
Vážení a milí 
spoluobčané,

vstoupili jsme spo-
lečně do nového roku 
2017. Nechybí nám 
nostalg ické bi lan-
cování předešlého 
roku a sestavujeme 
si nové plány či přání 
na rok letošní. Věřím, 

že pěkné vzpomínky předčí události, na 
které bychom raději zapomněli. Musíme 
věřit, že máme před sebou rok plný štěstí, 
pohody, zajímavých příležitostí a splněných 
cílů. Stačí se rozhlédnout kolem sebe a vní-
mat kouzlo každého dne, který přichází. 
Tím kouzlem může být i impuls začít něco 
nového, lepšího. 

Já všem ze srdce přeji, abyste v letošním 
roce měli těch kouzelných dní co nejvíce, 
aby radost a úsměv na tváři doprovázely vaše 
každodenní aktivity, abyste s hrdostí, poko-
rou a obrovskou vnitřní sílou zvládli pře-
konat překážky, které si letošní rok pro nás 
přichystal. Zároveň vám přeji, abyste strávili 
celý rok se svými nejbližšími, vzájemně se 
obdarovávali úsměvem, pochopením a tole-
rancí. Já za sebe si přeji, abychom se za rok 
opět ve zdraví potkali – o rok starší, zkuše-
nější a pokornější k životu.

Šárka Tekielová, starostka

V páteční podvečer 2. prosince se sešli obyva- 
telé Radvanic a Bartovic před radnicí městského 
obvodu při příležitosti rozsvícení vánočního 
stromu. Krásnou adventní atmosféru v chlad-
ném počasí provázely koledy v podání dětí ze 
ZUŠ E. Runda. Paní starostka Šárka Tekielová 
v krátké úvodní řeči přivítala občany, pozvala 
všechny na adventní program, který připravil 
městský obvod, a popřála všem klidné prožití 
nastávajících svátečních dní. Během celé akce si 
děti psaly dopisy Ježíškovi, které pak vhodily do 
připravené schránky pod vánočním stromkem. 
Ještě před jeho rozsvícením byly vylosovány 

ze schránky 3 přání, které jako každým rokem 
dětem splní vedení městského obvodu. Tentokrát 
se na Štědrý den dárečku dočká osmiletá Elenka, 
která si přála kolečkové brusle, jako druhá byla 
vylosovaná šestiletá Eliška, které Ježíšek donese 
hračku robotického pejska s kostičkou, a nako-
nec si osmiletý Daneček přál fotbalový míč zn. 
Nike. Všichni návštěvníci akce nahlas s paní sta-
rostkou odpočítali posledních 10 sekund k roz-
svícení vánočního stromu, který se pak rozzářil 
spolu s vánoční výzdobou budovy radnice. Pro 
zahřátí se podával teplý čaj s vánoční příchutí 
jablka a skořice. (red)
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Na Mikuláše se to v našem městském obvodu 
záhadnými postavičkami v maskách jen hemžilo. 
Každoročně kostým Mikuláše na sebe obléká 
také náš pan místostarosta Aleš Boháč, aby spolu 
s paní starostkou Šárkou Tekielovou a dětmi 
v kostýmech čertíků a andílků navštívili domác-
nosti městského obvodu Radvanice a Bartovice 
a předali dětem dárečky plné dobrot a sladkostí. 

Letos tak „mikulášskou nadílkou“ bylo obdaro-
váno celkem 150 dětí, jejichž rodiče si návštěvu 
přáli a předem na úřadu objednali. 

Navštívené děti neskrývaly před mikulášskou 
návštěvou ostych a trochu toho zdravého strachu. 
Ale když zjistily, že je návštěva velmi příjemná 
a milá, neboť přece byly všechny děti celý rok 
moc hodné, tak zvládly zazpívat písničku nebo 
řekly básničku, aby si svůj dáreček od Mikuláše 
ještě pojistily. Letos dostal Mikuláš od dětí také 
dárečky s obrázky čertíků.

Že se „mikulášská nadílka“ letos opět vyda-
řila, o tom svědčí velká řada poděkování od nad-
šených rodičů, která nám na úřad přišla. (red)

mikulášská nadílka

rozsvícení vánočního stromu



Městský obvod si v roce 2017 lehce při-
lepší, neboť v průběhu roku 2016 se nám 
podařilo prosadit změny v oblasti f inan-
cování městských obvodů ze statutárního 
města Ostravy. Díky těmto změnám a dal-
ším tradičním příjmům a výdajům přibu-
dou f inance z Magistrátu města Ostravy 
ve výši cca 2 mil. Kč. Další významnou 
položkou v oblasti příjmů je částka cca 4 
mil. Kč, ušetřená v roce 2016 díky dotacím 
a transferům na některé realizované akce, 
které měly být původně financovány z roz-
počtu městského obvodu. 

Rozpočet na rok 2017 byl navržen jako 
vyrovnaný, to znamená, že na stranách příjmů 
a výdajů je stejná částka. Letos je tato částka 
po konsolidaci v celkové výši 57 745 000 Kč. 

Také stojí za zmínku, že městský obvod ke 
dni schválení rozpočtu nemá žádné nespla-
cené finanční závazky (půjčky).

Dle platné metodiky byl rozpočet schválen 
postupně finančním výborem, Radou měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice a dne 
15. 12. 2016 jej schválilo i Zastupitelstvo 
městského obvodu Radvanice a Bartovice, 
a to jednohlasně všemi přítomnými zastu-
piteli. To je jistě potěšující pro všechny, 
kteří se podíleli na sestavování rozpočtu 
– zejména na návrzích, kam mají výdaje 
v roce 2017 směřovat. 

V krátkost i př iblížíme výdaje v jed-
notl ivých oblastech. K romě standard-
ních výdajů, které jdou na školství, letní 
a zimní údržbu veřejných prost ranství, 
kulturní akce, prostředků na mzdy a chod 
úřadu, místního hospodářství a sociální 
věci, chod hasičských záchranných sborů, 
je aktuálně věnována priorita v rozpočtu 
na rok 2017 na:

1. bytovou problematiku
• Pokračování v opravách bytového fondu, 

a to rekonstrukcí devíti bytových domů na 
ulicích Kobrova a Rokycanova. Jen pro 
informaci sdělujeme, že městský obvod 
chystá žádost o dotaci na rekonstrukci 
všech devít i by tových domů. Pokud 
dotaci obdrží, stihne se opravit všech 
devět domů. V případě, že nebude dotace 
schválena, bude pokračováno v opravách 
stejně, ale v pomalejším tempu. V roz-
počtu jsou promítnuty rekonstrukce byto-
vých domů jako jednou z priorit.

2. nebytové hospodářství
• Dovybavení inter iér u z rekonst r uo -

vaného Klubu důchodců v Ost ravě - 
Radvanicích.

3. silnice a chodníky
• Dokončení opravy chodníku na ulici 

Šenovská v Ostravě -Bartovicích,
• pokračování v opravách chodníků na ulici 

Těšínské v úseku od ulice Fryštácké po 
ulici Pod Kaplí v Ostravě -Radvanicích,

• výstavba nového chodníku na ul ici 
Čapkova v úseku mezi ulicemi Těšínskou 
a Poláškovou,

• obměna zastaralých a esteticky nevzhled-
ných informačních tabulí a označení ulic.

• pokračování v rekonstrukcích a opravách 
autobusových zastávek,

• výstavba nového přechodu pro chodce 
přes ulici Těšínskou v místě u restaurace 
Ramses v Ostravě -Bartovicích,

• rekonstrukce nezpevněných komunikací 
pomocí recyklátů. 

