
Dět i  z  mate ř ské  školy  Za Je š t ě rkou 
v Ostravě ‑Bartovicích se mohou těšit na zcela 
novou zahradu, která vznikne na rozloze 
cca 4 500 m2 přilehlých nevyužitých prostor 
vedle stávající zahrady směrem k Podleskému 
potoku. Zahrada bude celá v přírodním stylu. 
Bude osázená kromě běžných listnatých a jeh‑
ličnatých stromů také ovocnými dřevinami, 
jako jsou např. třešně, jabloně, hrušně, ostru‑
žinové, malinové a rybízové keře, borůvčí 
atd. Travnatý porost doplní květnaté louky. 
Nebudou chybět ani dětské herní prvky, jako 
jsou kladiny, lanové pavučiny, tabule k malo‑
vání či tunely z vrbového proutí. K edukaci 
a poznávání přírody poslouží hmyzí hotel, 
neboť je známo, že právě malé dět i rády 
poznávají ve svém okolí r ůzné broučky. 
V nové zahradě bude vysázeno na 40 nových 
stromů a přes 400 keřů a záhonů s květinami. 
Na realizaci projektu, kterým se uvedená plo‑
cha zrevitalizuje, je potřeba 1,5 mil. Kč, avšak 
podstatnou část ve výši 1,2 mil. Kč obdrží náš 
městský obvod z fondu životního prostředí.

Nyní v období prázdnin dochází k výběru 
zhotovitele díla a do konce letošního roku by 
mělo dojít k samotné realizaci. Pokud to klima‑
tické podmínky dovolí, předpokládáme, že už 
od jara příštího roku bude nově vzniklá zahrada 
k dispozici našim dětem.

Aleš Boháč, místostarosta
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Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice 
a Bartovice schválilo na svém zasedání dne 1. června 
2017 závěrečný účet za rok 2016. Hospodaření 
městského obvodu skončilo opět přeby tkem. 
Přezkoumání hospodaření provedla společnost TOP 
AUDITING, s.r.o. Při přezkoumání nebyly zjištěny 
chyby, nedostatky ani rizika, která by mohla mít 
negativní dopad na hospodaření územního celku 
v budoucnosti.

Příjmy a financování
Příjmy městského obvodu v roce 2016 činily cel‑

kem 73,1 mil. Kč. Nejvýznamnějším příjmem byly 
dotace a transfery v celkové výši více než 42,5 mil. 
Kč. Poskytovatelem těchto dotací a transferů bylo 
statutární město Ostrava, Evropská unie a stát pro‑
střednictvím jednotlivých ministerstev.

HOSPOdaŘeNÍ mĚSTSKÉHO 
OBVOdU za rOK 2016

Pozvánka  
na XXIII. Bartovickou pouť 
ke sv. anně

Starostka městského obvodu Šárka 
Tekielová zve všechny spoluobčany na 
XXIII. Bartovickou pouť ke sv. Anně, 
která se bude konat dne 29. 7. 2017 před 
hasičskou zbrojn icí  a  ZŠ v Ost ravě ‑
Bartovicích.

Program:
11:00 pouťové atrakce 
14:30 prezentace Městské policie 

Ostrava – ukázka výcviku psů, 
laserová střelnice 

15:00  zahájení 
15:05 bubenická show BORIS 
16:00 veverka Terka a myška Klárka 
17:00 EET – Petr Stebnický a David 

Zbavitel – zábava s imitátorem 
18:00 Markéta Konvičková 
18:45 tombola 
19:30 HEC tancovačka
21:45 ohňostroj 
Moderuje David Zbavitel (Rádio Čas 
Rock)

Doprovodný program: kolotoče, nafu‑
kovací atrakce, stánkový prodej a bohaté 
občerstvení. 

mateřská škola v Ostravě-Bartovicích 
bude mít novou zahradu

Ilustrační foto Q



Rada městského obvodu na své 63. schůzi 
konané dne 17. května 2017
‑ projednala bytové záležitosti,
‑ rozhodla o schválení záměrů pronájmu pozemků 

v k. ú. Radvanice,
‑ rozhodla o uzavření smluv o smlouvách budou‑

cích o zřízení služebnosti a zakládajících právo 
umístit a provést stavbu,

‑ projednala návrhy nových zřizovacích listin 
školských příspěvkových organizací a doporu‑
čila je k projednání zastupitelstvu městského 
obvodu,

‑ schválila rozpočtové opatření č. 3/2017,
‑ projednala návrh na poskytnutí účelových 

dotací z rozpočtu městského obvodu na rok 2017 
a doporučila zastupitelstvu městského obvodu 
rozhodnout o jejich poskytnutí,

‑ projednala návrh na rozdělení volných zdrojů 
u základního běžného účtu včetně rozpočtového 
opatření a doporučila zastupitelstvu městského 
obvodu návrh schválit,

Rada městského obvodu na své 64. schůzi 
konané dne 31. května 2017
‑ rozhodla o zadání veřejné zakázky malého roz‑

sahu pod názvem „Udržovací práce na chodní‑
cích ul. Těšínská, Ostrava ‑Radvanice – II. etapa“ 
a o zaslání výzvy k podání nabídky zájemcům,

‑ rozhodla o zadání veřejné zakázky malého roz‑
sahu pod názvem „Přechod pro chodce na ulici 
Těšínské“ a o zaslání výzvy k podání nabídky 
zájemcům,

‑ rozhodla o zadání veřejné zakázky malého roz‑
sahu na stavební práce pod názvem „Změna účelu 
užívání – vybudovaní nového oddělení školky, 

k.ú. Ostrava ‑Radvanice, p.č. 258/4“ a zaslání 
výzvy a zadávací dokumentace k podání nabídky 
na zhotovitele předmětné stavby,

