
Silvestrovský 
ohňostroj

V poslední prosincový den roku 2016 
se sešel před radnicí městského obvodu 
rekordní počet občanů při příležitosti oslav 
konce roku, a s tím spojeného slavnostního 
ohňostroje. Oslavy provázela reprodukovaná 
hudba, všem přítomným byl nabídnut tra-
diční horký „svařák“ ze sklípku pana Sládka 
a čerstvé koláče z cukrárny AKNEL. Paní 
starostka Šárka Tekielová ve své řeči popřála 
občanům vše nejlepší do nového roku, pevné 
zdraví a také trochu toho štěstí. Vyjádřila 
přání, abychom měli všichni kolem sebe co 
nejvíce dobrých přátel a abychom se všichni 
ve zdraví společně setkali opět za rok na stej-
ném místě. Pak všichni odpočítali posledních 
10 sekund do odpálení ohňostroje a nastala 
vskutku krásná podívaná, která dodala punc 
slavnostní atmosféře. (red)
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V sobotu dne 14. 1. 2017 slavnostně při-
vítala v obřadní síni radnice starostka Šárka 
Tekielová nově narozené občánky našeho 
městského obvodu. Rodiče, jejich nejbližší 
a přátelé přijali pozvání na slavnostní vítání 
občánků milé Ludmilky, Marušky, Victorie, 
Justýnky a milého Mar t ínka, Matyáška, 
Filípka a Kryštůvka. Pro tento krásný den si 
našim nejmenším připravily milé vystoupení 
děti ze základní školy Vrchlického v Ostravě – 
Radvanicích pod vedením paní vychovatelky 
Lenky Mladěnkové. Poté paní starostka rodi-
čům dětí pogratulovala, předala jim věcný 

dar a maminkám květiny. Rodiče se zapsali 
do naší pamětní kroniky a nechali se s mimin-
kem vyfotit u kolébky. 

Příjemnou slavnostní atmosféru celého 
obřadu zdokumentoval pan Roman Pecháček 
na společné CD, k teré si  rod iče mohou 
vyzvednout na sekretariátě úřadu. Celý obřad 
také zachytila regionální televize Fabex a je 
k nahlédnutí prostřednictvím internetových 
stránek www.radvanice.ostrava.cz nebo na 
adrese www.tvova.cz.

Šárka Krkošková, odbor OaVV
Foto na zadní straně

Vítání občánků

Od Nového roku 
možnost kontrol, 
čím občané topí 

Dnem 1. 1. 2017 vstoupila v platnost novela 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
která zvyšuje pravomoci místních úřadů a dává 
jim možnost kontrolovat topeniště a palivo, 
kterým topí lidé v soukromých objektech. Co 
spalovat lze a co nikoliv? Jednoduše řečeno, 

spalovat lze pouze paliva, která splňují poža-
davky na kvalitu paliv stanovených výrobcem 
kotle. Přísně zakázáno je spalovat hnědé uhlí 
energetické (to, které je určeno pro elektrárny), 
lignit (méně kvalitní hnědé uhlí), uhelné kaly 
a z materiálů, ke kterým se běžně dostaneme, 
to je dřevotříska, překližka, dřevovláknitá 
deska a další druhy lepeného dřeva. Výslovně 

zakázáno je též spalování odpadu vzniklého 
v domácnostech. 

Kontrola může být provedena na základě 
opakovaného důvodného podezření o špatném 
spalování. Podnětem k zahájení úkonů úřadu 
mohou být např. fotografie, videa pokrývající 
více než 30-ti minutový kontinuální záznam 

(Pokračování na straně 3)



Pokračujeme v seriálu z loňského roku, ve kterém 
představujeme úřad našeho městského obvodu po jed-
notlivých odborech. Nyní se budeme věnovat odboru 
majetkovému, bytovému a investic (dále jen „MBaI“).

 Odbor majetkový, bytový a investic
(1. část)

Odbor majetkový, bytový a investic zajišťuje činnosti 
spojené se správou majetku statutárního města Ostravy, 
svěřeného městskému obvodu Radvanice a Bartovice 
k hospodaření, a dále činnosti spojené s investicemi do 
majetku městského obvodu Radvanice a Bartovice. 
Mezi nejčastější aktivity odboru patří zejména:
• pronájmy a správa bytového fondu,
• pronájmy a správa nebytových prostor,
• pronájmy pozemků, pronájmy hrobových míst,
• zřízení věcných břemen a vydání souhlasu s umístě-

ním stavby na pozemcích městského obvodu.
Bytovému fondu a nebytovým prostorům se budeme 

věnovat v dnešním díle. Jak už si občané mohli povšim-
nout, bytové domy procházejí v současné době rozsáh-
lou rekonstrukcí. Zkvalitnění bydlení je jednou z priorit 
vedení městského obvodu. Zájemců o nájem bytu rok od 
roku stoupá. Získání nájemního bytu, který je v majetku 
statutárního města Ostravy a svou správou svěřen měst-
skému obvodu Radvanice a Bartovice, se však řídí svými 
zásadami. Ty nejdůležitější z nich zde uvádíme:

• žádost o pronájem bytu může podat na předepsaném 
formuláři fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, 
která nevlastní byt ani obytný dům, nemá uzavřenou 
nájemní smlouvu k žádnému bytu nebo má takovou 
smlouvu uzavřenou pouze na dobu určitou. V případě 
manželů nevlastní byt nebo dům žádný z manželů a také 
žádný z nich nemá uzavřený nájemní poměr k bytu,

• jednou ročně provádí odbor MBaI na základě 
písemného prohlášení žadatele aktualizaci evidovaných 
žádostí. V případě, že zájem žadatele o pronájem bytu 
trvá, je povinen jednou ročně v termínu do 31. ledna svou 
žádost aktualizovat. V případě, že tak neučiní, má se za 
to, že už zájem o byt netrvá a žadatel je z evidence žada-
telů o pronájem bytu vyřazen, 

• při výběru uchazečů o pronájem bytů z evidence 
žadatelů se přihlíží zejména k trvalému pobytu žadatele 
v městském obvodě Radvanice a Bartovice, k morální 
bezúhonnosti, posouzení občanské a pracovní potřeb-
nosti uchazeče pro městský obvod Radvanice a Bartovice, 
k bezdlužnosti žadatele ve vztahu ke statutárnímu městu 
Ostrava a k městskému obvodu Radvanice a Bartovice, 
k sociální potřebnosti uchazeče (rodina s nezaopat-
řenými dětmi, neúplná rodina) za účasti aktivní snahy 
uchazeče, k délce trvání žádosti od data jejího podání, 
a také počtu společně bydlících rodin (osob) v bytě.

Nejen výše uvedenými zásadami lze získat pronájem 
bytu. K pronájmu se nabízejí také byty ve výběrovém 
řízení. Jedná se především o byty určené k opravě, nebo 
o uvolněné byty, na kterých vázne dluh na nájmu, pří-
padně o byty, na kterých sice přímo dluh nevázne, ale 
žadatel se pro jeho získání zaváže přistoupit k dluhu za 
jiného dlužníka (nájemce). Výběrová řízení na pronájmy 
bytů bývají vyvěšena na úřední desce Úřadu městského 
obvodu Radvanice a Bartovice. Kromě popisu bytu jsou 
stanoveny i podmínky účasti ve výběrovém řízení.  