K této oblasti plánovaných projektů uvá-
díme, že dlouhodobě prosazujeme do inves-
tic města i další opravy cest v důsledku oprav 
vodovodního řádu, které se snažíme sladit 
s etapami oprav plynofikace, ale náš roz-
počet by to nemělo nikterak zatížit, neboť 
se jedná výhradně o investice města (nikoli 

našeho městského obvodu), případně jiných 
subjektů. 

4. školy
• Ozdravný pobyt dětí z mateřských škol 

s využitím částky na dokrytí 50 % ze zís-
kané dotace z Moravskoslezského kraje 
umožní dětem na 14 dní (včetně pobytu 
i jednomu rodiči dítěte) zcela zdarma. 
Tato dotace není vnímána jako akt zlep-
šení životního prostředí jako takového, 
ale také jako vytvoření možnosti odpo-
činku a relaxace rodiče spolu s dítětem, 
kdy v dnešní hektické době není mnoho 
prostoru na společné trávení volnočaso-
vých aktivit,

• rekonstrukce elektroinstalace a interiéru 
Mateřské školy Za Ještěrkou v Ostravě - 
Bartovicích.

5. veřejné prostranství a zeleň
• I. etapa oplocení hřbitova v Ostravě-

-Radvanicích,
• rekonstrukce sociálního zázemí na našich 

hřbitovech,
• postupné zavádění kamerových sys-

témů v městském obvodě Radvanice 
a Bartovice,

• pokračování v jedné z dalších priorit 
městského obvodu, a to revitalizace veřej-
ných prostranství, na které se také sna-
žíme získat externí finance, např. z fondů 
EU. Pro tyto projekty jsou finanční zdroje 
z evropských fondů rozhodující. Uvažuje 
se o přípravách na tyto projekty:
• revitalizace mokřadů na křížení ulic 

Trnkovecké a Těšínské,
• revitalizace sídelní zeleně podél ulice 

Fryštácké,
• revital izace významného k rajin-

ného prvku u bývalého kina na ulici 
Hvězdné,

• revitalizace vodní plochy rybníku 
u LDN za účelem využití k volnočaso-
vým aktivitám (bruslení).

6. sbor dobrovolných hasičů
• V případě získání dotace z evropských 

fondů bude provedena přístavba (garáže) 
a  rekonst r u kce hasičské zbrojn ice 
v Ostravě -Radvanicích.

V neposlední řadě bychom rádi připo-
mněli, 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 inves-
tiční a neinvestiční akce, o kterých budeme 
občany informovat, a to zejména z uspo-
řených peněz ze soutěží veřejných zakázek 
a přebytku hospodářského výsledku. 

Věříme, že se nám v roce 2017 společně 
podaří proměnit věci či místa tak, aby se 
městský obvod zase o kousek pro všechny 
zlepšil. 

Aleš Boháč, místostarosta
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rozpočet na rok 2017

z jednání 
místní 
samosprávy
rada městského obvodu na své 52. 
schůzi konané dne 30. listopadu 2016
- projednala bytové záležitosti,
- schválila sazebník úhrad nákladů za 

poskytování informací,
- souhlasila se schválením odpisového 

plánu movitého majetku na rok 2017 pří-
spěvkových organizací,

- rozhodla o uzavření smlouvy o pronájmu 
lahví a dalších distribučních prostředků 
na technické plyny se společností Linde 
Gas a.s. pro jednotku Sboru dobrovolných 
hasičů v Ostravě -Radvanicích,

- rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na 
pronájem pozemků v k.ú. Radvanice,

- v z a l a  n a  vě dom í  z áp i s  z  j e d n á n í 
Kontrolního výboru Zastupitelstva měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice,

- projednala žádosti o stanovisko ke směně 
pozemků v k.ú. Radvanice a doporučila 
zastupitelstvu městského obvodu souhla-
sit se směnou,

- projednala žádost o pronájem dvou samo-
statných částí pozemků p.č. 2217/23 v k.ú. 
Radvanice za účelem podnikání a roz-
hodla o uzavření pachtovní smlouvy,

- rozhodla o záměru pronájmu objektu 
Sp ole č e n s ké ho  d o mu  v  O s t r avě -
-Bartovicích,

- projednala a akceptovala výpověď 
smlouvy o provedení služby- technologic-
kém dozoru nad provozováním ČOV spo-
lečnosti ASIO, s.r.o.,

- schválila rozpočtové opatření.
Kateřina Zdražilová, 

tajemnice
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rozpočet městského obvodu radvanice a Bartovice na rok 2017
Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice na svém zasedání dne 15. 12. 2016 schválilo rozpočet městského obvodu na rok 2017. 

Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný.

kapitálové výdaje podle odborů v členění dle paragrafů rozpočtové skladby 
a druhu výdaje na rok 2017 (v tis. kč) rab
Odbor OdPa Název OdPa ROK 2017

Odbor 
staveb-
ního řádu, 
dopravy 
a životního 
prostředí

2219 Chodníky (přechod pro chodce Ramses) 980

2219 Chodníky (rekonstrukce chodníku ul. Čapkova – 
PD, práce, dozory)

750

2221 Provoz veřejné silniční dopravy (technické zhod-
nocení zastávek)

50

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 180
2333 Úpravy drobných vodních toků (PD – Podleský 

potok)
60

celkem za odbor 2 020
Odbor 
majetkový, 
bytový 
a investic

3111 Předškolní zařízení (revitalizace vnitřních prostor 
MŠ Bartovice)

3 300

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

6 855

3613 Nebytové hospodářství (přístavba garáže HZ 
Radvanice)

728

3632 Pohřebnictví (plot na hřbitovech, kamerový  
systém)

1 670

celkem za odbor 12 553

celkem 14 573

běžné výdaje podle odborů v členění dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2017 
/v tis.kč/ rab

Odbor OdPa Název OdPa Rok 2015 Rok 2016 Návrh 2017

SŘD a ŽP 2212 Silnice 2 707 3 057 3 057 
2219 Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací
854 2 161 4 811 

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0 220 220 
2333 Opravy drobných vodních toků 80 80 80 
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 405 400 400 
3729 Ostatní nakládání s odpady 27 25 25 
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 

zeleň
920 2 079 3 541 

celkem za odbor 4 993 8 022 12 134 

 příjmy a financování podle odborů v členění na položky rozpočtové skladby na rok 2017 
(v tis. kč) rab

Odbor Pol. Název položky SR 2015 SR 2016 Návrh 2017

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 300 300 300

Majetkové 2119 Příjmy z věcných břemen 100 100 100

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 480 440 440

2329 Ostatní nedaňové příjmy 50 65 65

Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 250 300 300

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 
a náhrady

51 51 51

celkem za odbor: 10 731 10 756 10 756

Školství 2122 Odvody příspěvkových organizací 398 168 186

2132 Příjmy z pronájmu ostatních 
nemovitostí

280 280 280

Sociálních 
věci

2112 Příjmy z prodeje zboží 2 2 2

celkem za odbor: 680 450 468

Záležitosti 
sdělov. 
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 10 000 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 5 5

4112 Neinv. přij. trans. ze SR v rámci souhr.
dot.vztahu

2 670 2 633 2 669

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

4137 Neúčelová neinvestiční dotace ze SMO 20 514 20 700 22 557

4137 Účelová neinv. dotace ze SMO – plav. 
výcvik

98 107 119

4137 Účelová neinvestiční dotace ze SMO – 
zeleň

0 2 729 2 860

4137 Kompenzace prominutých úhrad za 
vzdělávání 

0 0 14

4137 Neúčelová investiční dotace ze SMO 0 3 361 3 377

4139 Ostatní převody z vlastních fondů 648 665 685

celkem za odbor: 33 435 40 855 42 941

CeLKem 45 140 52 355 54 459

Konsolidadace 648 665 685

8115 Financování – Přechod pro chodce Ramses, oprava 
plotu na hřbitově v Radvanicích, souvislá údržba chodníku ul. 
Šenovská, oprava plotu v ZŠ Vrchlického