‑ projednala bytové záležitosti,
‑ rozhodla o schválení záměrů pronájmu pozemků 

v k. ú. Radvanice,
Rada městského obvodu na své 65. schůzi 
konané dne 14. června 2017
‑ rozhodla o zadání veřejné zakázky malého roz‑

sahu pod názvem „Výuková zahrada u MŠ na ul. 
Za Ještěrkou v k.ú. Bartovice“ a o zaslání výzvy 
k podání nabídky zájemcům,

‑ rozhodla o zadání veřejné zakázky malého roz‑
sahu na služby pod názvem „Služby spojené s pro‑
vozem a údržbou kanalizačních zařízení 2017“ 
a o zaslání výzvy k podání nabídky na služby,

‑ rozhodla o zadání veřejné zakázky pod názvem 
„Energetické úspory bytových domů ulice 
Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích“ 
formou otevřeného podlimitního řízení a zaslání 
výzvy zájemcům k podání nabídky na zhotovi‑
tele předmětné stavby,

‑ schválila rozpočtové opatření č. 7/2017,
‑ projednala bytové záležitosti,
‑ rozhodla o uzavření smluv o smlouvách budou‑

cích o zřízení služebnosti a zakládajících právo 
umístit a provést stavbu,

‑ souhlasila s podáním žádosti o organizování 
veřejné služby na Úřad práce ČR, 

Zastupitelstvo městského obvodu na svém 
15. zasedání konaném dne 1. června 2017
‑ schválilo zprávu o výsledku hospodaření měst‑

ského obvodu Radvanice a Bartovice za rok 
2016 (závěrečný účet) s tím, že souhlasí s celo‑
ročním hospodařením bez výhrad, finančním 
vypořádáním se státním rozpočtem za rok 2016, 
finančním vypořádáním se statutárním městem 
Ostrava za rok 2016, finančním vypořádáním 

s příspěvkovými organizacemi za rok 2016 
a účetní závěrkou sestavenou k 31. 12. 2016,

‑ schválilo návrh na rozdělení volných zdrojů 
u základního běžného účtu včetně rozpočtového 
opatření,

‑ rozhodlo o poskytnutí účelových dotací z roz‑
počtu městského obvodu Radvanice a Bartovice 
na rok 2017,

‑ projednalo nabídky k odkupu garáží na pozem‑
cích v k. ú. Radvanice a rozhodlo akceptovat 
neuplatnění předkupního práva a prodej garáží,

‑ projednalo nabídku daru budovy garáží na 
pozemcích v k. ú. Radvanice a souhlasilo s bezú‑
platným nabytím budov garáží,

‑ schválilo nové zřizovací listiny školských pří‑
spěvkových organizací.

Kateřina Zdražilová,  
pověřena zastupováním tajemniceRaB noviny 2

z jednání místní samosprávy

HOSPOdaŘeNÍ…
(Pokračování ze strany 1)

Schválený rozpočet na rok 2016 původně počítal 
s příjmy přesahujícími 51 mil. Kč. V průběhu roku se 
tedy podařilo z výše uvedených zdrojů získat o cca 
22 mil. Kč více, než se původně předpokládalo. Ve 
srovnání s předcházejícím rokem byly příjmy v roce 
2016 vyšší o cca 8 mil. Kč.
Výdaje

Výdaje v roce 2016 činily celkem 70, 9 mil. Kč. 
Na běžné náklady, jako je např. letní a zimní údržba 
komunikací, provoz úřadu, provoz mateřských 
a základních škol, správa bytového fondu, se vyna‑
ložil přibližně stejný objem finančních prostředků 
jako v roce 2015. Přesto, že byly příjmy v roce 2016 
vyšší, nestačily k pokrytí výdajů ve výši, která by 
byla potřebná na opravy všech zanedbaných prostor 
městského obvodu, na zlepšení stavu všech našich 
komunikací či chodníků a dalších zařízení v majetku 
městského obvodu, neboť se stále musíme vyrov‑
návat se stavem zatíženým minulostí. Významnou 
položkou ve výdajích však představovala částka 
20,9 mil. Kč, vložená do investičních projektů (rekon‑
strukce komunikací, chodníků a budov). 

Vzhledem k tomu, že rozpočet by měl být vyrov‑
naný, zabývalo se zastupitelstvo také rozdělením 
přebytku ve výši 3,2 mil. Kč. Tyto prostředky budou 
v letošním roce použity k navýšení poskytnutých úče‑
lových dotací pro zájmové spolky, na výrobu nového 
kamenného kříže na ulici Březové, k přípravě projek‑
tové dokumentace a dofinancování projektů, na které 
městský obvod získal nebo může získat finanční pro‑
středky z jiných zdrojů. Spoluúčast na financování 
projektů, na které získáváme dotace z města, kraje či 
Evropské unie, jsou jednou z podmínek vyhlášených 
dotačních titulů. Spolufinancujeme tak přístavbu 
garáže hasičské zbrojnice v Ostravě‑Radvanicích, 
novou zahradu u mateřské školy v Ost ravě‑
‑Bartovicích, opravy chodníků na ulici Těšínské 
(v úseku od ulice Fryštátské po ulici Pod Kaplí, 
v úseku od ulice Čapkovy po již zrealizovaný úsek 
u firmy STASPO), přechod pro chodce u restaurace 
Ramses v Ostravě‑Bartovicích a úpravu parkovacích 
míst na ulici Radvanické v Ostravě ‑Radvanicích. 
Dále jsou finanční prostředky z přebytku určeny na 
dofinancování 2 ks elektroautomobilů, na něž jsme 
také ze dvou třetin získali dotace z jiných zdrojů.