Nájemní smlouva se uzavírá vždy na dobu určitou na 
1 rok. V případě, že nájemce chce v bytě bydlet déle, musí 

měsíc před ukončením nájemní smlouvy písemně požá-
dat o její prodloužení. Pokud na bytě neváznou žádné 
dluhy a nájemník je tzv. „bezproblémový“, tedy platí 
nájem a služby s nájmem spojené řádně a včas nebo jinak 
neporušuje domovní řád, smlouva se každoročně nájem-
níkovi na jeho žádost prodlužuje. Po třech letech trvání 
nájmů na dobu určitou může nájemce požádat o uzavření 
smlouvy na dobu neurčitou. 

Odbor MBaI řeší také žádosti o výměnu bytů. 
Doporučuje se výměna na území městského obvodu a mezi 
byty, které jsou městským obvodem spravovány. Výhodou 
je, když žadatelé o výměnu bytů jsou předem na výměně 
domluveni. Je potřeba si uvědomit, že městský obvod není 
realitní kancelář a nemá příliš možností hledat pro žada-
tele vhodný byt k výměně. Také při každém posouzení 
žádosti o výměnu bytu se prověřuji skutečnosti bezvadné 
platební morálky. Výjimečně lze povolit i výměnu bytu 
mimo městský obvod nebo výměnu bytu za byt jiného 
majitele (např. s RPG). Nebývá to však obvyklé a pečlivě 
se zkoumají podmínky a důvody takové výměny.

V průběhu nájmu bytů se může stát, že potřebujete 
přihlásit či odhlásit další osobu v bytě. To samozřejmě 
lze. Přihlásit takovou osobu je povinnost ve lhůtě tří 
měsíců od jejího nastěhování. Je potřeba si však uvědo-
mit, že takové přihlášení či odhlášení osoby v bytě se 
odrazí pouze ve výši záloh na služby spojené s nájmem. 
Tento akt nezakládá právo či povinnost spojenou s hlá-
šením k trvalému pobytu. Přihlášení a odhlášení k trva-
lému pobytu je povinností (právem) každého občana 
a je zcela na jeho zodpovědnosti. Tím se však zabývá 
evidence obyvatel a tomuto tématu jsme se již věnovali 
v některém z minulých RaB novin.

Odbor MBaI eviduje a vyřizuje žádosti o různé 
drobné stavební úpravy v bytě. Pro příklad uvádíme, že 
na rekonstrukci koupelny, kdy si vyměníte vanu a dáte 
nové kachličky, není třeba žádost podávat. Ale bude-
te-li si chtít posunout či zbourat příčku mezi koupelnou 

a komorou, aby se prostor koupelny zvětšil, je potřeba 
žádost o stavební úpravy v bytě podat a nechat městským 
obvodem schválit. Větší stavební úpravy pak podléhají 
ještě procesu stavebního řízení.

V neposlední řadě podléhají schválení také žádosti 
o umístění technických zařízení. Nejčastěji se jedná 
o různé antény, internetová připojení, satelity apod. 
Taková technická zařízení mohou být montována pouze 
se souhlasem majitele bytového domu, tedy městského 
obvodu a jen na místa k tomu určená (konzole na střeše 
apod.).

Nájemníci se na referentku odboru MBaI obracejí 
také s žádostmi o různé opravy v bytech. Městský obvod 
platí větší opravy např. elektroinstalace, výměny kotlů, 
bojlerů, řeší různé havarijní stavy. Drobné opravy si 
nájemník hradí sám. Nicméně referentka odboru MBaI 
může alespoň poradit, případně předat kontakt na firmy, 
které se opravami zabývají.

Městský obvod spravuje i nebytové prostory. 
Prakticky je dlouhodobě pronajímá – kluby důchodců, 
společenský dům, knihovnu, poštu v Bartovicích, pro-
story květinářství a ordinaci lékaře v Radvanicích, 
prostory v DPS v Bartovicích. Krátkodobé pronájmy se 
týkají pouze prostor v klubech důchodců na jednotlivé 
rodinné či firemní akce.

V příštím díle seriálu se budeme zabývat pronájmy 
pozemků a pronájmy hrobových míst.
Kontaktní údaje:
Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, 
bytového a investic 
tel. 599 416 109
e-mail: sbersky@radvanice.ostrava.cz
Petra Janečková, referent odboru majetkového, byto-
vého a investic    
Tel. 599 416 110
e-mail: pjaneckova@radvanice.ostrava.cz

(red)
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z jednání místní samosprávy

Představujeme úřad městského obvodu

Rada městského obvodu na své 53. schůzi 
konané dne 14. prosince 2016
- projednala bytové záležitosti,
- rozhodla o likvidaci neupotřebitelného movitého 

a nemovitého majetku městského obvodu,
- projednala žádosti příspěvkových organizací 

o uzavření nájemní smlouvy na pozemek a prostor 
školy a schválení použití prostředků z rezervního 
fondu,

- projednala žádosti o poskytnutí finančních darů,
- rozhodla o uzavření smluv o sdružených službách 

dodávky elektřiny a zemního plynu,
- rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

pozemku v k.ú. Radvanice,
- schválila rozpočtové opatření.
Rada městského obvodu na své 54. schůzi 
konané dne 11. ledna 2017
- vzala na vědomí zápisy z jednání komisí při radě 

městského obvodu a finančního výboru zastupitel-
stva městského obvodu,

- schválila žádost Mateřské školy Ostrava -Bartovice 
o uzavření darovací smlouvy na finanční dar,

- projednala žádost o ukončení nájmu pozemku 
v k.ú. Radvanice,

- rozhodla o záměrech pronájmu bytů v domech na 
ul. Třanovského, Revírní a Lipinská v Ostravě-
-Radvanicích a projednala další bytové záležitosti,

- projednala návrhy smluv o smlouvách budoucích 
o zřízení služebnosti,

- projednala návrhy záměrů o pronájmech pozemků 
v k.ú. Radvanice,

- schválila rozpočtové opatření.
Zastupitelstvo městského obvodu na svém 13. 
zasedání konaném dne 15. prosince 2016
- schválilo předloženou kontrolu plnění usnesení 

zastupitelstva městského obvodu,
- schválilo plnění příjmů a čerpání výdajů z rozpočtu 

městského obvodu za leden–září 2016,
- schválilo rozpočet městského obvodu na rok 2017 

a rozpočtový výhled na léta 2018–2020,
- vzalo na vědomí zápisy z jednání f inančního 

výboru zastupitelstva městského obvodu,
- vzalo na vědomí zápisy z jednání kontrolního 

výboru zastupitelstva městského obvodu a pově-
řilo kontrolní výbor provedením kontroly realizace 
veřejné zakázky „Oprava sociálního zařízení ZŠ 
Vrchlického, Ostrava -Radvanice“,

- projednalo žádosti o stanovisko ke směně pozemků 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená 
správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice 
a rozhodlo souhlasit se směnou pozemků,

- projednalo žádost o koupi pozemku p. č. 792/23 
a rozhodlo souhlasit se záměrem prodeje pozemku.
 Mgr. Kateřina Zdražilová, tajemnice
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kvůli prokázání, že se nejednalo pouze 
o fázi roztápění atp. Pokud dojde k prv-
nímu důvodnému podezření, například 
z podnětu souseda, bude majitel písemně 
poučen, že při dalším přestupku může 
být provedena kontrola tepelného zdroje. 
Teprve v případě opakovaného podezření 
na porušení zákonem daných povinností 
a po prvním písemném upozornění zasla-
ném provozovateli spalovacího zdroje, 
může orgán ochrany ovzduší přistoupit ke 
kontrole spalovacího zdroje. V případě, že 
majitel odmítne kontrolu vpustit do svého 
domu, hrozí mu za tento přestupek udělení 
pokuty až do výše 50 tisíc korun. Pokuta ve 
stejné výši hrozí i v případě, že se potvrdí 
nezákonné jednání, tedy spalování zaká-
zaných věcí. Pokud nebudete s výsledkem 
kontroly souhlasit, je možné se proti němu 
odvolat nebo podat námitky v rámci správ-
ního řízení. 

Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší jsou předmětné kontroly v kom-
petenci úřadů obcí s rozšířenou působ-
ností, tj. pro náš městský obvod Magistrát 
města Ostravy, odbor ochrany životního 
prostředí. S podněty ke kontrole je možno 
se obracet přímo na tento správní orgán, 
případně svůj podnět zaslat prostřednic-
tvím Úřadu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice.

Pavla Kolářová, 
odbor SŘDaŽP

Rádi bychom jako každoročně př ipo -
mněli, že se blíží termín pro úhradu poplatků 
za pronájmy pozemků, který je smluvně sta-
noven na 31. březen každého roku. Poplatek 
za pronájem pozemku lze uhradit v hotovosti 
př ímo na pokladně úřadu nebo převodem 
z účtu. Bezhotovostní platbu je třeba zaslat 
na číslo účtu 19-11622761, kód banky 0100 
(číslo účtu je rovněž uvedeno na webových 
st ránkách městského obvodu). Abychom 
však mohli platbu identif ikovat, je nutno 
při platbě uvést údaj, z kterého bude možno 

zjistit poplatníka (variabilní symbol – jedi-
nečné číslo pro každého poplatníka nebo 
jméno poplatníka s jeho adresou). Informaci 
o variabilním symbolu lze získat na odboru 
majetkovém, bytovém a investic, tel. 599 
416 110 nebo 599 416 140. V případě pro-
dlení s placením je poplatník povinen hra-
dit penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za 
každý den prodlení.

Svatopluk Běrský, 
vedoucí odboru MBaI

Placení poplatků 
za pronájmy pozemků

Každý majitel psa, který má trvalé bydliště 
v městském obvodu Radvanice a Bartovice, je 
povinen psa přihlásit, a to u správce poplatku 
na Úřadu MOb Radvan ice a Bar tov ice. 
Přihlašovací povinnost se týká štěněte staršího 
tři měsíce. 

Poplatek lze zaplatit v hotovosti na radnici 
v pokladně, bezhotovostním převodem nebo 
poštovní poukázkou. Platby lze posílat na č. 
účtu: 19-11622761/0100, uvádějte svůj VS nebo 
VS 2711 a jméno majitele psa.

Evidence psů je v kanceláři č. 13, v 1. pos- 
chodí (odbor financí a rozpočtu), kde lze rovněž 
získat svůj variabilní symbol.

Případné dotazy na tel. č. 599 416 137.

Sazba poplatku je stanovena za jednoho psa 
a kalendářní rok takto: 
a)  za psa chovaného v rodinném domku 150 Kč
b)  za druhého a každého dalšího psa uvedeného 

pod písm. a) 200 Kč
c)  za psa chovaného v bytovém domě 1000 Kč

d)  za druhého a každého dalšího psa uvedeného 
pod písm. c) 1500 Kč

e)  za psa, který je využíván při podnikatelské 
činnosti, 1000 Kč

f)  za druhého a každého dalšího psa uvedeného 
pod písm. e) 1500 Kč

g)  za psa, jehož držitelem je poživatel invalid-
ního, starobního, vdovského nebo vdovec-
kého důchodu, který je jeho jediným zdrojem 
příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, 
150 Kč

h)  za druhého a každého dalšího psa, jehož drži-
telem je osoba uvedená pod písm. g), 200 Kč.

Pokud nebude poplatek včas zaplacen, a to 
do 31. března, bude vyměřen platebním výmě-
rem, a může být navýšen podle zákona o míst-
ních poplatcích až na trojnásobek. U psů, kde 
je poplatek 1000 Kč a výše, lze tuto částku roz-
dělit na dvě splátky nebo domluvit splátkový 
kalendář. 

Hana Hanáčková, 
odbor FaR

Poplatek ze psů je nutno 
zaplatit do 31. března

V pondělí 12. prosince 2016 
si na centrální hasičské stanici 
Ostrava -Zábřeh převzala naše 
jednotka, která je předurčená 
pro zásahy u dopravních nehod 
s vyproštěním osob, novou 
sadu hydraulického vyprošťo-
vacího zařízení HOLMATRO. 
Nahradí tak stávající starší 
hydraulické zařízení LUKAS, 
které jednotka dosud při těchto 
zásazích používala. Nové zaří-
zení bylo zakoupeno z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje a bylo 
předáno ještě dalším sedmi 
JSDH z našeho kraje.

SDH Ostrava ‑Radvanice

Převzali jsme nové zařízení 
na vyprošťování osob

(Pokračování ze strany 1)

Od nového roku 
možnost kontrol, 
čím občané topí 

Uzávěrka  
příštího čísla
15. února 2017

děti dostaly dárky
Na Štědrý den navštívila paní starostka Šárka 

Tekielová a pan místostarosta Aleš Boháč tři 
děti, které byly vylosovány při rozsvícení vánoč-
ního stromu před budovou radnice na počátku 
prosince. Všem třem dětem městský obvod 
věnoval dárečky, o které si napsaly do dopisu 
Ježíškovi. Dáreček tak dostala osmiletá Elenka, 
která si přála kolečkové brusle, jako druhá byla 
vylosována šestiletá Eliška, které Ježíšek donesl 
hračku robotického pejska s kostičkou, a nako-
nec i osmiletý Daneček dostal fotbalový míč. 

(red)
Foto na poslední straně.



RaB noviny 4

Dne 27. 12. 2016 se v radvanické sokolovně 
konal už 49. ročník tradičního Vánočního tur-
naje ve stolním tenisu za účasti 11 hráčů TJ 
Sokol Radvanice – Bartovice. 

Po prezentaci se na rozehřátí začínalo 
soutěží ve čtyřhrách. Po ukončení čtyřher 
se rozhodovalo jakým způsobem hrát soutěž 
dvouher a po vzájemné domluvě se zvolil sys-
tém každý s každým na tři vítězné sety. Každý 
z hráčů musel odehrát 10 náročných utkání, 

kde nikdo nikomu nic nedá zadarmo, zvláště 
když se hraje o putovní pohár věnovaný v roce 
2011 starostkou městského obvodu Radvanice 
a Bartovice. Vánoční turnaj radvanických 
stolních tenistů měl pro hráče slavnostní 
rámec, protože turnaj svou návštěvou poctila 
st a rostka městského obvodu Radvanice 
a Bartovice paní Šárka Tekielová, která po 
skončení turnaje předala pohár a ceny vítě-
zům soutěží.