6 300 2 623 3 971

zdroje celkem 51 440 54 978 58 430

zdroje po konsolidaci celkem 50 792 54 313 57 745

Sociálních 
věcí a škol-
ství

3111 Předškolní zařízení, org. 1 (MŠ 
Radvanice)

672 851 831 

3111 Předškolní zařízení, org. 3 (MŠ 
Bartovice)

617 617 639 

3111 Předškolní zařízení (ozdravné 
pobyty dětí)

0 421 600 

3113 Základní škola 4 863 5 039 5 389 
3141 Stravování (MŠ) 221 0 0 
3141 Stravování (ZŠ) 400 0 0 
3231 Základní umělecké školy 30 30 30 
4351 Osobní asist., peč.služba a pod-

pora samost.bydlení
103 33 13 

4399 Kluby důchodců 98 98 98 
celkem za odbor 7 004 7 089 7 600 

Bytové 3612 Bytové hospodářství 3 861 2 495 2 645 
3613 Nebytové hospodářství 300 300 540 

celkem za skupinu 4 161 2 795 3 185 
Majetkové 3639 Komunální služby a územní roz-

voj j.n.
645 1 015 1 005 

5212 Ochrana obyvatelstva 50 55 70 
5512 Požární ochrana 647 750 770 

celkem za skupinu 1 342 1 820 1 845 
Pohřebnictví 3632 Pohřebnictví 638 253 391 

celkem za skupinu 638 253 391 
celkem za odbor 6 141 4 868 5 421 

Kultura 3319 Ostatní záležitosti kultury 15 15 15 
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích 

prostředků
211 343 343 

3399 Ostatní záležitosti kultury 560 660 710 
celkem za skupinu 786 1 018 1 068 

Organizační 
a VV

6112 Zastupitelstva obcí 152 152 152 
6171 Činnost místní správy 2 555 2 532 2 632 

celkem za skupinu 2 707 2 684 2 784 
celkem za odbor 3 493 3 702 3 852 

Financí 
a rozpočtu

6310 Služby peněžních ústavů 27 27 27 
6339 Platby daní a poplatků státnímu 

rozpočtu
200 200 200 

6409 Nespecifikované rezervy 
(dotace – granty)

400 200 350 

celkem za odbor 627 427 577 
Mzdové pro-
středky

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 
zeleň

595 795 795 

5512 Požární ochrana – dobrovolná 
část

1 550 1 550 1 490 

6112 Zastupitelstva obcí 1 998 1 998 1 998 
6171 Činnost místní správy 8 959 9 037 9 305 

celkem 13 102 13 
380 

13 588 

Převody vlastním 
fondům

Převod do SF 648 665 685 
celkem 648 665 685 

běžné výdaje celkem 36 
008 

38 
153 

43 857 

Konsolidace výdajů -648 -665 -685 
běžné výdaje po konsolidaci 35 

360 
37 

488 
43 172 
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Pokračujeme v seriálu z loňského roku, ve kte-
rém představujeme úřad našeho městského obvodu 
po jednotlivých odborech. Nyní se budeme věnovat 
druhou částí činností odboru financí a rozpočtu 
(dále jen „FaR“)

 odbor financí a rozpočtu (2. část)
Finance a rozpočet jsou nejdůležitějšími čin-

nostmi odboru. Stanovení priorit a struktury 
výdajů je v kompetenci samosprávy – rozhodující 
činnosti zpravidla kopírují volební program vítěz-
ných stran a koalic. Odbor financí a rozpočtu pak 
zajišťuje technickou stránku zpracování rozpočtu. 
Rozhodujícím činitelem jsou příjmy městského 
obvodu, od kterých se pak mohou a musí odvíjet 
výdaje. Rozhodujícími příjmy městského obvodu 
jsou dotace ze statutárního města Ostravy. Město 
Ostrava je příjemcem dotací z rozpočtu ČR a také 
daní, které mu přísluší dle zákona o rozpočtovém 
určení daní (neboť ne všechny daně, které se vybe-
rou na území města, jsou i jeho příjmem) a ty pak 
podle metodiky, kterou schvaluje zastupitelstvo 
města, rozděluje mezi město, městské obvody, ale 
i organizace zřízené městem.

Město poskytuje městským obvodům neú-
čelovou dotaci, která se počítá velmi složitým 
způsobem, do kterého se promítne třeba rozloha 
městského obvodu, délka komunikací, plocha 
udržované zeleně, počty žáků ve školských zaří-
zeních. Dále je městský obvod příjemcem dotace 
ze státního rozpočtu na výkon státní správy (tedy 
činností, které stát přenesl na města – třeba vedení 
matrik, činnost stavebních úřadů, výkon sociální 
práce apod.) a účelových dotací (na školství, na 
údržbu zeleně). Podle priorit města mohou být 
městským obvodům poskytovány i mimořádné 
účelové dotace, v minulosti to byly třeba dotace 
na rekonstrukce školních hřišť, na prevenci 
kriminality.

Městský obvod má i své vlastní příjmy, jsou to 
příjmy z daně z nemovitostí nacházejících se na 

území městského obvodu, poplatky ze psů, z pro-
nájmů – bytů, nebytových prostor, pozemků, hro-
bových míst. 

Při rozdělování výdajů jsou nejprve pokryty 
nezbytné výdaje, a to na provoz předškolních 
a školských zařízení, údržba komunikací, opravy 
a údržba majetku městského obvodu, provoz 
budovy úřadu, na platy úředníků, na kulturu. 
Prostředky na investiční akce pak tvůrci rozpočtu 
získají vypočtením rozdílu mezi příjmy a povin-
nými výdaji. Investiční akce jsou zařazovány 
do rozpočtu na základě různých kritérií. Jsou-li 
vypisovány dotace z programů Evropské unie 
nebo státního rozpočtu, které jsou využitelné pro 
městský obvod, jsou zpravidla do návrhu investic 
zařazovány prostředky na požadované spolufi-
nancování těchto projektů. Prioritou městského 
obvodu v posledních letech byly investice do 
zanedbaného majetku městského obvodu před 
novou výstavbou. 

Součástí rozpočtu městského obvodu je i roz-
počtový výhled, který se sestavuje zpravidla na tři 
roky a měl by obsáhnout zejména závazky měst-
ského obvodu. Městský obvod v předchozích letech 
vždy sestavoval vyrovnaný rozpočet, kdy se příjmy 
rovnaly výdajům, proto nemusel financovat své 

potřeby z cizích zdrojů (např. úvěrů) a v současné 
době nemá žádné finanční závazky.

Výsledný návrh rozpočtu schvaluje zastu-
pitelstvo městského obvodu a schvaluje jej, jak 
říká zákon, dle platné rozpočtové skladby – tedy 
na jednotlivá odvětví (např. doprava, školství, 
správa). Po jeho schválení provádí odbor financí 
a rozpočtu tzv. rozpis rozpočtu – tedy jeho rozdě-
lení na položky (např. materiál, energie, služby). 
Dle statutu města Ostravy je pak odbor povinen 
čtvrtletně předkládat informaci o čerpání roz-
počtu k projednání zastupitelstvu městského 
obvodu. 

Odbor financí a rozpočtu dále zajišťuje účetnic-
tví městského obvodu, pracovnice účtují o stavu 
a pohybu majetku, o všech příjmech a výdajích, 
o fondovém hospodaření, a to v souladu s platnými 
směrnicemi. Odbor rovněž vede evidenci majetku 
městského obvodu, zajišťuje zpracování žádostí 
o dotace, transfery a dary z rozpočtu městského 
obvodu a tyto předkládá k rozhodnutí přísluš-
ným samosprávným orgánům městského obvodu. 
Zajišťuje pak i kontrolu vyúčtování poskytnutých 
dotací a transferů.