Aleš Boháč, místostarosta

Statutární město Ostrava, měst‑
ský obvod Radvanice a Bartovice, 
odbor stavebního řádu, dopravy 
a životního prostředí, vykonáva‑
jící přenesenou působnost na úseku 
rostlinolékařské péče dle § 70 odst. 
2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlino‑
lékařské péči, ve znění pozdějších 
předpisů a obecně závazné vyhlášky 
č. 14/2013 (Statut města Ostravy), 
upozorňuje vlastníky pozemků 
nebo osoby, které pozemky užívají 
z jiného právního důvodu, že jsou 
povinni při své činnosti omezovat 
výskyt a šíření škodlivých orga‑
nismů a chránit pozemky a porost 
na nich před šířením plevelů a činit 
na vlastní náklady opatření k zame‑
zování jejich výskytu. První sečení 
mělo být provedeno do 30. 6 . 
2017, a proto žádáme ty vlastníky pozemků 
nebo osoby, které pozemky užívají z jiného 
právního důvodu, kteří zatím údržbu nepro‑
vedli, aby tak učinili bezodkladně. Pracovnice 
odboru stavebního řádu, dopravy a životního 
prostředí bude v průběhu následujících dní 

provádět kontroly. V případě, že nebude pro‑
vedena údržba pozemků, orgán státní správy 
ve věcech rostlinolékařské péče zahájí správní 
řízení, na základě kterého lze uložit pokutu.

Pavla Kolářová,  
odbor SŘDaŽP

Výzva k posečení pozemků
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Městský obvod Radvanice a Bartovice každo‑
ročně vypisuje výběrové řízení na poskytnutí účelo‑
vých dotací ze svého rozpočtu. Smyslem je podpora 
konkrétní akce či projektu, činnosti či aktivit orga‑
nizací i jednotlivců, které by měly obohatit kulturní, 
společenský či sportovní život obyvatel městského 
obvodu. 

Celkem bylo podáno 41 žádostí v součtu 
za 1 417 073 Kč. Grantová komise doporučila 
radě a zastupitelstvu schválit žádosti o objemu 
743 000 Kč. Oproti roku 2016 se tedy jedná 
o částku vyšší o 525 500 Kč. Dlouhodobě máme 

zájem o navyšování podpory na činnost aktivních 
organizací a jednotlivců. 

K významnému navýšení částky pro účelové 
dotace došlo hlavně z důvodu, že se rada a zastupitel‑
stvo rozhodly rozšířit možný účel čerpání finančních 
prostředků i na rekonstrukce, opravy nemovitostí ve 
vlastnictví spolků působících na našem území. V této 
souvislosti je třeba zmínit, že se nám v minulých letech 
podařilo pomoci s výkupem pozemků pod budo‑
vami radvanických a bartovických zahrádkářů. Své 
pozemky májí dnes také i rybáři. Jednalo se hlavně o tzv. 
„křivdy z minulosti“, kdy budovy byly stavěny v akcích 

„Z“ a většinou darovány tehdejším národním výborům. 
Jsme rádi, že nezůstalo jen u slibů, které mnoho let orga‑
nizace poslouchaly od našich předchůdců ve vedení 
městského obvodu, ale podařilo se nám dotáhnout 
majetkové záležitosti do zdárného konce.

Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice 
a Bartovice rozhodlo na svém 15. zasedání dne 1. 
června 2017 o poskytnutí účelových dotací z roz‑
počtu městského obvodu na rok 2017 a schválilo 
návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace těmto 
subjektům (viz tabulka).

Aleš Boháč, místostarosta

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu mO na rok 2017

Poř. 
č.

ŽADATEL výšE 
DOTACE

NÁZEv PROJEKTU

1 Boxing King Club, z.s. 2 000 Kč Lepší box než ulice 
2 Církev československá 

husitská, náboženská 
obec

15 000 Kč Koncert starých mistrů

3 Český kynologický 
svaz, ZKO šenov

3 000 Kč šenovská tlapka – výstava 
a soutěž voříšků a psů bez 
PP – financování přípravy 
(sečení, příprava areálu, 
sportovní pomůcky) 
a konání akce (organizace 
a pořadatelská služba, 
zázemí pro startující 
a diváky, ceny pro 
účastníky soutěže).

4 Český rybářský svaz, 
z.s., místní organizace 
Ostrava

4 000 Kč Rozvoj aktivit dětí 
a mládeže 

9 000 Kč Podpora celoroční činnosti 
40 000 Kč Infrastuktura – stavební 

úpravy rybářské chaty 
a údržba okolí 

5 Český svaz chovatelů 
Základní organizace 
Ostrava-Radvanice

4 000 Kč Podpora chovatelské 
činnosti v Ostravě-
-Radvanicích, výstavní 
činnost 

6 Český svaz včelařů, z. s., 
základní organizace 
Radvanice-Bartovice

12 000 Kč Činnost začínajících 
a mladých včelařů

7 HC Radvanice o.s. 8 100 Kč Pronájem ledové 
plochy pro uspořádání 
veřejného bruslení pro děti 
a občany obce Radvanice 
a Bartovice

8 Knihovna města 
Ostravy, příspěvková 
organizace

8 000 Kč Knihovnická tretra 

9 Maceček Tomáš, Bc. 6 000 Kč Účast na mistrovství světa 
v běhu do schodů v Číně 

10 Mateřská škola 
Ostrava-Bartovice, 
Za Ještěrkou 8, 
příspěvková organizace

13 000 Kč Přidej se k nám a zpívej-
tancuj-dováděj 

11 Mateřská škola 
Ostrava-Radvanice, 
Těšínská 279, 
příspěvková organizace

13 000 Kč Hurá do přírody

12 Myslivecký spolek 
Ostrava-Radvanice

4 000 Kč Podpora činnosti spolku 

13 Naše srdce – Amaro Ilo, 
spolek

8 000 Kč volnočasové aktivity dětí 
na Trnkovci 

14 Oblastní spolek 
Českého červeného 
kříže Ostrava

7 000 Kč Osvětový, zdravotní 
a regenerační program 
dětí, mládeže a seniorů 

15 Odborový klub 
důchodců Dolu J. Fučík, 
závod 3 

5 000 Kč Turistika, zájezdy, 
kultururní a společenské 
akce 

16 Ostravská organizace 
vozíčkářů, spolek

1 500 Kč Bez bariér – poradenství 

17 Podané ruce-osobní 
asistence

5 000 Kč Poskytování osobní 
asistence

18 RABA Motosport 49 400 Kč Mezinárodní závody 
silničních motocyklů 
a sidecarů Okruh Franiška 
Bartoše v Ostravě-
-Radvanicích 

Poř. 
č.