Výsledky soutěží :
 Soutěž jednotlivců o putovní pohár :
1. Merta Tomáš
2. Pastrňák Jan
3. Hrstka Pavel
 Soutěž čtyřher :
1. Hrstka Pavel – Vicher Roman
2. Merta Tomáš – Chobot Miroslav
3. Muroň David – Topínka Bohumír

TJ Sokol Radvanice a Bartovice 

VÁNOČNÍ TUrNaJ VE STOLNÍm TENISU

Vysocepatogenní ptačí chřipka subtypu 
H5N8 se šíří Evropou. Nákaza je potvrzována 
u nalezených uhynulých volně žijících ptáků 
a také v chovech drůbeže. V ČR zatím žádný pří-
pad výskytu nebyl potvrzen ani u volně žijících 
ptáků ani v chovech drůbeže. Přesto je potřeba 
věnovat zvýšenou pozornost dodržování zásad 
biologické bezpečnosti a preventivních opat-
ření v chovech drůbeže.

Co je chřipka ptáků?
Inf luenza drůbeže, známá také jako ptačí 

chřipka, je virové onemocnění postihující ptáky. 
Postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež jako 
slepice, krůty, kachny a husy. Postižená zvířata 
mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně 
hynou v průběhu 1–2 dnů.

Inkubační doba je časový úsek mezi kontak-
tem s původcem nákazy a vzplanutím klinic-
kých příznaků. V případě influenzy je to pouze 
několik dní. První příznaky se obvykle objeví 
do jednoho týdne.

Způsob přenosu ptačí chřipky
K přenosu dochází především t rusem 

nemocných ptáků. Úhyn ptáka na ptačí chřipku 
lze potvrdit pouze v laboratoři. Lidé se mohou 
infikovat pouze kontaktem s infikovanými 
ptáky nebo jejich exkrety (výkaly, peří, uhy-
nulá zvířata apod.). Nelze vyloučit přenos ptačí 
chřipky z nemocných ptáků na drobné savce 
(kočky, psi apod.). Dosud nebyl zaznamenán 
případ přenosu ptačí chřipky z volně žijících 
ptáků na člověka. Dosud nebyl prokázán přenos 
nákazy z člověka na člověka.

Příznaky ptačí chřipky
Infikovaná zvířata jsou otupělá a mají nače-

pýřené peří, jsou netečná, odmítají se pohybo-
vat, mají dýchací potíže, jsou apatická. Příjem 
krmiva je výrazně snížen nebo se objeví úplné 
nechutenství. Rovněž snáška se výrazně sni-
žuje nebo se úplně zastaví. Vejce jsou deformo-
vaná a mají tenkou skořápku. Některá zvířata 
vykazují příznaky nachlazení (výtok z nosu, 
kýchání). Během jednoho až dvou dnů dochází 
k vysokému úhynu. Zjišťovány jsou krváceniny 
a nekrotické změny na hřebínku a lalůčcích, 
edém hlavy. Mohou se objevit otoky a krváce-
niny na končetinách..

V případě podezření na výše uvedené pří-
znaky u ptáků informujte ihned o události 
soukromého veterinárního lékaře nebo místně 
příslušnou krajskou veterinární správu. Řiďte 
se přesně podle jejich instrukcí. Nedovolte 
vstup cizím osobám do postiženého místa.

Obecné zásady ochrany člověka před 
nákazou
Při dodržení základních ochranných pravidel je 
pravděpodobnost nakažení minimální. Je třeba:
• chránit se kontaktu s podezřelými zvířaty, 

uhynulými ptáky, nedotýkat se ptačích 
výkalů,

• poučit děti, aby se nedotýkaly nalezených 
nemocných nebo mrtvých ptáků a nehrály si 
s drůbeží,

• nezpracovávat nemocnou drůbež,
• dbát o osobní hygienu (umývání rukou, pře-

zouvání, převlékání po kontaktu s drůbeží),
• informovat o nálezu většího počtu uhynulých 

ptáků veterinární správu,
• ochrana domácích miláčků – psů, koček apod. 

– zabránit jim v kontaktu s uhynulými nebo 
nemocnými ptáky,

• př i zahraničních cestách do r izikových 
oblastí postižených ptačí chřipkou se vyhý-
bat trhům s drůbeží, nekonzumovat zde jídla 
na ulici. Dbát dalších doporučení vydaných 
Evropským centrem pro kontrolu a prevenci 
nemocí a Ministerstvem zdravotnictví, která 
jsou zveřejněna na www.mzcr.cz

Zásady pro drobnochovatele drůbeže
V tomto období výrazně doporučujeme cho-

vatelům drůbeže, která má přístup do venkov-
ních výběhů, tam kde je to technicky a provozně 
možné, umístění zvířat uvnitř budovy.
• ideální je drůbež chovat v uzavřených objek-

tech a chránit ji před kontaktem s volně žijí-
cím ptactvem,

• slepice, kohouty a krůty nedržet společně 
s vodní drůbeží,

• v chovech, kde není možno zajistit chov v uza-
vřeném objektu, přijmout opatření, která 
v nejvyšší možné míře zabrání kontaktu 
s volně žijícími ptáky,

• krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v kraj-
ním případě pod přístřeškem,

• pokud možno zamezit pobytu na vodních plo-
chách, kde jsou i volně žijící vodní ptáci,

• pokud možno nenapájet neošetřenou vodou 
z povrchových vodních nádrží, ke kterým 
mají přístup volně žijící ptáci

• venkovní vodní nádrže dle možností chránit 
před volně žijícími ptáky (sítě, ploty, zábrany),

• pokud je to možné a vhodné využít plašičů, 
např. siluetu nebo maketu dravce,

• zamezit znečištění krmiva a vody trusem 
volně žijících ptáků,

• oznámit zvýšený úhyn, onemocnění nebo 
změnu chování ptáků veterináři,

• nekrmit zvířata masem uhynulých ptáků.
Zdroj: Státní veterinární správa

Ptačí chřipka – informace pro veřejnost



Dnešní díl seriálu, ve kterém představujeme 
podnikatele v našem městském obvodu, věnu-
jeme činnostem spíše odpočinkovým. I když 
přímo odpočinek nebude tím pravým slovem pro 
nabízené aktivity, neboť se u nich pěkně zapotíte, 
relaxace těla a mysli může odpočinkem v jinak 
pracovním vytížení člověka rozhodně být. Pan 
Harabasz pochopil, že vyvážit pracovní stres 
ze zaměstnání je potřeba také aktivní zábavou. 
Sám rád kdysi chodil s přáteli na paintball, kde 
se mu zrodila myšlenka se hrám věnovat coby 
předmětem svého podnikání. Zpočátku našel 
prostory mimo náš městský obvod, ale když se 
dozvěděl o nevyužívaném krytu civilní obrany 
v areálu bývalého BASTRA na ul. Lihovarské, 
neváhal zřídit svou hrací provozovnu v těchto 
prostorách. Od roku 2009 provozuje hru paint-
ball právě tam. Zanedlouho poté rozšířil adre-
nalinové hry ještě o laser game, a v posledních 
dvou letech se stala oblíbenou další hra – exit 
game. 

Pro mnohé z nás jsou tato slůvka stále ještě 
cizí a nevíme, oč v takových hrách vlastně jde. 
Paintball je hrou, kdy se účastníci převlečou do 
ochranného obleku a střílejí po sobě malými 
speciálními kuličkami na hřišti plném překá-
žek za účasti hudby, speciálních světel a třeba 
i husté mlhy. Hra je časově omezená až na 
3 hodiny. 

