pá 8.00–17.00 
tel.: 731 161 773

Šenov  
radniční náměstí 1.patro OD

• výměna bombiček šlehačka, 
Sodastream

• velký výběr vodovod. baterií od 499 Kč  
5 let záruka

• školní a kancelářské potřeby

• elektrospotřebiče BRAVO

UHELNÉ SKLADY
ŠENOV

Web-ceník: prodejuhlicz.cz
INFO: Tel. Objednávky:
Po–Ne: 6.00–19.00hod.

Tel.: 608 827 288

DLOUHOLETÉ 
ZKUŠENOSTI 
S PROVOZEM 

AUTOMATICKÝCH 
KOTLŮ

inzerce



Odpadová společnost OZO Ostrava přichází 
se dvěma novinkami v oblasti prodeje pytlova
ného kompostu a zeminového substrátu ve sběr
ných dvorech. Prodej těchto výrobků z vlastní 
kompostárny zahajuje oproti předchozím letům 
o měsíc dříve a rozšířila ho do všech ostravských 
sběrných dvorů. Za rok 2015 OZO Ostrava 
prodalo 4432 tun kvalitního kompostu a zemi
nového substrátu. Ty vyrábí z biologicky roz
ložitelného odpadu rostlinného původu, který 
vysbírá ve své svozové oblasti.

Od 1. března, tedy o měsíc dříve než v minu
lých letech, začal prodej kompostu a zemino
vého substrátu vyrobených na kompostárně 
OZO Ostrava v loňské vegetační sezoně. Oba 
výrobky jsou baleny do pytlů o objemu 18 litrů, 
cena jednoho pytle je 23 Kč. Další novinkou je 
rozšíření prodeje pytlovaného kompostu a zemi
nového substrátu do všech dvanácti sběrných 

dvorů v Ostravě. Ještě loni se přitom kompost 
prodával jen v sedmi z nich. „Profesionální 
balení a uložení pytlů na paletách umožnilo 
snadnější návoz výrobků i jejich úsporné umís-
tění na ploše i v nejmenších sběrných dvorech. 
A tak i když zima na některých místech stále ještě 
ukazuje zuby, věříme, že zahrádkářům, kteří se 
už jara nemohou dočkat, brzké zahájení prodeje 
kompostu v ostravských sběrných dvorech – 
navíc za velmi příznivé ceny – přijde vhod,“ říká 
mluvčí OZO Ostrava Vladimíra Karasová s tím, 
že zájemcům, kteří potřebují kompostu či zemi
nového substrátu zakoupit větší množství, dopo
ručuje zajet přímo do ostravské kompostárny 
v Hrušově, kde se kompost vyrábí. Ta v loňském 
roce přijala přes 9 tisíc tun biologicky rozloži
telného odpadu rostlinného původu, především 
trávy, listí a větví. A to nejen od občanů města, 
kteří využívají služby svozu zeleně či odvážejí 

svůj odpad ze zahrádek sami do sběrných dvorů, 
ale také zeleň z údržby veřejných zelených ploch 
ve městě. 

Statistika za rok 2015:
Návoz na kompostárnu: 9 227 tun (výrazný 

pokles kvůli suchému létu, v předchozích letech 
12–15 tisíc tun)

Prodej: 1608 tun kompostu, 2824 tun sub
strátu 

Za první 2 měsíce prodeje pytlovaných 
výrobků (říjen–listopad 2015) ve sběrných dvo
rech prodáno: 620 pytlů kompostu a 808 pytlů 
substrátu

Další informace:
Mgr. Vladimíra Karasová, tisková mluvčí
OZO Ostrava s.r.o.
email: karasova@ozoostrava.cz
telefon: 596 251 241, 602 183 374

OZO Ostrava

OZO kompost již nyní ve všech sběrných dvorech

Město Ostrava spolu s městskou odpado‑
vou společností OZO Ostrava zavádí novou 
službou určenou občanům Ostravy, kteří 
trvale žijí v rodinném domě se zahrádkou. Ti 
od letošního roku získají nárok na bezplatné 
přistavení jedné BIO popelnice o objemu 
240 l a její pravidelný svoz. Cílem je ome‑
zit podíl využitelného biologicky rozloži‑
telného odpadu ve směsném komunálním 
odpadu ukládaném na městskou skládku 
a přispět k větší ochraně životního prostředí 
ve městě. Svezená zeleň bude následně vyu‑
žita k výrobě kvalitního kompostu, který 
si mohou občané zakoupit za velmi příz‑
nivé ceny ve všech sběrných dvorech OZO 
Ostrava nebo na městské kompostárně. 
Nová služba bude plně hrazena z poplatku za 
komunální odpad. 