ŽADATEL výšE 
DOTACE

NÁZEv PROJEKTU

19 Římskokatolická 
farnost Ostrava-
-Radvanice

7 000 Kč Radvanický superschol – 
setkání mladých hudebních 
talentů

20 SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů 
Radvanice

10 000 Kč Celoroční činnost mladých 
hasičů organizovaných při 
SDH Ostrava -Radvanice

7 000 Kč Fyzická příprava členů 
Sboru dobrovolných 
hasičů Ostrava Radvanice – 
zajištění odborné přípravy 
dle Směrnice hasičských 
soutěží a soutěží dle 
pravidel požárního sportu 

10 000 Kč Radvanická drakiáda 
5 000 Kč Prevence kriminality se 

zaměřením na mládež 
21 Svaz postižených 

civilizačními chorobami 
v ČR, z.s. – základní 
organizace Ostrava-
Radvanice

16 000 Kč Zájmová činnost zdravotně 
postižených osob 

22 Lukáš ščerba 6 000 Kč Mistrovství ČR v JUDO, 
reprezentace na 
mezinárodních turnajích 
v Evropě 

23 Tělocvičná jednota 
Sokol Radvanice-
-Bartovice

25 000 Kč Tělovýchovná a sportovní 
činnost dětí, mládeže 
a dospělých 

300 000 Kč výměna plynového kotle 
a tepelná izolace stropů 
budovy sokolovny 

24 Ing. Kateřina Tomanová 6 000 Kč Příprava a realizace nové 
autorské pohádky 

25 Trendum, o.p.s. 4 000 Kč Koukejte, jak nás to baví 
26 Unie rodičů ČR – 

sdružení při Zš 
v Ostravě-Bartovicích

4 000 Kč Rozvoj kreativní činnosti 
žáků 

4 000 Kč Podpora kulturního 
rozvoje žáků 

27 Základní kynologická 
organizace Ostrava-
-Radvanice

14 000 Kč Podpora činnosti spolku 

28 Základní 
organizace Českého 
zahrádkářského svazu 
Ostrava-Bartovice

7 000 Kč Odborná zahrádkářská 
a ovocnářská činnost 
ZO ČZS,p.s., Ostrava-
-Bartovice 

10 000 Kč výstava „Bartovická růže“ 
a „štrůdlování“, soutěž 
o nejlepší závin 

40 000 Kč Oprava spolkového 
majetku 

29 Základní 
organizace Českého 
zahrádkářského svazu 
Ostrava-Radvanice

5 000 Kč Dotace na činnost kroužku 
„Mladý zahrádkář

6 000 Kč Instruktáže pro občany – 
aranžování květin na 
velikonoční a vánoční 
svátky

40 000 Kč Oprava nemovitosti 
základní organizace

743 000 Kč



Bartovičtí zahrádkáři pod záštitou městského 
obvodu připravili v letošním roce již III. ročník 
výstavy „Bartovická růže“ na téma „Růže a hudba“. 
Výstava, která se konala v prostorách Klubu 
důchodců Za Ještěrkou ve dnech 15. a 16. 6. 2017, 

se těšila hojné účasti. Program doprovodilo hudební 
vystoupení žáků Janáčkovy konzervatoře. Dále 
bylo pro návštěvníky zajištěno občerstvení, pro‑
dej růží a prodej kosmetiky od firmy „ROSE of 
BULGARIA“. (red)
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POzVÁNKa
na povinné 
očkování psů 
proti vzteklině

Statutární město Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice Vám i v letošním roce při‑
pravil hromadné očkování psů proti vzteklině.

Očkování provede privátní veterinární služba 
(MVDr. Ivo Šimoník, CSc.) u psů starších 6 
měsíců. Očkování je povinné na základě zákona 
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů (veterinární 
zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Ve ČTVrTeK 7. zÁŘÍ 2017

 8.00–11.00 a 14.30–16.00 hodin 
v Ostravě ‑Radvanicích ve dvoře 
radnice,

 12.30–14.00 hodin v Ostravě‑
‑Bartovicích na hřišti u hasičské 
zbrojnice.

Cena za očkování je stanovena ve výši 100,‑ 
Kč. Poplatek bude vybrán v místě konání očko‑
vání. V ceně je zahrnut veterinární výkon, cena 
vakcíny a zdravotnického materiálu, potvrzení 
o očkování. 

Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby 
předvedení psi byli opatřeni náhubkem 
a doprovázela je dospělá osoba.

Náhradní termín očkování není stanoven. 
Majitelé psů mají možnost psy dovakcínovat ve 
veterinární ordinaci v Ostravě‑Michálkovicích 
(pondělí–pátek od 15.00 do 19.00 hodin), případně 
si očkování zajistit v jiné veterinární ordinaci již za 
plnou cenu. Šárka Tekielová, starostka 

Rádi bychom majitele psů, kteří platí popla‑
tek ze psů v městském obvodu Radvanice 
a Bartovice, upozornili, že termín pro úhradu 
poplatku ze psů uplynul dne 31. března 2017.

Žádáme tímto majitele, kteří nemají uhra-
zeno, aby tak učinili v nejkratším možném 
termínu. Pokud tak neučiní, může jim být 
v souladu s obecně závaznou vyhláškou města 
Ostravy poplatek navýšen až na trojnáso-
bek. 

Poplatek lze zaplatit v hotovosti v pokladně 
v budově Úřadu městského obvodu Radvanice 
a Bar tov ice nebo poštovn í poukázkou. 