Laser game by se dala charakterizovat jako 
sportovně společenská hra využívající moderní 
technologie, včetně zdravotně nezávadného 
laseru s prvky sci-fi. Samotný průběh a cíl celé 
hry jsou tak trochu podobné paintballu. Na 
začátku je každý hráč vybaven speciální elek-
tronickou vestou, na kterou je napojena laserová 
pistole. Pomocí ní se každý snaží zasáhnout 
svého protihráče. Jedna hra trvá 13 minut 
a během ní je plocha arény osvětlena UV zářiv-
kami a lasery. Celá atmosféra je podkreslena 
zvukovými efekty, kterými mohou být jak hla-
sitá hudba, tak hororové kompozice, při kterých 
se ve vás tzv. krve nedořeže. Hráči mají na výběr 

ze dvou herních scénářů – a to buď hru na dva 
týmy, nebo „všichni proti všem“. 

Exit game je týmovou hrou až pro 6 hráčů. 
Jak už název napovídá, je potřeba při hře „najít 
východ.“ Hráči si mohou vybrat ze dvou scénářů 
hry – buď se přenést do let minulých a připra-
vit stále funkční atomový kryt na válku, nebo 
si nacvičit útěk z vězení. Kromě trošky fyzické 

zdatnosti je zapotřebí mít 
t ro šk u  i  t oho  se l ského 
rozumu ke splnění úkolů, ale 
jak pan Harabasz sám říká, 
týmy si tady užijí především 
spousty legrace. Na únik 
má tým vymezen čas jedné 
hodiny.

Zajímalo nás, jaká je 
cílová skupina lidí, kteří 
si přijdou zahrát. „Chodí 
k nám ženy i muži, tak napůl. 
Nejde říct, že by naše akti-
vity byly cíleny jen na muže 
nebo jen na mladé lidi. Chodí 
tady rodiče s dětmi, ale byla 
tady několikrát i skupinka 

aktivních seniorů. Naše hry jsou například 
vhodné pro pracovní kolektivy. Chodí k nám 
na své večírky, protože kromě hry jim zde 
můžeme poskytnout i zázemí s barem a občer-
stvením,“ říká pan Harabasz a dodává: „Tady 
máme výhodu, že využíváme krytou plochu 
cca 2000 m2, takže lze hrát v zimě i létě, ve dne 
i v noci.“ Že je o hry v našem městském obvodu 
zájem, svědčí i docela vysoká návštěvnost. 
Víkendy bývají plně obsazeny i měsíc dopředu. 

Všechny hry a scénáře si vymýšlí pan 
Harabasz sám. Je dalším příkladem podnikatele, 
který si ze svého koníčka udělal podnikatelský 
záměr. Původním povoláním je totiž zámečník. 
„Baví mě, když lidé odcházejí spokojení. Těší mě, 
že něco vymyslím, ty lidi to chytne a pak se tady 
zase vracejí,“ dodává spokojeně s úsměvem. 

Pokud si chcete také přijít zahrát, zde jsou 
kontakty:

Exit GamE arEna 
Tel: 776 678 866 
ExitGameArena@seznam.cz 
www.exitgamearena.cz 

PaIntBall PIraňa 
Tel: 776 678 866 
pirana@email.cz 
www.piranapaintball.cz 

LasEr GamE 
Tel: 776 678 866
lasergame@email.cz 
www.lasergameostrava.cz 

Kateřina Tomanová
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SErIÁL
představujeme podnikatele 

v obvodu

Kdo si hraje, nezlobí

Již po sedmnácté vyrazili do ulic charitní 
tříkráloví koledníci. Koledování Tříkrálové 
sbírky probíhalo od 1. do 15. ledna. Vybrané 
finanční prostředky pomohou lidem v tísni 
a rozvoji charitních služeb.

Skupinky koledníků tvořily převážně děti 
převlečené za biblické tři krále. Skupina koled-
níků měla vždy vedoucího, který je starší pat-
nácti let a byl vybaven průkazkou (plnou mocí) 
vystavenou Charitou. Finanční prostředky vyu-
žijí Charity na své záměry, které byly předem 
schváleny Tříkrálovou komisí. Jejich seznam je 
k dispozici mimo jiné na webových stránkách 
Diecézní charity ostravsko-opavské. 

Definitivní výsledky koledování v ostrav-
sko-opavské diecézi budou známy na začátku 

února. Budeme o nich v příštím vydání RaB 
novin informovat. „Děkujeme všem dárcům 
za jejich štědré a milé přijetí koledníků a všem 
koledníkům za jejich podporu a pomoc, bez 
níž byla sbírka nemyslitelná,“ uzavírá Martin 
Hořínek, diecézní koordinátor Tříkrálové 
sbírky.

Mimo daru do kasiček koledníků je možné 
přispět také zasláním Dms KOLEDa na číslo 
87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, na pomoc 
potřebným jde 28,50 Kč. Službu provozuje 
Fórum dárců.), nebo také příspěvkem na účet 
tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 
u České spořitelny, VS 777). 

Martin Hořínek,  
diecézní koordinátor Tříkrálové sbírky

do ulic vyrazili koledníci, Tříkrálová sbírka 
opět pomůže potřebným

Pronájem 
bytu

ZO Českého zahrádkářského svazu 
Ostrava ‑Bartovice nabízí pronájem 
bytu 2+1 o výměře 40,2 m2 s nebyto‑
vým prostorem 14 m2 a nájem garáže 
v „Domě zahrádkářů“, Březová 18.
Prostory budou k dispozici od 
1. 4. 2017. Termín podání žádostí 
do 28. 2. 2017 na adresu:
Základní organizace ČZS, 
Březová 18
717 00 Ostrava ‑ Bartovice.
Bližší informace na t. č. 596227100 
mezi 17,00 až 19,00 hod.– Hálová

Výbor ZO ČZS



aKCE 
V KNIhOVNě
Ty jsi ale truhlík!
Výtvarná dílna pro děti | zdobení květináčů
čtvrtek 16 .2. | od 13.30 do 14.30
maškarní rej, bude nám hej!
Výroba škrabošek na maškarní bál
pondělí 27. 2. | od 13 do 14 
Kde ses tu vzal, Valentýne?
Test pro děti na téma Valentýn
únor | během půjčování 
Čtenářská výzva 2017
Výstava knih | únor | během půjčování
Čarokrásnění
výstava obrázků | únor | během půjčování
 KLUB SLUNÍČEK
Ten dělá to a ten zas tohle…
Setkání s dětmi z MŠ Slunečnice
beseda s výtvarnou dílnou
únor | v dopoledních hodinách
 UŽ JSEm ČTENÁŘ
F jako Fík
Setkání s prvňáčky ze ZŠ Bartovice
únor | v dopoledních hodinách
 TÝdEN PrVŇÁČKŮ 27. 2.–3. 3.
Poučení skřítka Knihomílka, aneb Jak se 
chovat ke knihám | dopoledne pro školy
Už si čtu sám
Hravé malování s písmenky, upomínkový 
dáreček | během půjčování
Kniha prvňáčků radvanické knihovny
Pamětní zápis s fotografií, slavnostní předání 
čtenářského průkazu | během půjčování
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7.2. 15.00 KD při DPS Bartovice-
Vepřové hody

8.2. 15.00 56. schůze Rady MěOb 
RaB-kancelář starostky

8.2. 14.00
KD Radvanice-
Společenské posezení 
s tombolou 

9.2. 16.00 KD Bartovice-výroční 
schůze

10.2. 17.00 ČSV Radvanice Bartovice-
výborová schůze

14.2. 16.00 SPCCH Radvanice-
výborová schůze

17.2. 17.00 ČSV Radvanice Bartovice-
výroční členská schůze

22.2 15.00 57. schůze Rady MěOb 
RaB-kancelář starostky 

22.2. 14.00 KD Radvanice-výroční 
členská schůze

23.2. 16.00 KD Bartovice-Konec 
masopustu

23.2. 15.00 SPCCH Radvanice-
Deskové hry

v měsíci únoru

Kalendář
událostí

Naši 
jubilanti

Blahopřejeme!
marta rusanOvá

Jmenované přejeme hodně zdraví a osobní 
pohody!