Renáta Spěváková, 
vedoucí odboru FaR

Představujeme úřad městského obvodu

adventní koncert 
s Boršičankou

V třetí adventní neděli se v odpoledních 
hodinách sešli občané Radvanic a Bartovic 
na tradičním adventním koncertě, který 
se letos konal v Římskokatolickém kostele 
v Ostravě -Radvanicích. Kostelem se roze-
zněly dechové nástroje kapely Boršičanka, 
které byly doprovázeny milým příběhem 
o zrození Ježíše. Nechyběly ani tradiční 
koledy, které si mnozí návštěvníci spolu 
s kapelou prozpěvovali. Drobné občerstvení 
v podobě vánočního cukroví a teplého čaje 
potěšilo nejednoho z nás. 

Velmi nás potěšilo poděkování občanů 
Radvanic a Bartovic za krásný adventní kon-
cert, které dorazilo na úřad k rukám paní sta-
rostky od paní Janíčkové.  (red)

Desátý ročník ankety Senior roku města 
Ost ravy 2016 pořádalo statutární město 
Ostrava. Městský obvod navrhl na nomino-
vání svého kandidáta pana Lumíra Adamuse, 
zakladatele a předsedu bartovického klubu 
důchodců. Odborná komise vybírala z dvacítky 
nominovaných, mimořádně aktivních osob-
ností starších 65 let, navržených seniorskými 
organizacemi, městskými společnostmi a jed-
notlivci. Pan Adamus se zařadil do první šestice 
oceněných kandidátů, za což mu gratulujeme 
a zároveň děkujeme za jeho dlouholetou a obě-
tavou práci, kterou pro klub důchodců a městský 
obvod vykonává.  (red)

Pan adamus se dostal do šestice 
nominovaných na titul Senior roku 2016
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Zamysleli jste se někdy nad tím, že stáří 
a důchodový věk mohou být příjemným obdo-
bím, které si budete užívat? Druhou šancí dělat 
to, co vás dříve bavilo, bydlet v novém, poho-
dlném bytě uzpůsobeném pro potřeby seniorů, 
nechat se rozmazlovat poskytovanými služ-
bami a trávit čas zajímavým způsobem s lidmi 
stejného věku. Přesně takové možnosti přináší 
nový projekt Komunitního domu seniorů, jež 
vznikne v průběhu roku 2017 v Bartovicích.

Stavební pozemek Komunitního domu seni-
orů se nachází v klidném prostředí rodinné 
zástavby na ulici Bar tovická v Ost ravě-
-Bartovicích, naproti Domu s pečovatelskou 
službou. Seniorům je toto místo dobře dostupné 
k autobusové zastávce, restauraci či ozdrav-
nému centru Ještěrka.

Komunitní dům seniorů je v České repub-
lice poměrně mladý a inovativní projekt, který 
je spolufinancován z Programu rozvoje byd-
lení Ministerstva pro místní rozvoj. Bude bez-
bariérový o 22 bytech a společných prostorách 

(společenská místnost, knihovna, společná 
kuchyně, zahrádky, aj.). K pronájmu jsou nevy-
bavené byty 1+kk (předsíň, koupelna, pokoj 
s kuchyňským koutem, balkónem a sklepní 
kójí) o velikosti 45m2. 

Ministerstvo pro místní rozvoj si stanovuje 
tři podmínky pro přijetí. Věk nájemníků musí 
být 60 let a více. Průměrný čistý měsíční příjem 
nájemníků v období 12 kalendářních měsíců 
před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 
jednonásobek průměrné měsíční mzdy v pří-
padě jednočlenné domácnosti nebo 1,2, v pří-
padě dvoučlenné domácnosti. Nájemníci k datu 
uzavření nájemní smlouvy nemají ve vlastnictví 
ani podílovém spoluvlastnictví bytový dům, 
rodinný dům nebo byt, a nemá ani družstevní 
podíl v bytovém družstvu. Tuto podmínku musí 
splnit i další členové domácnosti, kteří mají 
v podporovaném domě bydlet.

V případě zhoršení zdravotního stavu nájem-
níka bude Komunitní dům seniorů schopen 
zajistit terénní pečovatelskou službu, se kterou 

má uzavřenou smlouvu 
o spolupráci a chránit tak 
nájemníky před dalším 
stěhováním.

Na  c e n í k u  Komu -
nitního domu seniorů se 
v současnosti ještě pra-
cuje, již nyní je však stanoveno, že celkový nájem 
se bude skládat ze dvou složek. Samotného 
nájmu, který dle předpisu Ministerstva pro 
místní rozvoj nesmí být vyšší než 57,20 Kč/m2, 
což je v případě bytu o velikosti 45m2 cena 
2.574 Kč a služeb, které budou seniorům zajiš-
ťovat pohodlí, bezpečí a volnočasový program. 
Zhruba půl roku od dokončení stavby budou 
k dispozici rezervační smlouvy a pořadník, pro-
tože zájem je již v představební fázi poměrně 
velký. Začátek stavebních prací je plánován na 
letošní prosinec, termín dokončení je stanoven 
nejpozději na podzim roku 2017.

Zuzana Procházková,
koordinátorka projektu

Komunitní dům seniorů v Bartovicích

Opravdu různé a zajímavé podnikatelské akti-
vity můžeme najít u občanů našeho městského 
obvodu Radvanice a Bartovice. Každý předmět 
podnikání má svá specifika a své zákazníky 
najde napříč spektrem celé společnosti. Proto se 
snažíme představit v jednotlivých číslech novin 
zdejší podnikatele, aby si čtenáři našli právě tu 
službu nebo výrobek, který potřebují, a zároveň 
si mohli přečíst životní příběh člověka, který měl 
odvahu postavit se tzv. „na vlastní nohy“ a pře-
vzal na sebe riziko podnikatelského úspěchu či 
neúspěchu. 

Dnešní díl seriálu věnujeme f irmě Ing. 
Václava Pulcharta – Global Stream s.r.o., která 
se zabývá úpravou a filtrací pitné vody ze studní, 
ale i z vodovodního řadu, a to jak v domácnos-
tech, tak i ve firmách. Hned se nabízí otázka, 
k čemu je nám dobré filtrovat vodu, když nám 
z kohoutku přece teče voda čistá a pitná. Někteří 
dokonce tvrdí, že i chutná. „Voda na Ostravsku je 
sice hodně kvalitní oproti některým jiným regi-
onům v České republice, avšak může se zkazit 
na pár metrech nekvalitních trubek,“ vysvětluje 
pan Pulchart a pokračuje: „Jsou místa, kde lidé 
nemají jinou možnost získat vodu než ze studní, 
a tu pak upravit, aby byla pitná. Rozdíl kvality 
upravené vody je však znatelný i po použití na 
vodě kupované od vodáren. I ty nejzákladnější 

filtry do tisíce korun umí ušetřit několikaná-
sobně víc v podobě ochrany a prodloužení život-
nosti domácích spotřebičů jako jsou vodovodní 
baterie, bojlery, WC, zásobníky vody, kávovary, 
pračky a další. Nejzásadnější rozdíl je cítit na 
vodě, z níž je odstraněný chlór. Kdo si na takovou 
vodu zvykne, často už nechce pít jinou.“

Zajímalo nás samozřejmě, jak se pan Pulchart, 
coby občan Radvanic, vyprofiloval k takovým 
zajímavým službám, které nabízí. „Chtěl jsem 
studovat na vysoké škole něco, abych našel 
uplatnění v oboru, který bude do budoucna pro 
lidi užitečný. Vodu potřebuje každý, avšak ne 
všude je jí dostatek nebo není dostatečně kvalitní. 
Vystudoval jsem tedy obor technologie a hospo-
daření s vodou.“ vzpomíná na své začátky pan 
Pulchart. Podle jeho slov není podnikání v tomto 
oboru nijak jednoduché a možná by to bez maxi-
mální podpory rodiny ani nešlo.