Platby lze rovněž hradit převodem na účet č.: 
19‑11622761/0100, pro identifikaci platby je 
nutno uvést variabilní symbol (pokud jej znáte) 
nebo jako variabilní symbol uvést číslo 2711 
a do poznámky pro příjemce jméno majitele psa. 
S případnými dotazy týkajícími se poplatků 
ze psů se můžete obracet na Ing.Kateřinu 
Poskerovou, tel. č. 599 416 137, e‑mail: kposke‑
rova@radvanice.ostrava.cz nebo osobně v kan‑
celáři č. 13 v 1. poschodí budovy úřadu, kde 
rovněž získáte variabilní symbol pro platbu. 

Renáta Spěváková,
vedoucí odboru FaR

Upozornění na uplynutí termínu 
pro zaplacení poplatku ze psů

růže a hudba

Letní kino
Představení letního kina, které se mělo 

konat 16. 6. 2017 u hasičské zbrojnice 
v Ostravě‑Bartovicích, se pro nepříznivé 
počasí přesunulo na 7. 9. 2017 od 20 hodin 
tamtéž. Film s názvem Dítě Bridget Jonesové 
zůstává stejný. (red)



Na samé hranici Ostravy‑Radvanic se sou‑
sedním Petřvaldem stojí menší, ale velmi dobře 
zásobená prodejna Pavla. Že je v místě velmi 
oblíbená, svědčí i množství nakupujících, kteří 
se v prodejně vystřídali po čas krátkého rozho‑
voru s paní Pavlou Holoubkovou, majitelkou 
obchodu.

„Kdysi rodiče odkoupili prodejnu Pramen, 
která tady v místě vždycky stávala,“ začala své 
vyprávění paní Holoubková a pokračuje: „Součástí 
prodejny byl byt, do kterého jsme se nastěhovali 
a celý dům jsme zrekonstruovali. Maminka tady 
začala podnikat už počátkem devadesátých let a já 
jsem po ní obchod převzala v roce 2003.“

Prodejna Pavla prošla nedávno rozsáhlou 

rekonstrukcí. Z pultové prodejny se stala samo‑
obsluha a bylo zakoupeno veškeré nové vyba‑
vení. Prodejna se stala členem sítě Mujobchod.
cz, která patří společnosti Makro. Tato spo‑
lupráce s Makrem paní Holoubkové velmi 
pomohla. Stala se součástí různých zajímavých 
nabídkových akcí, které jí přitáhly nové zákaz‑
níky.

V nabídce obchodu nejsou pouze potraviny, 
ale prodejna je smíšeným zbožím. Zakoupíte 
zde také hygienické prostředky, drogérii, kos‑
metické výrobky, drobnou galanterii a mnoho 

dalšího. Jako služba potřebným je zde zaveden 
nákup a rozvoz domů zdarma v okruhu cca 2 
km. Nemohoucí lidé z okolí si tak mohou do pro‑
dejny zavolat a svůj nákup si objednat. Ochotný 
personál donese nákup volajícímu až domů. 

Zajímalo nás ,  jest l i  touž i la bý t pan í 
Holoubková prodavačkou odjakživa, když 
vyrůstala v rodině, kde maminka tuhle profesi 
také vykonávala. „Chtěla jsem být prodavačkou 
od dětství, ale po škole to nebylo možné. Obor 
býval obsazen a rodiče tehdy neměli ty správné 

vazby, abych se na školu dostala,“ odpovídá 
s úsměvem. „Vystudovala jsem tedy strojní prů‑
myslovku a svůj sen prodavačky jsem si splnila 
prakticky až tady.“

Paní Holoubková koupila pozemek vedle 
své prodejny, aby zde mohla vybudovat dět‑
ské hřiště. Už teď si tady zvykly chodit rodiny 
s dětmi na různé akce, jako je například opékání 
buřtů, Čertovský den nebo Den dětí. „To se sejde 
i stovka lidí na akci, že máme co dělat, abychom 
všechno dobře z vlastních prostředků zvládli,“ 
říká však odhodlaně majitelka obchodu.

Prodejní doba:
Pondělí – pátek 6:30 – 18:00 
Sobota – neděle 7:30 – 12:00 13:00 – 17:00

Kontakt:
Prodejna Pavla
Ráčkova 722/36, Ostrava ‑Radvanice
Tel.: 596 541 918
E‑mail: holoubkova.pavlina@seznam.cz

Kateřina Tomanová
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SerIÁL
představujeme podnikatele 

v obvodu

Prodejna Pavla

Tým FC Heřmanice Slezská kategorie U1, 
jehož jsou i zástupci radvanických fotbalistů, si 
v sezóně 2016/17 dokázal poradit s týmy, jako jsou 
MFK Vitkovice, FC Odra Petřkovice, FC Slávia 
Michálkovice, SK Šenov, TJ Markvartovice 
a Sokol Koblov, a ovládl s 33 body a brankovým 
poměrem 114:48 městský přebor skupiny C. 
Barvy vítězů hájili i čtyři Radvaničáci – kromě 
trenéra Petra Lakomého se jedná o hráče Filipa 
Zouhara, Filipa Priečka a Daniela Neumanna.

Tým by se rád rozrostl i o další nové nadějné 
fotbalisty z řad chlapců narozených v letech 2009 
a 2010. V zimním období se trénuje v Základní 
škole Vrchlického v Ostravě‑Radvanicích, v let‑
ním období pak na hřišti v Ostravě‑Heřmanicích. 
Pokud mají rodiče doma chlapce uvedeného věku 
s vážným zájmem o fotbal, nechť se přihlásí přímo 
Petru Lakomému na tel. č. 736 540 328. (red)

zástupci radvanických fotbalistů první



akce v knihovně
Medaili – daj‑li, či nedaj‑li
výtvarné dopoledne pro děti
výroba medailí
čtvrtek 20. července | od 9 do 11
Příběhy ledních medvědů
čtení pro nejmenší čtenáře
úterý 25. července | od 9 do 10
Slavné hokejové bitvy
test pro děti 
červenec | během půjčování 
Sporty všeho druhu
výstava knih 
červenec | během půjčování
Nazujeme pohory, nejen na hory
výstava fotografií 
tipy na výlety
červenec – srpen | během půjčování 
Sportovní pohádky
čtení pro nejmenší čtenáře
úterý 8. srpna | od 9 do 10
Nazujeme tretry
výtvarná dílna pro děti
čtvrtek 10. srpna | od 9 do 11
Hejbni kostrou
velké sportovní klání v parku pro děti 
středa 30. srpna | od 9 do 11
Slavné sportovní osobnosti
test pro děti 
srpen | během půjčování 
Říkal jsem ví Bůh, ne výbuch…
výstava knih s humoristickou tematikou 
srpen | během půjčování