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.

Pozvánka 
na koncert 
vážné hudby

V letošním roce se opět budeme setká-
vat u koncertů vážné hudby v podání stu-
dentů Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. 
První koncert proběhne v úterý 28. 2. 2017 
od 17:00 hodin v obřadní síni radnice měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice. Vstupné 
30 Kč. Jste srdečně zváni.

Jana Sedláková, odbor OaVV

Oznámení 
k pronájmu 
společenského domu
Vážení spoluobčané,
v  souv i s lo s t i  s  budouc í m p ron ájme m 
Společenského domu v Ostravě-Bartovicích se 
rozšířila diskuse Vás, občanů, o výběru budou-
cího nájemce tohoto objektu. Vzhledem k tomu, 
že výběrové řízení není uzavřeno, nemohu 
podávat konkrétní informace o jednotlivých 
uchazečích, proto se budu snažit problematiku 
popsat v obecné rovině. Nabídku podali dva 
uchazeči, z nichž jeden vyvolal mezi Vámi již 
zmiňovanou diskusi a dá se říct nevoli. Ujišťuji 
Vás tímto, že i když pravomoc uzavřít smlouvu 
o nájmu má rada městského obvodu (7 členů), 
tak jsem se rozhodla, že svolám pracovní 
zastupitelstvo k této problematice (21 členů) 
a následně veřejné setkání s Vámi, tedy s občany 
městského obvodu, abychom společně pro-
diskutovali tuto záležitost. V březnovém čísle 
Vás budu informovat o termínu tohoto setkání. 
Nedělejte, prosím, ukvapené závěry, věc je ve 
fázi posuzování nabídek, které obec ze zákona 
musí učinit. Děkuji za pochopení.

Šárka Tekielová, starostka



7 RaB noviny

Dotlouklo, srdce tvé znavené, 
odešlo na věčnost spát. 

Přesto tu zůstane s námi, 
v našich vzpomínkách. 

V hlubokém zármutku v srdci, oznamujeme 
všem příbuzným, přátelům a známým, že 
nás dne 26. ledna 2017 navždy opustila ve 

věku 95 let naše milovaná sestra, teta a 
prateta, paní 

alžběta Haasová, 
rodačka z O.-Radvanic. 

Za zarmoucenou rodinu Miroslav s rodinou 

Když zemře maminka, i slunce zajde, v duši se 
rozhostí zvláštní chlad. 

Těžko pak ve světě ještě se najde, kdo by jak 
maminka uměl mít rád.

Dne 10.2.2017 si připomínáme
5. výročí úmrtí paní

anny Muroňové
z Ostravy-Radvanic

S láskou vzpomínají synové Petr a Pavel.

Jediné srdce na světě jsme měli,
jež dovedlo nás milovat.

Kdybychom láskou vzbuditi je chtěli,
neozve se nám vícekrát -

utichlo, zmlklo, šlo již spát……

S hlubokým zármutkem oznamujeme 
všem příbuzným, přátelům a známým,

že nás navždy opustila naše drahá 
a milovaná maminka, dcera,

sestra, švagrová, teta a sestřenice paní

lenka Kubačková, 
rozená Slavíková.

Odešla náhle ve čtvrtek 12. ledna 2017 
ve věku 45 let. Krutý osud ji vzal to, co 

nejvíce milovala.
Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou 

s námi uctí její památku.
Zarmoucená rodina

Svá významná životní jubilea osmdesát 
let oslavili v úžasném zdravotním i život-
ním elánu pan Jiří Huták, devadesát jedna 
let paní Eva Kaimová, devadesát dva let paní 
Mar ia Barošová a pan Miloslav Karásek 
a také své krásné životní jubileum oslavil 
v osobní pohodě pan Jiří Ryška. Jubilantům, 

dlouholetým obyvatelům našeho městského 
obvodu, paní starostka Šárka Tekielová podě-
kovala za pozvání a srdečně jim popřála do 
dalších let pevné zdraví, životní elán, stálé 
zdraví a dobrou náladu.

Šárka Krkošková,
odbor OaVV

Oslavili krásná životní jubilea

zelená linka  
městské policie

Na neurgentní telefonní lince 800 199 922 lze bezplatně a nepřetržitě (24 hodin denně) nahlá-
sit závadu či poškození veřejně prospěšného zařízení. Například závady na dopravním značení, 
poškozené lavičky, jízdenkové automaty, jízdní řády, nefunkční veřejné osvětlení nebo signa-
lizační zařízení křižovatek, závady rozvodných a vodovodních sítí, neschůdnost chodníků či 
neupravenou veřejnou zeleň. Občané na ní mohou oznámit také černé skládky nebo nález uhy-
nulých zvířat.

Zelená linka neslouží k oznamování událostí, kdy je bezprostředně ohrožen život, zdraví či 
majetek a kdy dochází k protiprávnímu jednání. Pro oznámení těchto událostí jsou určeny linky 
tísňového volání 150 – Hasičský záchranný sbor ČR, 155 – Zdravotnická záchranná služba, 
158 – Policie ČR, 112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání, 156 – Městská policie.

Městská policie Ostrava

Maria Barošová Q

Jiří Huták Q

Eva Kaimová Q

Miloslav Karásek Q
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Jedním z nejkrásnějších měsíců v roce je pro-
sinec, kdy děti prožívají kouzlo Vánoc. Pomáhají 
maminkám péct cukroví, zdobit vánoční strome-
ček a jsou plni očekávání, co jim nadělí Ježíšek. 
Ani děti z MŠ Ostrava -Radvanice nejsou 
výjimkou. Dne 19. 12. 2016 přišly do školky 
nejen děti, ale i paní učitelky v bílém oblečení 
jako sněhuláci, vločky a andílci, a tak začal náš 
„Bílý den“ plný překvapení. Nejdříve jsme si 
společně zazpívali vánoční koledy, poté paní 
ředitelka dětem popřála pěkné Vánoce, a když 

zazvonil zvoneček, šli jsme se podívat do jed-
notlivých tříd, co nám Ježíšek nadělil. Bylo toho 
spousta. Děti nevěděly, co dřív rozbalit a s čím 
si hrát – zda s autodráhou, skládankami, staveb-
nicemi či kočárky s panenkami. Přitom stačily 
ochutnat vánoční cukroví přinesené z domova. 
Nejkrásnějším zážitkem pro paní učitelky byly 
rozzářené oči dětí u stromečku a jejich radost 
z nových hraček.