Nedalo se nezeptat, jestli vůbec nyní zbývá 
nějaký volný čas na rodinu a koníčky. „Rodina 
je základ, a ačkoli to někdy nebývá jednodu-
ché, umím si rozdělit čas mezi práci a rodinu. Já 
i manželka rádi cestujeme, takže s rodinou hodně 
společných chvil trávíme na cestách, kde sbírám 
energii a inspiraci pro své podnikáni. Občas mi 
manželka vytýká, že se některé společné cesty 
proměňují v pracovní, když se rozpovídám 
na téma vody s majiteli penzionů, restaurací 
nebo wellnes zařízení,“ dodává s úsměvem pan 
Pulchart.

Dotazy okolo vody stejně jako nakupování lze 
uskutečnit v prodejně nebo přes internet. Všem 
čtenářům bude na prodejně po předložení tohoto 
článku poskytnuta sleva na služby a výrobky ve 
výši 5%.
Kontaktní údaje:
Global Stream s.r.o.
Tel. 725 987 848, E-mail: info@globalstream.cz 
 www.water-shop.cz
Adresa prodejny: Ing. Václav Pulchart
Zvěřinská 805/31, 710 00 Slezská Ostrava

Kateřina Tomanová

SerIáL
představujeme podnikatele 

v obvodu

S úpravou vody vám pomůže firma Global Stream

Úprava ceny 
vodného a stočného 
od 1. 1. 2017

Společnost OVAK, a. s. navýšila ceny pro 
rok 2017, a to o 0,07 Kč (0,2 %) pro vodné 
a o 0,49 Kč (1,3 %) pro stočné včetně DPH. 
Výsledná cena pro odběratele za m3 včetně 
DPH 15 % bude tak v roce 2017 činit:

Vodné ………. 37,32 Kč/m3

Stočné ……… 39,30 Kč/m3

Celkem …….. 76,62 Kč/m3

OVAK, a. s.



aKCe 
V KNIHOVNĚ
za časů ušatých čepic…
setkání s prvňáčky ze ZŠ Bartovice
leden | v dopoledních hodinách

Ten dělá to a ten zas tohle
test pro děti 
leden | během půjčování

Čarokrásnění
výstava obrázků 
leden | během půjčování

Stříbrný vítr
výstava knih Fráni Šrámka
140 let od narození
leden | během půjčování

KLUB SLUNÍČeK 
Písmenková polévka 
pro dětskou duši
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice
beseda s výtvarnou dílnou
leden | v dopoledních hodinách

Srdce na dlani
výtvarná dílna pro děti
výroba šperků ke dni svatého Valentýna 
čtvrtek 19. 1. | od 13.30 do 14.30
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10.1 15.00 KD při DPS Bartovice-
vítejte v novém roce

11.1. 15.00 54. schůze Rady MěOb 
RaB-kancelář starostky

11.1 14.00
KD Radvanice-Setkání 
a zahájení nového roku 
2017 

12.1. 16.00 KD Bartovice-Vzájemné 
přivítání v novém roce

13.1. 17.00 ČSV Radvanice Bartovice-
výborová schůze

14.1. 10.00 Vítání občánků-obřadní síň 
radnice

17.1. 16.00 SPCCH Radvanice-
výborová schůze

25.1. 15.00 55. schůze Rady MěOb 
RaB-kancelář starostky 

25.1. 14.00 KD Radvanice-Vepřové 
hody

26.1. 16.00 KD Bartovice-Vepřové 
hody

26.1. 15.00
SPCCH Radvanice-
návštěva Ostravského 
muzea

v měsíci lednu

Kalendář
událostí

Naši 
jubilanti

V souladu s novelou Zákona o obcích 
č. 106/2016 Sb,. můžeme zveřejnit gratu-
laci občanů pouze se souhlasem občana, 
jehož se gratulace týká. Budete-li mít 
zájem o uveřejnění životní události v RaB 
novinách, dostavte se, prosím, do uzávěrky 
novin – tedy do 15. dne v měsíci předem – 
na sekretariát úřadu městského obvodu do 
kanc. č. 15 v 1. patře nebo kontaktujte p. 
Šárku Krkoškovou, tel. 599 416 100.

Své významné životní jubileum devade-
sát let oslavila paní Marta Kubinová, která 
př ivítala návštěvu paní starostky Šárky 
Tekielové v osobní pohodě a s velkým potěše-
ním. Jubilantce, obyvatelce našeho městského 
obvodu, paní starostka srdečně pogratulovala 
a popřála jí do dalších let pevné zdraví, osobní 
pohodu a stále dobrou náladu.

Šárka Krkošková, 
odbor organizační a vnitřních věcí

Krásné životní 
jubileum

uzávěrka 
příštího čísla
15. ledna 2017

Starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice Vás zve

na slavnostní vítání občánků, 
14. ledna 2017 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 souhlas.

Šárka Tekielová, starostka



Statistické údaje jednoznačně dokládají, 
že požáry v domácnostech mají nejtragičtější 
následky. Každý rok při nich zemřou desítky 
lidí, zraněny jsou další stovky osob a způso-
bené škody dosahují stamilionů korun.

Za příčinu požáru v domácnostech často 
mohou technické závady na elektroinstala-
cích a elektrických spotřebičích. Ty bývají 
spojeny s tepelnými projevy vznikajícími při 
přechodových odporech, zkratových jevech 
nebo ve spojení s přetížením elektrických 
rozvodů. Jsou případy, kdy je to kombinace 
všech těchto faktorů dohromady. Elektrická 
energie se vlastně následkem možné poruchy 

přemění na energii jiného druhu – teplo, 
které je pak iniciátorem vznícení hořlavých 
materiálů v okolí, tedy plastů, dřeva, papíru 
a podobně. 

Další možná příčina požáru v domácnosti 
je nekvalitně provedená nebo zastaralá elek-
troinstalace, která může způsobit poškození 
elektrických spotřebičů, vznik požáru nebo 
ublížení na zdraví osob. Kromě rekonstrukce 
elekt roinstalací je vhodné jednou za čas 
nechat provést revizi elektrické instalace. 
Provádění pravidelných revizí odběrných 
elektrických zařízení bytů, obydlí a příbytků 
není v ČR předepsáno, je však vhodné, účelné 
a žádoucí tyto revize po dohodě s vlastníkem 
nemovitosti provádět. Zejména se považuje 
za účelné revizi provést při zvýšení hodnoty 
rezervovaného př íkonu (př i zvýšení jme-
novité hodnoty hlavního jističe před měří-
cím zařízením), v některých případech i při 
změně uživatelů by tů, obydlí a př íby tků 
(změně odběratelů elekt ř iny), t j. v př ípa-
dech vyžadujících uzavření nové smlouvy 
o dodávce elektřiny.

 Revize vám zvýší bezpečnost elektrospo-
třebičů, sníží riziko vzniku požárů, a tím může 
ochránit zdraví osob. Po revizi si budete vždy 
jisti, v jakém stavu jsou vaše elektrospotře-
biče, elektroinstalace a hromosvody. Díky 
pravidelné kontrole elektroinstalací se mohou 
odhalit možné příčiny poškození elektrických 
zařízení dříve, než k nim dojde. 

A PÁR RAD NA ZÁVĚR:
• Spotřebiče používejte pouze k těm účelům, 

pro které jsou určeny a způsobem uvedeným 
v jejich návodu.