6.7. 15.00
KD záv. J. Fučík 
Radvanice – členská 
schůze

12.7. 15.00
67. schůze Rady 
MěOb RaB – 
kancelář starostky

26.7. 15.00
68. schůze Rady 
MěOb RaB – 
kancelář starostky

29.7. 11.00 XXIII. Bartovická 
pouť ke sv. Anně

v měsíci červenci

Kalendář
událostí

6 RaB noviny

Uzávěrka příštího čísla
15. července 2017

Dne 3. 7. 2017 si připomeneme  
20. výročí úmrtí 

pana 

Zdeňka Míčko.
Vzpomínají  

manželka Hana, dcera Iveta  
a syn Petr.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal. 
Jen láska, úcta a vzpomínky nám 

zůstávají dál. 

Dne 9. července 2017 si s bolestí v srdcích 
připomínáme 6. smutné výročí úmrtí 
našeho milovaného manžela, tatínka, 

dědečka, bratra, pana 

Jana Kusáka
S úctou a láskou vzpomínají manželka 

Jiřina, dcera Martina a syn Jan 
s rodinami, sestry a bratr s rodinami, 

děda Oldřich.

„Odešel jsi, ale v našich srdcích zůstáváš 
stále.“

Dne 12. července vzpomínáme páté 

výročí úmrtí
pana 

Jiřího Rudolfa.
Za celou rodinu, kamarády a přátele 

s láskou a úctou
vzpomínají manželka Marie a vnuk 

Marek.

Pozvání 
ke kapličce
Zveme všechny lidi dobré vůle  
na tradiční bohoslužbu slova,  
která se bude konat  
v neděli 30. července 2017 
v 15,00 hodin  
u kapličky svaté Anny  
v Bartovicích na Bartovické ulici.

Za pořádající Břetislav Buchta 

Městský obvod Radvanice a Bartovice podal 
i v letošním roce žádost o dotaci statutárnímu 
městu Ostrava na projekt „ Sportujme s městským 
obvodem společně, radostně a bezpečně.“ Na tento 
projekt poskytlo statutární město dotaci ve výši 
120.000 Kč. Finanční částka bude sloužit k zajiš‑
tění provozu dvou školních hřišť u základní školy 
na ul. Vrchlického 5 a u odloučeného pracoviště na 
ul. Trnkovecká 55. Tento projekt umožní sportovní 
vyžití a aktivní trávení volného času nejen dětem 
a mládeži, ale i místním občanům a veřejnosti. 
Projekt svým zaměřením slouží mimo jiné i jako 
nástroj prevence rizikového chování dětí a mlá‑
deže tím, že jim umožní smysluplného trávení vol‑
ného času.

Provoz a dozor na obou hřištích je zabez‑
pečen dle provozního řádu správcem, který 
též zapůjčí základní sportovní vybavení (např. 
míče). 

Provozní doba pro obě hřiště je stejná, přičemž po 
celý rok je každé pondělí a středa hřiště uzavřeno:
• leden–duben: 15:30–18:30 hod.
• květen–červen: 15:30–19:30 hod.
• červenec–srpen: 10:00–12:00 a 13:30–19:30 hod.
• září–listopad: 15:30–18:30 hod.

V případě nepříznivého počasí bude hřiště uza‑
vřeno a označeno cedulkou MIMO PROVOZ.

Na obou školních hřištích se setkává široká 
veřejnost všech věkových skupin. Hřiště podpo‑
rují sportovní vyžití v bezpečném prostředí, smysl 
pro zdravou soutěživost a fair‑play – sportovní 
chování. Cílem projektu je umožnit trávení vol‑
ného času vhodnými sportovními aktivitami spo‑
lečně, radostně a bezpečně. Podporovat spolupráci 
a respekt, v neposlední řadě též omezovat příleži‑
tosti k páchání trestné činnosti.

Martina Škovránová, vedoucí odboru SVaŠ

Provoz školních hřišť z dotace

Okruh 
Františka Bartoše 

Další, v pořadí již 9. ročník Okruhu 
Františka Bartoše, se bude konat ve dnech 
22.–23. 7. 2017. Další informace jsou zveřej‑
něny na www.rabamotosport.cz. (red)



Dne 11. července 2017 oslaví své 
92. narozeniny

paní 

Sylva Wranová.

Do dalších let přeje hodně zdraví,
štěstí a pohody celá rodina, sousedé 

a známí.
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V sobotu dne 3. 6. 2017 slavnostně přiví‑
tala v obřadní síni radnice starostka Šárka 
Tekielová nově narozené občánky našeho měst‑
ského obvodu. Rodiče, jejich nejbližší a přátelé 
přijali pozvání na slavnostní vítání občánků, 
milé Karolínky, Emily, Haničky, Justýnky, 
Rozálky a milého Jiříčka, Kryštůfka, Radečka, 
Bartolomějka, Filípka a Kevinka. Pro tento 
krásný den našim nejmenším připravily milé 
vystoupení děti z mateřské školy v Ostravě‑
‑Radvanicích pod vedením paní učitelky 
Stankušové. Poté paní starostka rodičům dětí 

pogratulovala, předala jim věcný dar a mamin‑
kám květiny. Rodiče se zapsali do naší pamětní 
kroniky a nechali se s miminkem vyfotit 
u kolébky. 