Henrieta Čajková

Bílý den v mateřské školePředvánoční tvoření 
rodičů a dětí 
v mateřské škole

Alespoň na chvíli zapomenout na úklid, 
pečení cukroví a veškerý předvánoční 
shon jsme se rozhodli v úterý 13. 12. 2016 
v Mateřské škole v Radvanicích. 

Pro děti a rodiče jsme připravili akci 
„Tvořivé vánoční dílny“. Cílem této akce 
bylo společné posezení rodičů a dětí v naší 
vánočně nazdobené školce, výroba drob-
ných vánočních ozdůbek a naladění se na 
Vánoce, které nám již klepaly na dveře. Ve 
všech třídách se sešly děti se svými rodiči, 
sourozenci, ale přišli se podívat také babičky 
a dědečkové a pustili se společně do práce. 
O krásné nápady nebyla nouze – ve třídě 
Sluníčka si děti vyrobily spolu s rodiči růz-
nobarevné vánoční koule a další papírové 
ozdoby na stromeček. Ve třídě Srdíčka malí 
šikulové za pomoci dospělých vyráběli na 
stanovištích krásné ozdoby ze špachtliček 
– sobíky, stromečky, hvězdičky a vyro-
bit a odnést si domů mohli také malý sví-
cen. Nejstarší děti ve třídě Pastelky tvořily 
s rodiči vánoční svícny, zápichy a vytvářely 
těžítka z bílých kamínků, na které kreslily 
modrým inkoustem zimní motivy. 

Všichni jsme si společné odpoledne užili. 
Děti si vytvořily spoustu krásných ozdob, 
kterými mohly s rodiči nazdobit svůj byt, 
nebo obdarovat jimi své blízké. Ve třídách 
se podařilo vytvořit příjemnou předvánoční 
atmosféru, kterou umocnily koledy, vánoční 
písně, svítící stromečky a vyzdobené třídy. 
Rodiče si s dětmi povídali o tom, jak tráví 
Vánoce u sebe doma a co všechno už mají na 
blížící se svátky připraveno. 

Děkujeme rodičům, dětem a všem, kdo 
se na akci podíleli za příjemné odpoledne 
a přejme si, aby takovýchto chvil, které 
můžeme strávit v klidu se svými dětmi, bylo 
co nejvíce.  Martina Bryndáčová

Dopoledne 6. 12. se děti pilně učily a najed-
nou někdo zabušil na dveře a do tříd odlouče-
ného pracoviště na Trnkovci vstoupil Mikuláš, 
anděl a čert. V některých očích se objevily 
i slzičky. Mikuláš se všech ptal, zda byli hodní 
a jestlipak umí nějakou básničku či písničku. 
Všechny děti na prvním stupni Mikuláši, 
andělovi i čertovi zazpívaly písničku a některé 

dokonce i zarecitovaly básničku a Mikuláš 
vyzval anděla, aby jim rozdal mikulášské 
balíčky. Nakonec musely děti Mikuláši slíbit, 
že už budou hodné a že se budou pilně učit. Za 
návštěvu Mikuláše děkujeme panu místostaros-
tovi Aleši Boháčovi.

Mgr. Martina Linhartová
ZŠ Vrchlického, odl. prac.Trnkovecká

mikuláš na Trnkovci



Rok se s rokem sešel a žáci II.C a III.B spo-
lečně s přípravnou třídou B Základní školy 
Ostrava -Radvanice, Vrchlického 5, p. o. odlou-
čené pracoviště Trnkovecká 55 se 14.12. 2016 
opět zúčastnili tradičních Vánočních dílen 
v KD v Ostravě -Heřmanicích, pořádané SŠ 
prof. Matějčka a MŠ Požární. Žáci už z přede-
šlých zkušeností věděli, že se jedná také o pro-
dejní výstavu uvedené střední školy a tak chtěli 
svým blízkým udělat radost nejen vlastnoručně 
vyrobenými upomínkovými předměty tema-
ticky zaměřenými na Vánoce, ale také koupe-
nými dárky v podobě stromečků, svícnů, věnců, 
zvonečků a spoustou dalších krásných výrobků. 
Letos si studenti pro děti připravili 8 stanovišť, 
kde si tradičně vyzkoušeli vykrajování per-
níčků, které po upečení s chutí snědli, mamin-
kám vyrobili přáníčka, různé druhy zápichů, 
svícny s čajovou svíčkou, stromeček a různé 
další ozdoby z papíru. Nikdo neodešel s prázd-
nou, v taškách si děti odnášely buď vlastnoručně 
vyrobené nebo zakoupené dárečky. Dětem se 
akce velice líbila a už se těší na Velikonoční 
dílny, které budou na jaře.

Mgr. Radka Kantorová
ZŠ Vrchlického, odl. prac.Trnkovecká
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V pátek 16. 12. 2016 se v sále školy na 
Trnkovci konala Vánoční besídka ve spolupráci 
se Vzájemným soužitím, za podpory Evropské 
unie a Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy v rámci projektu Vzdělávání základ 
života. Žáci školy zatančili, zazpívali a zareci-
tovali vánoční písně a básně. V úvodu vystou-
pili žáci prvního stupně s vánočním příběhem 
o Marii a Josefovi v doprovodu pedagogů 
a asistentů. Na závěr žáci předali rodičům 
drobné dárky a vánoční přáníčka. Akce se 
velice zdařila a všichni moc děkuji pedago-
gům a asistentům, kteří se na akci podíleli.

Mgr. Martina Linhartová
ZŠ Vrchlického, odl. prac. Trnkovecká

Vánoční besídka na Trnkovci

Tak by se dal shrnout do jedné věty pětidenní 
pobyt na horách v Beskydech na Bílé. 

Ve dnech 9. 1. 2017 až 13. 1. 2017 jsme vyrá-
želi hned po vyučování do Beskyd na Bílou na 
odpolední lyžařský kurz. A lyžování jsme si 
užili, někteří z nás stáli na lyžích poprvé, někteří 

zdokonalovali své lyžařské dovednosti na men-
ším i větším kopci. Na závěr lyžařského kurzu 
byly uspořádány závody. Každý za svůj výkon 
byl odměněn medailí, diplomem i sladkostí. 
Těšíme se opět za rok!  

Mgr. Radmila Sulková

Vánoční dílny

V rámci výuky jsme měli možnost „navští-
vit žížalu a její obydlí“. I když jsme fakticky 
zůstali ve třídě, získali jsme velmi poutavou for-
mou informace o vzniku půdy a jejím složení. 
Pochopili jsme důležitost žížal v přírodě, dozvě-
děli jsme se zajímavé informace o velikosti 

a barvách žížal, také již víme, co je to edafon. Na 
závěr nám byly nabídnuty k prozkoumání různé 
druhy půd, a to dokonce se živočichy, kteří 
v půdě žijí. Tato „návštěva u žížaly“ byla pro nás 
všechny velmi zajímavá a obohacující. 
Žáci V.B (3. a 5. ročník) a Mgr. Radmila Sulková 