• Neprovádějte neodborné zásahy do elektro-
instalací. Veškeré opravy a instalace svěřte 
odborníkům.

• Dodržujte předpisy a nařízení, které se 
týkají provozu a údržby elektroinstalace.

• Elek t r ické spot řebiče k upujte pouze 

u odborných prodejců v kamenných obcho-
dech a vyhněte se zboží pochybného původu 
bez záručního listu.

• Nepřetěžujte elektrické zásuvky (několik 
zapojených přístrojů přes rozdvojku může 
přetížit zásuvku a způsobit zkrat nebo 
i požár).

• Spotřebiče nenechávejte při provozu bez 
dohledu (to platí zvláště pro ty, které je 
nutné po ukončení provozu vypnout).

• Elektrické spotřebiče by neměly přijít do 
styku s vlhkostí a vodou, zejm. v místech 
napojení do sítě.

• Zabezpečte spotřebiče a elektroinstalace 
před lidmi se sníženou schopností roze-
znat nebezpečí (dětmi, mentálně posti-
ženými apod.),  např ík lad zaslepením 
zásuvek či uzamčením vypínačů.

• Př i užívání př íst roje průběžně kontro-
lujte jeho stav (např. jestli není prodřený 
elektrický kabel, nepřepalují se součástky 
apod.). Pokud by se vám něco nezdálo 
v pořádku, neprodleně nechte přístroj zkon-
trolovat odborným servisem.

• Při delším opuštění bytu nebo při bouřce 
vypojte elektrospotřebiče z elektrické sítě 
(ze zásuvky).

• Vybav te s i  svou domácnost  „h lásič i 
požáru,“ které vás na hrozící nebezpečí včas 
upozorní.

por. Ing. Jana Oroszová
Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje 

Oddělení stavební prevence, 
kontrolní činnosti 

a zjišťování příčin vzniku požárů
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Dne 27. ledna 2017 vzpomeneme 
nedožitých 80 let pana 

Ing. Jaroslava Holeše 
z Bartovic a zároveň si 8. května 
připomeneme 9 let, kdy nás tak náhle 
opustil. S láskou vzpomínají manželka Ivana 
s dětmi Davidem, Jolanou a Jakubem a jejich 
rodinami.

Vše zmizí, jen stopy Tvé práce a lásky zůstanou. Už 
nemůžu Ti přát, ruku stisknout, pusu Ti dát, jen na hrob 
kytičku dát a s bolesti v srdci stále vzpomínat.
Dne 9. 1. 2017 vzpomeneme 1. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustila paní 

Hilda Rakowská 
z Ostravy-Bartovic.
Zároveň si 22. 2. 2017 připomeneme její nedožité 76. narozeniny.
Všem, kdo jste ji měli rádi, děkuji za tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná manžel Milan.

Odešel jsi na věčnost spát,
my můžeme jen na Tebe vzpomínat.
Dne 27. 1 2017 uplyne 3. výročí úmrtí pana 

Karla Slonky.
Děkujeme všem, kdo jej uctí tichou vzpomínkou.
S láskou vzpomínají manželka, syn a dcera 
s rodinami. 

Dne 5. ledna 2017 uplyne již 8 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.

Projekt 
dítě – Práce – 
rodina

Jste rodiče malých dětí do 15 let? Zapojte 
se do projektu Dítě – Práce – Rodina a zlepšete 
své šance na získání zaměstnání. Pracovní 
diagnostika vám napoví, ve které profesi 
můžete uspět, posílíte počítačové, jazykové 
kompetence i rozvoj své osobnosti. Můžete 
absolvovat rekvalifikační kurz a získat řidič-
ský průkaz sk. B či kondiční jízdy. Šikovné 
z vás zaměstnáme. Po celou dobu vám budou 
k dispozici zkušení mentoři. Všechny pro-
jektové aktivity, včetně hlídání dětí, jsou 
ZDARMA. Kontakt: Ing. Hana Juráňová, 
juranova@rekval.cz, 553 871 113.

Neudržovaná elektroinstalace 
a technické závady stojí za velkou částí požárů



V pondělí 5. 12. 2016 navštívili naši Mateřskou 
školu v Radvanicích herci z divadla Modrý slon, 
kteří děti ze všech tříd krásně pohybově roz-
proudili. Děti nasedly na pomyslný vláček a za 
doprovodu dětských písniček cestovaly do Říše 
čertíků, kde prožívaly různá drobná dobrodruž-
ství. Po malé chvilce se herci tajně převlékli 
a obcházeli třídy v kostýmech Mikuláše a hod-
ného čertíka, jenž malým nedočkavcům rozdá-
val drobné dárky v podobě adventního kalendáře 
a pracovního sešitu s pohádkovým motivem.

Další den (úterý 6. 12. 2016) vítaly paní 
učitelky ve třídách již od ranních hodin malé 
čertíky a čertice, protože se konal „Čertí den". 

Děti stavěly peklo, vařily pekelný guláš, tančily 
tance, při kterých natřásaly své kožichy, soutě-
žily o sladkosti apod… Rodiče popustili uzdu 
své fantazii a vytvořili někdy až neuvěřitelné 
originální čertí kostýmy, doplňky i účesy.

Touto akcí se u dětí snažíme odbourávat strach 
a obavy tím, že si na čerty hrajeme a vyprávíme 
si o nich. Zároveň se přibližujeme k pohádkám, 
které neodmyslitelně patří k adventnímu období 
nejen u malých dětí z mateřských škol. 

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních 
svátků.

Za kolektiv MŠ Těšínská Ostrava- Radvanice 
Slížková S. 

Čert a mikuláš v mŠ

Mikuláš s andělem a čertem v pátek 2. pro-
since 2016 zabouchali na dveře Mateřské školy 
Za Ještěrkou v Ostravě- Bartovicích a přiví-
tali se s dětmi, které na ně netrpělivě čekaly. 
Nejdříve navštívili třídu nejmladších dětí a pak 
se přesunuli k těm starším, které jim předvedly 
vystoupení plné básniček a písniček. Závěrem 
zazněly vánoční melodie a děti zatančily. A co 
bylo dál? Velký potlesk rodičů, poděkování 
Mikuláše za pěkný program a konečně rozdá-
vání vytoužených balíčků. I když v některých 
dětech byla malá dušička, všechny dokonce 
podaly ruku i samotnému čertovi. 

Marcela Římánková

mikuláši, andílku, 
děkujem za nadílku,
a ty čerte chlupatý, 
jen si zůstaň za vraty. 

Díky poskytnutí účelové dotace z Fondu pro 
děti ohrožené znečištěním ovzduší statutárního 
města Ostrava jsme 1. 11. 2016 vyrazili na čtr-
náctidenní školu v přírodě na Bílou. Během 14 
denního pobytu si děti užily kopec srandy. I když 
jsme na Bílé nebyli poprvé, bylo zde pořád plno 
míst, která jsme ještě neprozkoumali. Takže 
nás čekala spousta nových zážitků. Nejen že 
jsme si užili krásy podzimních hor, navíc ke 
konci pobytu začalo sněžit, takže se nám ote-
vřely dveře k mnoha dalším radovánkám. Děti 
si neužily jen stavění sněhuláků a procházek 
na čerstvém vzduchu, ale také doprovodného 

programu ozdravného charakteru – relaxování 
v sauně, inhalace mořské soli a Vincentky, 
nácviků správného dýchání, pěší turistiky, cvi-
čení pro děti, a to vše pod odborným vedením 
pana animátora Víta Pořízka.

Pokud jsme se nepohybovali venku, měli 
jsme vždy připravený skvělý program – od 
výroby různých drobností, přes soutěže až po 
diskotéku. Každý den jsme vykročili v plné síle 
díky ranním rozcvičkám a nácviku správného 
dýchání.