Příjemnou slavnostní atmosféru celého 
obřadu zdokumentoval pan Roman Pecháček na 
společné CD, které si rodiče mohou vyzvednout 
na sekretariátě úřadu. Celý obřad také zachytila 
regionální televize Fabex a je k nahlédnutí pro‑
střednictvím internetových stránek www.radva‑
nice.ostrava.cz nebo na adrese www.tvova.cz.

Šárka Krkošková, odbor OaVV

Vítání občánků

„Jako ptáčci z hnízda letí, vylétá i hejno 
našich dětí – ze školičky do školy.“ Nastal čas, 
kdy děti ze třídy Pastelky dospěly do věku, 
aby opustily mateřskou školu. Dne 15. 6. 2017 

se konala zahradní slavnost, na které byli 
předškoláci z MŠ Radvanice pasováni na 
budoucí školáky p.uč. M. Stankušovou a p. uč. 
S. Slížkovou. Slavnostní zahájení započaly 
děti tříd Sluníčka a Srdíčka svým krátkým 
vystoupením. Poté následovalo pasování. 
Absolventi oblečení v talárech zazpívali 
„Školičkovou hymnu“, složili přísahu o tom, 
že budou vzorní, pilní žáci a p. ředitelka D. 
Lérová jim předala dárečky. Protože se děti 
těší nejen na školu, ale i na prázdniny, rozlou‑
čily se letním tanečkem. Následovala volná 
zábava, pro děti byl připraven skákací hrad, 
malování na obličej a trampolína. Za všechno 
své snažení děti obdržely koláče, sladkosti 
a opekly si párek.

Na akce s rodiči na rok 2017 jsme získali 
z rozpočtu statutárního města Ostravy účelový 

neinvestiční příspěvek 40 000 Kč na realizaci 
projektu „Hrátky s celou rodinou“. 

Všem budoucím školákům přejeme úspěšný 
start do nové etapy života.
  p. uč. Henrieta Čajková

zaHradNÍ SLaVNOST

Krásné životní 
jubileum

Své krásné životní jubileum 85 let osla‑
vila paní Drahomíra Masná, která přivítala 
návštěvu paní starostky v úžasném zdravot‑
ním a životním elánu. Jubilantce, dlouholeté 
obyvatelce našeho městského obvodu, paní 
starostka Šárka Tekielová poděkovala za 
pozvání a srdečně jí popřála do dalších let 
pevné zdraví, hodně štěstí a stále dobrou 
náladu.

Šárka Krkošková,Odbor OaVV
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V pátek 2. 6. 2017 se na zahradě MŠ 
v Bartovicích sešli všichni námořníci a piráti 
z blízkého i širokého okolí. Po vykreslení své 
vlastní mapy se vydali na výpravu do okolí školy, 
aby zde splnili zapeklité úkoly. Na cestě na ně 

čekalo dolování drahokamů, lovení ryb, chůze po 
vodě a záludné pirátské karty. A protože všichni 
dětští námořníci i piráti byli šikovní, čekal na 
všechny poklad v podobě dárečku a občerstvení. 
Za odměnu se děti také mohly svézt na poníkovi, 

projet se povozem nebo si zaskotačit v nafuko‑
vacích hradech. Krásné slunečné počasí už bylo 
jen třešničkou na dortu příjemného dne k oslavě 
mezinárodního svátku dětí.

MŠ Ostrava-Bartovice

Dne 1. 6. se slaví Mezinárodní den dětí. Jinak tomu nebylo ani letos v MŠ 
Radvanice. Děti po příchodu do školky čekaly tradiční i netradiční soutěže 
a hry. Vyzkoušely si speciální opičí dráhu, kterou si mohly nejdříve projít 
samy a potom si na ní zasoutěžit ve dvojicích. Soutěžilo se taky v kreslení 
poslepu, ve skocích v pytli nebo třeba v nošení vajíčka na lžičce. A že porov‑
návaly síly jen děti ve dvojicích? Ale kdepak! Proti sobě se postavili i chlapci 
a děvčata a změřili své síly v běhu popředu i pozpátku, ve štafetovém běhu 
i ve skoku dalekém. Na zahradě pak děti zakončily celou „dětskou olympi‑
ádu“ jízdou zručnosti na koloběžce. Odměnou jim byl památeční diplom 
a dobroty. Děkujeme vedení statutárního města Ostrava, městskému obvodu 
Radvanice a Bartovice za sladké odměny pro děti.

Saša Sikorová

den dětí v mŠ radvanice

Během dopoledne byly pro děti připra‑
veny různé disciplíny, které plnily v druž‑
st vech.  Nejd ř íve dět i  zdolávaly sla lom 
s míčem, skládaly společně komín z kos‑
tek , házely na cí l ,  sk ládaly rozst ř íhaný 
obrázek, vymýšlely česká slova na daná 
písmena a nakonec luštily jednu ze záhad 
komisaře Vrťapky, kterého máme zároveň 
jako maskota t ř ídy. Zábavné dopoledne 
se dětem líbilo, ale oslava Dne dětí t ímto 
nekončila. Odpoledne všichni žáci bar to‑
vické školy navštívili Minikino Ostrava, 
kde zhlédli pohádku „Anděl Páně 2“ a poté 
oslavu završil i sladkou tečkou v podobě 
zmrzliny. 

Mgr. Radmila Sulková,
ZŠ Vrchlického, odl. prac. Bartovická

V.B slavila „den dětí“ 

V Bartovicích se hledal pirátský poklad!
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V.B informuje

V pátek 26. 5. 2017 jsme s dětmi navštívili 
knihovnu v Ostravě ‑Radvanicích. A věřte, byla 
to návštěva vskutku neobvyklá, protože s námi 
v knihovně byla i fenka Ami, která je vodicím 
psem pána Ladislava Holby. Tento pán nás sezná‑
mil nejen se svou fenkou, ale velice zajímavým 
způsobem nám popsal život slepého a hluchého 
člověka. To, co je pro zdravého člověka samo‑
zřejmostí a jednoduchou záležitostí, je pro takto 
postiženého člověka obtížné a náročné. 