Na návštěvě u žížaly

Lyžovali jsme a bylo to prima



  Bezplatný seminář Jak pečovat 
o nemocného v domácím prostředí

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hos-
picové poradny a Mobilního hospice sv. Kryštofa 
nabízí možnost bezplatné účasti na semináři 
„Jak pečovat o nemocného člověka v domácím 
prostředí“. Na setkání s profesionálními zdra-
votními sestrami se dozvíte, jak zvládnout péči 
o člověka se sníženou pohyblivostí, a získáte 
související informace ze zdravotní a sociální 
oblasti. Získáte informace o tom, jak se nemoc-
nému člověku podává strava, tekutiny a léky, 
jak se provádí osobní hygiena či polohování, 
jako prevence vzniku proleženin. Proběhnou 
také praktické ukázky. Jsou připraveny infor-
mace o možnostech získávání příspěvku na péči 

nebo využívání kompenzačních pomůcek, které 
mohou být nápomocné při naplňování potřeb 
nemocného člověka. Kompenzační pomůcky 
je možno zapůjčit v charitní Půjčovně kom-
penzačních pomůcek, katalog pomůcek a další 
informace můžete nalézt na webu Charity 
Ostrava: http://ostrava.charita.cz/seniori/puj-
covna-kompenzacnich-pomucek/

Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nej-
bližší termín je 16. 2. 2017 od 14.00 h v budově 
Hospice sv. Lukáše, ul. Charvátská 785/8, 
Ostrava -Výškovice. Na školení se, prosím, při-
hlaste předem u Mgr. Markéty Štěpánové, tel. 
599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo e-mailem: 
cho.hospicova.poradna@charita.cz. Těšíme se 
na Vaši účast!

Pozvánka na bezplatný seminářCharita Ostrava
nabízí
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 Kurz pro hospicové dobrovolníky
Charita Ostrava hledá dobrovolníky do Hospice 

sv. Lukáše. Smyslem práce hospicového dobrovol-
níka je poskytování pomoci lidem v závěru života, 
doprovázení nemocného a umírajícího člověka. 
Dobrovolník může nemocnému člověku nabíd-
nout aktivity vhodné pro společně trávený čas např. 
povídání, čtení, hru, doprovod na vycházku apod.

Dobrovolníky odborně připravujeme, rozsah 
školení je 35 h teorie, 20 hodin praxe a 3 h super-
vize. Po dokončení kurzu obdrží účastník certifi-
kát o jeho absolvování. 

Pokud byste měli zájem se k nám připojit, kurz 
pro hospicové dobrovolníky začíná v pátek 17. 2. 
2017 od 16 h. 

Kontakt: Charita Ostrava, Dobrovolnické 
hospicové centrum, Charvátská 785/8, Ostrava-
-Výškovice, (budova Hospice sv. Lukáše), Bc. Jana 
Camfrlová, DiS.,Tel: 599 508 505, 731 625 768, 
e-mail:cho.hospicove.centrum@charita.cz, Web: 
www.ostrava.charita.cz

  Dny otevřených dveří v Charitě 
Ostrava

Možnost seznámit se s poskytovanými služ-
bami v domovech pro seniory, hospici, denních 
centrech, poradnách nebo azylových domech 
Charity Ostrava mají zájemci z široké veřejnosti 
v rámci Dnů otevřených dveří u příležitosti 26. 
výročí vzniku této neziskové organizace ve dnech 
22. – 23. února 2017 v době od 9 do 17 h.

 Beseda s MUDr. Janem Cimickým
Srdečně zveme na besedu s českým psychiat-

rem, spisovatelem, scénáristou a dramaturgem 
MUDr. Janem Cimickým, CSc. do Charitního stře-
diska Gabriel – komunitního centra pro seniory, 
Čujkovova 3165/40a v Ostravě -Zábřehu. Beseda 
s autogramiádou k nové knize „Téměř jasný pří-
pad“ proběhne v pátek 17. 2. 2017 v 15 h. Vstup 
zdarma, kapacita sálu je omezená. Více informací 
na tel.: 599 527 590, 737 610 758 nebo na webu 
www.ostrava.charita.cz

  Desáté výročí komunitního cen-
t r a  p r o  s e n i o r y  v  O . -Z á b ř e h u .

Deset let nabízí služby pro seniory komu-
nitní centrum v Charitním středisku Gabriel 
v Ostravě -Zábřehu. Posláním centra je prostřed-
nictvím sociální služby přispět ke snížení osamě-
losti a k udržování soběstačnosti a samostatnosti 
seniorů. V rámci aktivit střediska nabízí Charita 
Ostrava aktivizační programy, jako jsou výtvarné 
činnosti, kurzy práce na PC, přednášky a besedy, 
vernisáže atd. Jako připomínka a poděkování za 
deset let provozu proběhne přímo v centru 21. 2. 
2017 od 15.30 h děkovná modlitba, představení 
jednotlivých aktivit seniorů, koncert a od 17:00 h 
vernisáž obrazů „Příroda a portrét“ malíře Zdeňka 
Kračmára v místní seniorské galerii G. Srdečně 
zveme širokou veřejnost. Kontakt: Charitní stře-
disko Gabriel – komunitní centrum pro seniory, 
Čujkovova 3165/40a v Ostravě -Zábřehu.



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 

STaŇTE SE 
dOBrOVOLNÍKEm 
a rOzdÁVEJTE 
radOST

Dobrovolnické centrum ADRA 
hledá dobrovolníky, kteří by věno-
vali svůj volný čas osamělým 
seniorům v domácnostech a soci-
álních zařízeních v Ostravě. Udělat 
někomu radost je snadné, stačí se  
rozhodnout. 

V případě zájmu o dobrovol-
nickou činnost neváhejte a přijďte 
kteroukoli první středu v měsíci, 
nejblíže 1. března 2017 v době od 13 
do 17 hod. na dobrovolnické cent-
rum ADRA Ostrava  (Jiráskovo 
náměstí 4, 3. patro). 
Více informací na tel.: 605 784 584
www.adra.cz

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. 

ProDej
PALIVOVÉHO DŘEVA
Smrk: 
 špalky 30 cm 599 Kč / 1prm/s
 štípaný 750 Kč / 1prm/s
Buk:
 štípaný 1100 Kč / 1prm/s
Odkory: 
 smrk délka 2–4 m 350 Kč/m3 
 výběrové hrubé 400 Kč/m3

Prodej cca 8 kg pytlíku třísek za 39 
Kč/ks.
(7m3 špalků = 1x pytlík třísek zdarma)

Tel.: 725 987 422

Kancelář
senátora

Ing.  Zdeněk Ny t ra ,  senátor 
Parlamentu České republiky, otevřel 
svou kancelář v Ostravě, Sokolská třída 
1204/8. Návštěvním dnem senátora je 
každé pondělí v době od 11 do 16 hodin. 
Kancelář senátora, určenou všem obča-
nům volebního obvodu 70, lze kontak-
tovat i mimo návštěvní den. Telefon: 
727 852 939, e–mail: senat.nytra@
gmail.com, www. zdeneknytra.cz.

Volebn í  obvod 70 zah r nuje 
13 městských obvodů Ostravy – 
Hošťálkovice, Hrabovou, Lhotku, 
M a r i á n s k é  H o r y  a  H u l v á k y, 
Michálkovice, Moravskou Ostravu 
a Přívoz, Novou Bělou, Novou Ves, 
Petřkovice, Radvanice a Bartovice, 
Slezskou Ostravu, Starou Bělou, 
Vítkovice – a 4 samostatné obce: 
Starou Ves nad Ondřejnicí, Šenov, 
Václavovice a Vratimov. 
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