Děti si opět odnesly spoustu zážitků a nových 
zkušeností a všechny se vrátily ve zdraví domů.

Děkujeme jménem zúčastněných dět í 
z Mateřské školy Za Ještěrkou v Ostravě 
-Bartovicích všem, kteří nám náš pobyt zajistili 
a zpříjemnili. A těšíme se, že se snad na tohle 
krásné místo příští rok vrátíme. 

Marcela Krystyjanová,  
Michaela Stiborová

Podzimní škola v přírodě
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V pátek 25.listopadu se uskutečnila tradiční 
akce SRPŠ při ZŠ Vrchlického – dětský maš-
karní karneval. 

Ráda jsem celá desetiletí pracovala s oběta-
vými maminkami ze Sdružení rodičů a přátel 
školy při přípravě mnoha akcí. Vzpomeňme 
výtvarné i pěvecké soutěže, karnevaly, reje 
čarodějnic, Uspávání broučků či Vrchličácký 
Labyrint. Výbor SRPŠ s lítostí poukázal na 
skutečnost, že zájem rodičů i dětí o akce SRPŠ 

rok od roku klesal. Také ubývá obětavých 
rodičů, kteří by pracovali v SRPŠ a mají své 
dítě ve škole. Akce pořádali pouze starší obě-
tavci, kteří již mají dítka odrostlá. Proto se 
výbor SRPŠ rozhodl ukončit svou činnost ke 
dni 31.12.2016.

Letos jsme tedy náš poslední karneval SRPŠ 
uspořádali ve školní tělocvičně. Malá strašidla, 
mumie, kostlivci, zombíci a čarodějnice v zají-
mavých maskách se svými rodiči zaplnili celou 
školní tělocvičnu.

Děti si s pilnými maminkami jako každo-
ročně daly na přípravě masek opravdu záležet, 

jak můžete vidět na fotografiích, které fotila 
paní učitelka Mgr.Martina Linhartová. 

Po vstupu do sálu se každý obdivoval letošní 
výzdobě karnevalu. Opět ji vyrobily šikovné 
děti z I.oddělení školní družiny. 

Nejprve se všem představila naše porota 
– pan místostarosta Bc. Aleš Boháč, paní ředi-
telka Mgr. Hana Ostřanská a paní učitelka Mgr.
Eva Jasioková. Za SRPŠ zasedla v porotě paní 
vychovatelka Šárka Ševčíková. 

A pak už propuklo veselé dovádění, tanec 
a soutěže. Hudbu pouštěli dětem obětaví osmáci 
a zábavné soutěže připravily paní vychovatelky 
školní družiny a paní asistentky.

Moje malé tanečnice ze školní družinyuž 
úžasně tancují. Nejlepším tanečníkem karne-
valu byla Aneta Lorinczová. 

Ze soutěží měly obrovský úspěch třeba 
ocásky, které vyhrál Michal Sajbot . Soutěž 
v Mumiích vyhrála Izabela Legerská a pojídání 
dortů Tomáš Muller. S balónkem na noze zví-
tězila Kačka Vrbovská a Miriam Bundilová. 
Veselo bylo při pojídání dortíků bez pomoci 
rukou nebo při kreslení poslepu. Porota měla 
nelehký úkol vybrat nejkrásnější masky. 

Deset vítězných dětí za svou masku obdr-
želo pěkné ceny, k teré věnoval městský 
obvod Radvanice a Bar tovice. Letos zví-
tězili zombíci. První byl Ondřej Boldi se 
svou maskou zombie piráta, kterou vytvořil 
s maminkou. 

Na druhém místě skončil Michal Verner 
také v masce zombie piráta. Třetí zombík David 
Compte také vyráběl svůj kostým s maminkou.

Věřím, že se dětem akce líbila.
ZŠ Vrchlického, Lenka Mladěnková, 

 vedoucí vychovatelka ŠD

RaB noviny 9

HaLLOWeeNSKÝ KarNeVaL Chození 
mikuláše 

„Chození Mikuláše“ je u nás zřejmě nej-
živější, doposud stále udržovanou tradicí. Do 
našich zemí se mikulášský kult dostává ve 13. 
století. Oslava laskavého a štědrého světce je 
v křesťanských zemích stará téměř tisíc let.

Letošní mikulášská obchůzka s nadílkou se 
na ZŠ Vrchlického 5 uskutečnila v netradičním 
duchu. Přípravu a organizaci si vzaly na starost 
dvě dívky ze třídy VII.A (Martina Holubová 
a Natálie Horváthová). Společně se třídou a pod 
vedením třídní učitelky pojaly tento zvyk ve 
středověkém duchu. 

Kdysi totiž míval Mikuláš větší doprovod, 
chodily s ním nejrůznější rozpustilé maškary. 
Dnes je samozřejmostí Mikuláš s andělem 
a rohatým čertem, dříve bylo běžné, že nebeš-
ťané chodili v doprovodu smrtky, nejrůznějších 
postav zobrazujících povolání – kominíka, řez-
níka, ale i vojáků – husarů, dragounů. Zvláštní 
skupinu tvořily zoomorfní (zvířecí) masky. 
Naše třída si vybrala a dokázala vytvořit masky 
kozy, koně a medvěda. Zapomenutou skupinou 
byli tzv. „laufři“, tedy běžci. Jejich úkolem bylo 
předbíhat mikulášský průvod, přicházet do sta-
vení a získat od domácích povolení mikulášské 
koledy. Jakmile dostali souhlas ke koledě, před 
domem oznámili Mikuláši, že může vstoupit do 
domu. Naším „laufrem“ byla R. Vajdová, která 
svou roli splnila výborně a my jí tímto děku-
jeme. 

ZŠ Vrchlického, žáci VII.A  
a Mgr. Jana Kaniová, třídní učitelka

Mikuláš s čertem nezapomněli zavítat ani 
na odloučené pracoviště Bartovická Základní 
školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, pří-
spěvková organizace. Děti ze všech tříd měly 
připravené básničky a písničky, některé z nich je 
přednesly jednotlivě, jiné sborově. Mnoho dětí, 

zvlášť ty menší, se trochu bálo, starší děti s čer-
tem zažertovaly, ale nakonec si všechny uvědo-
mily, že je strach zbytečný a za svou šikovnost 
byly bohatě odměněny.

Za odl.prac.Bartovická a Unii Rodičů,  
Simona Šnajdrová, vychovatelka ŠD

„mikuláš přišel k nám“
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V listopadu zorganizoval „Naše srdce – 
Amaro I lo“,  spolek , v rámci projek t u 
S úsměvem ve škole v prostorách základní 
školy na Trnkovecké ulici čtyři zábavné 
akce pro děti 1.-3. ročníku. Probíhaly vždy 
ve středu po vyučování. Setkání byla zamě-
řena nejen na pohybové a soutěžní činnosti, 
ale i vědomostní soutěže či výtvarný pro-
jev žáků. V rámci těchto akcí děti navští-
vily i Hasičské muzeum v Ostravě. Poznaly 
náročnou práci našich požárníků, pro -
hlédly si požární techniku, seznámily se 
s historií hasičských sborů. Byly poučeny, 

jak předcházet požárům a jak se v případě 
požáru zachovat.

 Pro žáky 4. a 5. třídy spolek zorganizoval 
ve spolupráci s Poradnou pro primární pre-
venci v Ostravě besedu na téma Jsme ve třídě 
kamarádi, máme se navzájem rádi. Jak již 
název napovídá, byla o kamarádství a vzta-
zích mezi spolužáky. 