Rozvoz BIO popelnic bude probíhat v něko
lika etapách od května do července 2016. Občané 
dané lokality vždy s předstihem dostanou do 
schránek informační leták s žádostí o přistavení 

nádoby. Zájemci o novou službu budou muset 
tuto žádost vyplnit a odevzdat na podatelně 
úřadu městského obvodu nebo na podatelně 
Magistrátu města Ostravy, případně se přihlásit 
ke službě elektronicky na webových stránkách 
města. Týden před rozvozem pak budou žada
telé informováni o konkrétním termínu rozvozu 
nádob. BIO popelnice je hnědá a má perforované 
stěny, aby odpad rostlinného původu větral, 
odpařovala se přebytečná vlhkost a předešlo se 
zápachu rozkládající se zeleně. Pro sběr zeleně 
v Ostravě byly vybrány nádoby o objemu 240 l, 
které byly nejvíce využívány i v rámci placené 
služby svozu zeleně nabízené již několik let spo
lečností OZO Ostrava. 

„Biologicky rozložitelný odpad rostlin-
ného původu je vstupní surovinou pro výrobu 
kompostu, tedy kvalitního přírodního hno-
jiva, které je dále využíváno k obohacení půdy 
v rámci údržby veřejné zeleně, nebo si ho mohou 
občané zakoupit pro potřeby vlastní zahrádky 
ve všech našich sběrných dvorech či přímo na 

kompostárně v Hrušově. Odděleným sběrem 
zeleně přitom výrazně přispějeme ke zvýšení 
míry využívání komunálního odpadu a k ochraně 
životního prostředí ve městě. Takže máte-li 
zájem o pohodlnou likvidaci svého biologicky 
rozložitelného odpadu ze zahrádek a domác-
ností, a přitom máte zájem něco prospěšného 
udělat i pro město, neváhejte a BIO popelnici 
si objednejte,“ láká k nové bezplatné službě 
jednatel odpadové společnosti OZO Ostrava 
Karel Belda a dodává: „Pokud některým obča-
nům města vyhovuje dosavadní způsob využití 
zeleně ze zahrádky (vlastní kompostování, chov 
domácích zvířat, odvoz do sběrného dvora), je 
v pořádku, když tento systém zachovají a BIO 
popelnici si neobjednají.“

 Další informace k nové službě:
Svoz zeleně bude probíhat celoročně:
• ve vegetačním období od dubna do listo‑

padu jednou za 14 dní, 
• v období vegetačního klidu od prosince do 

března jednou měsíčně.

 Do BIO popelnic patří: 
Tráva, listí, spadané ovoce, zelené natě, 

slupky a zbytky ze zeleniny a ovoce před 
tepelnou úpravou, zbytky zahradních a poko‑
jových rostlin, zemina z květináčů, skořápky 
z ořechů, dřevěné piliny, odpad z řezu stromů 
a keřů (nadrcený či nastříhaný). 

 Do BIO popelnic nepatří: 
Kuchyňský odpad živočišného původu 

(tuky, zbytky masa, kosti, zbytky vařených 
jídel), uhynulá zvířata, biologicky nerozloži‑
telné odpady (plasty, sklo, kamení…). 

Větší množství zeleně, případně silnější 
a delší větve z ořezu stromů a keřů přijímají 
i nadále sběrné dvory OZO Ostrava. 

Větší kapacitu nádob, než umožňuje právě 
zaváděný městský systém pravidelného svozu 
zeleně, lze objednat jako placenou službu 
u společnosti OZO Ostrava.

OZO Ostrava

BiO popelnice zdarma



PRODEJ
PALIVOVÉHO 
DŘEVA
Smrk: 
 špalky 30 cm 650 Kč / 1prm/s
 štípaný 750 Kč / 1prm/s
Buk:
 štípaný 1100 Kč / 1prm/s
Odkory délky 2 m 400 Kč / 1prm/s
Prodej cca 8 kg pytlíku třísek 
za 35 Kč/ks

Tel.: 725 987 422

Sběrna 
SENDY KOVY s.r.o. 
Vykupujeme kovový odpad, 
barevné kovy, autobaterie, 

papír a karton. 
Najdete nás: 

Lihovarská 84, Ostrava
Radvanice 

Po-pá 8-18 hod.,  
So 8-14 hod. 

Tel.: 604 389 434 
Platba: BÚ, složenka 

papír, autobaterie–hotově 

ZDRAVÁ VÝŽIVA 
ŠENOV NAMĚSTÍ  

OD 1.PATRO
VELKÝ VÝBĚR CHLA-
ZENÝCH VÝROBKŮ,

DIA,BEZLEPKOVÝCH 
A JINÝCH VÝROBKŮ.
LZE OBJEDNAT I TE-

LEFONICKY.
SUPER CENY

TEL:605 041 047

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 

Arca Capital našla způsob k dosažení náhrady škody 
pro nájemce bytů OKD

Společnost Arca Services, patřící do skupiny Arca Capital, zastupuje své 
klienty, nájemníky bytů OKD, kterým mohla vzniknout škoda z důvo-
du nedodržení povinnosti přednostní nabídky na odkup bytů OKD za 
zvýhodněnou cenu. Formou postoupení pohledávek společnosti Arca 
Services mohou získat nájemci bytů OKD způsob, jak dosáhnout nároků 
na náhradu způsobené škody.
FG Financial Group, a.s., člen skupiny Arca Capital
Václavské náměstí 832/19, Nové Město, 110 00 Praha 1
E-mail: miroslav.grepl@financialgroup.cz
Telefon: 737 831 855
Office:Vrázova 1321/23, 703 00 Ostrava 
www.financialgroup.cz
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