Všechny tyto aktivity se mohly usku-
tečn it  d íky dotaci ,  k terou jsme obd r-
želi z rozpočtu SMO, městského obvodu 
Radvanice a Bartovice. Nemalou měrou 
přispěli i naši sponzoři Advokátní kancelář 

Svatoš, Svatošová a partneři s.r.o a por-
tál LEDprojekty.cz, zastoupený ředitelem 
společnosti panem Martinem Liberdou. 
Děkujeme za podporu. Velmi si vážíme 
pochopení pro naši práci. Poděkování patří 
i ředitelce školy Mgr. Haně Ostřanské, která 
bezplatně povolila realizaci výše popsaných 
aktivit v prostorách školy.

Další  i n for mace o čin nost i  spolk u 
můžete najít na našich webových stránkách  
nasesrdce-amaroilo.cz.

Mgr. Eva Čermáková,  
statutární zástupce spolku

Činnost spolku Naše srdce – amaro Ilo na Trnkovci

V naší školní družině jsme připravovali od 
podzimu vánoční besídku pro rodiče. Vyráběli 
jsme krásné dárky a nacvičili koledy. S drama-
tickým kroužkem jsme vymýšleli scénář nové 
pohádky- „My jsme žáci III.A“. Tuto pohádku 
jistě budete mít možnost shlédnout na školní 
akademii 16. června, kde naše škola oslaví 90. 
výročí založení. 

12. prosince rodiče a prarodiče zcela zapl-
nili školní tělocvičnu. Koledy a zvonečky 
naladily všechny hosty do vánoční nálady. 

Také naše pohádka se všem moc líbila. Scénář 
vymýšlely na podzim v parku na lavičce 
malé herečky z dramaťáku. Nejvíce se divá-
kům líbily kostýmy Karla IV., Jana Ámose 
Komenského, čarodějnic a princezen. Paní 
vychovatelce se kostýmy moc podařily a my 
jsme si užil i vyrábění k rálovské koruny 
a kulis. 

Malí herci Michal Sajbot a Simona Gavroňová 
skvěle zahráli Macha a Šebestovou. Magdaléna 
Bordášová byla opět nejlepší. 

Vyrobili jsme s paní Lenkou jednohubky 
na posezení po besídce. Ani jsme nemuseli 
moc přemlouvat, aby rodiče po besídce pose-
děli chvilku v družince u kafíčka. 

Miriam Bundilová a Aneta Lorinczová,  
III.A ZŠ Vrchlického

Besídka

V šatníku schází 
teplé oblečení pro 
lidi bez domova

V Šatníku Charity Ostrava na Jeremenkově 
ul. v Ostravě-Vítkovicích mohou lidé v nouzi 
na základě potvrzení sociálního pracovníka 
získat bezplatně nejnutnější ošacení a obuv. 
Zároveň zde mohou nepotřebné šatstvo a boty 
předat dárci, kteří se takto rozhodnou muže 
a ženy bez domova podpořit. Pro aktuální 
nedostatek vybavení Šatníku žádáme dárce 
o ponožky, spodní prádlo, boty a pánské 
bundy, rukavice, čepice, rifle, mikiny, trička. 
Prostřednictvím služby se snažíme zajistit, 
aby se lidé bez domova mohli cítit důstojně 
a zároveň byli ochráněni před riziky života na 
ulici. Všem dárcům děkujeme. Více o Šatníku 
Charity Ostrava: http://ostrava.charita.cz/
lide-bez-domova/satnik-charity-ostrava/



Tarif OdIS 
s platností od 1. 1. 2017 

Společným znakem všech úprav v tarifu je zjednodušení, zvýhodnění dlouhodobých předplatitelů a pod-
pora elektronických jízdenek. Mezi základní změny patří snížení počtu ostravských zón ze současných čtyř 
pouze na jednu, úprava cen dlouhodobých jízdenek ve většině případů směrem dolů s výrazným zvýhodně-
ním žáků a studentů a dále prodloužení doby pro zvýhodněné přestupování u elektronických jízdenek z 30 
minut na 45 minut. Návrh obsahuje také změnu cen krátkodobých časových jízdenek, a to u 60minutových 
jízdenek, obyčejné z 28 Kč na 30 Kč, zlevněné ze 14 Kč na 15 Kč. Ceny ostatních jízdenek z této kategorie 
zůstávají beze změny. Novinkou je zavedení třídenní jízdenky za 220 Kč, resp. 110 Kč ve zlevněné verzi. 

Dopravní podnik Ostrava

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	

AQUAAEROBIC 
ZDRAVÉ CVIČENÍ
zapojení celého těla  
v odlehčení kloubů
středisko JEŠTĚRKA  
Ostrava ‑Bartovice

Pondělí: 19.00 hod.

http://aquaaerobic‑ov‑fm.sweb.cz

tel.: 608 745 605

CHARITA OSTRAVA 
CHARITNÍ ST EDISKO GABRIEL – komunitní centrum pro seniory 

ujkovova 3165/40a, 700 30 Ostrava-Záb eh 
 

 

 

Máte zájem o výuku 
anglického jazyka? 

 

M žete p ijít mezi nás, „v né za áte níky“ a mírn  
pokro ilé studenty - seniory. 
 

Kdy: scházíme se každou st edu,  9:30 – 11:30 h 
Kde: Charitní st edisko Gabriel, 1. patro, u ebna vedle jídelny 
 

Bližší informace: Danuše Hanáková, koordinátorka 
komunitního centra, tel.: 599 527 590 nebo 737 610 758 
e-mail: cho.gabriel@charita.cz, web: www.ostrava.charita.cz 
                            
 

 

Charita Ostrava byla podpo ena dotacemi z rozpo t  statutárního m sta Ostravy, 
Moravskoslezského kraje a ÚMOb Ostrava-Jih. 

 

                      

CHARITA OSTRAVA 
CHARITNÍ HOSPICOVÁ PORADNA 
Charvátská 785/8,	700	30	Ostrava-Výškovice 

 
 

 
Charita	Ostrava byla podpořena dotacemi z rozpočtů statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje. 

 

            
 
 

 

Potřebujete poradit s péčí o svého blízkého? 
 

 

V rámci aktivit Charitní hospicové poradny a Charitního střediska sv. Kryštofa 
– mobilního hospice a ošetř. služby Vám nabízíme možnost seznámit se s tím 

 
JAK PEČOVAT O NEMOCNÉHO  

V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ 
 
Na	setkání se dozvíte, jak zvládnout péči  
o méně pohyblivého, částečně nebo plně 
imobilního člověka. Nabízíme informace  
a praktické ukázky např. z těchto oblastí: 
 
 podávání stravy, tekutin a léků, 
 pomoc při osobní hygieně, 
 polohování a prevence proleženin, 
 výměna lůžkovin, 
 kompenzační pomůcky a půjčování, 
 jak si požádat o příspěvek na péči atd. 
 
Praktické ukázky je	možné po domluvě 
předvést i přímo ve vaší domácnosti. 
 
Místo: Hospic sv. Lukáše (zasedací místnost ve 2. patře), Charvátská 785/8, 
Ostrava-Výškovice 
 
Kdy: 12. 1. 2016, 14.00-17.00 h (další termíny možné i dle zájmu). 
 
Přihlášení: Charitní hospicová poradna, Charvátská 785/8,	 Ostrava-
Výškovice, tel.:	599	508	533,	mobil:	731	534	002,	Mgr. Markéta Štěpánová 
e-mail:	cho.hospicova.poradna@charita.cz, web:	www.ostrava.charita.cz 
 

Těšíme se na Vás! 

inzerce

inzerce

VÝVOZ 
SEPTIKů 

A ŽUMP – 8 m3 
Fa Ivan Buš 
Na Hermaně 301/16, 
739 32 Vratimov 

mail: muj.cuc@
seznam.cz 

mobil 792 304 517 

Po dohodě i v So a Ne. 
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ADVENTNÍ ČAS V MĚSTSKÉM OBVODĚ