Na vlastní kůži (i když na velmi krátkou 
dobu) si děti vyzkoušely situace, kdy je člověk 
odkázán na svůj hmat nebo pomoc ostatních 
lidí. Toto povídání bylo pro všechny velmi zají‑
mavé a hlavně přínosné pro život. 

Touto cestou bych ráda poděkovala paním 
knihovnicím Petře Růžičkové a Bc. Radce 
Švindrychové za zprostředkování této zajímavé 
besedy a zároveň za celoroční skvělou spolu‑
práci a zejména za vytváření kladného vztahu 
dětí ke knihám. 

Mgr. Radmila Sulková
ZŠ Vrchlického, odl. prac. Bartovická

1.6.2017, Den dětí, jsme na Trnkovci osla‑
vili „Veselou sportovní olympiádou“. Žáci byli 
rozděleni do devíti družstev od nejmladších po 
nejstarší a museli absolvovat deset stanovišť, 
kde plnili různorodé úkoly. Někde jezdili sla‑
lom na koloběžce, chodili na chůdách, proplétali 
se pavučinou, skákali v pytli, házeli míčem na 
cíl, procházeli slalom s míčkem na lžíci, jinde 
zase museli zapojit své mozkové buňky a luš‑
tili tajenky, rozdělovali sporty k lední a zimní 
olympiádě nebo skládali puzzle. Na jedné dis‑
ciplíně bylo nutné zkoordinovat i pohyb dvou 
žáků, kteří museli dopravit správnou barevnou 
kuličku do správné jamky. Všichni se bavili a na 
konci byli vyhodnoceni. Všechny děti dostaly 
drobnou sladkost, kterou věnoval městský 
obvod Radvanice a Bartovice a vítězové dostali 
sladkosti, kšiltovky a klíčenky, které do soutěže 

věnovali pedagogové trnkovecké školy. Akce se 
zdařila a děti se už teď ptají, kdy bude další.

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

Veselá sportovní 
olympiáda na Trnkovci

Prázdninové jízdy 
historickými 
vozidly

Dopravní podnik Ostrava, a. s., každo‑
ročně organizuje společně s Kroužkem přátel 
MHD jízdy historických vozidel pro veřejnost. 
Vyhlídkové jízdy z centra Ostravy k ZOO se 
budou konat ve dnech 15. 7., 29. 7. a 19. 8. 2017. 
Podrobné informace o jízdách historickými 
vozidly jsou uváděny na letácích ve vozidlech 
MHD, v denním tisku nebo v aktuálních infor‑
macích na www.dpo.cz.

Zdroj: Dopravní podnik Ostrava, a. s.
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Vzpomenete si na své začátky v České repub-
lice? Co stálo za tím, že jste získala angažmá 
v Ostravě?

„Je tomu už 22 let, co jsem získala své první 
angažmá nejprve v Českých Budějovicích. 
Slibovala jsem si od českého divadla něco víc, 
než jsme měli v Kyjevě, ale byla jsem z počátku 
velmi rozčarovaná. Přišla jsem z velkého divadla 
ve velkém městě do malých Českých Budějovic 
s jevištěm o velikosti jen pár metrů čtverečných. 
Naštěstí zanedlouho jsem úspěšně absolvovala 
spolu se svým kolegou z Kyjeva konkurz do 
divadla v Brně, kde jsme pak odešli nazkoušet 

premiéru Romea a Julie. Všimla si nás tehdejší 
šéfka baletu v Ostravě a pozvala nás na konkurz 
do Národního divadla moravskoslezského. Byli 
jsme přijati spolu jako pár sólistů. V Ostravě se 
mi velmi líbilo, proto jsem se zde usadila. Již ve 
svých 23 letech jsem začala také vyučovat kla‑
sický tanec na konzervatoři v Ostravě.“

Kolik rolí jste zde ztvárnila a jsou některé, na 
které jste zatím nedosáhla a jsou Vaším tajným 
snem?

„Tančila jsem několik desítek rolí. Před časem 
jsem se to pokoušela spočítat a došla jsem k číslu 
40 titulních rolí. Odehrála jsem na 600 předsta‑
vení. Mezi mé srdeční záležitosti patří samo‑
zřejmě Labutí jezero, Louskáček, Giselle nebo 
Don Quijote. Ráda vzpomínám na ostravské 

premiéry Anny Kareniny, Dámy s kaméliemi, 
Lady Macbeth či Purim aneb Volba osudu, kde 
dominoval moderní balet. Velmi jsem toužila 
tančit například Bajadéru nebo Manon. Mým 
snem byla i Taťána v Oněginovi. Tahle díla se 
tady zřejmě nikdy hrát nebudou, takže zůstane 
u nesplněných snů.“

V úvodu jste říkala, že jste se do našeho měst-
ského obvodu přistěhovala jen náhodou, když 
jste zde našla volný domek přes inzerát. Co roz-
hodlo, že jste zde zakotvila nastálo?

„Radvanice jsem vůbec neznala. Když jsme 
hledali bydlení, neboť jsme se z bytu v centru 

města museli vystěhovat z důvodu navrácení 
domu restituentovi, chtěli jsme bydlet blízko 
divadla. Obešli jsme s manželem několik inze‑
rovaných domů, ale nikde to nebylo to pravé. 
Když jsme přišli k domku v Radvanicích, nej‑
prve mě uchvátil stříbrný smrk před vstupem 
a později i bublající řeka Lučina nedaleko. Měla 
jsem pocit, že se můžeme nastěhovat prakticky 
do přírody ve městě. Manžel si hned oblíbil práci 
na zahradě a já procházky po okolí. Přitom do 
divadla to máme sotva 4 kilometry.

Omlouvám se za svou zvědavost, ale man-
žela jste si vzala českého, nebo jste si ho přivezla 
s sebou z Ukrajiny?

„Manžela jsem poznala v Kyjevě, když mi 
jako tamní úředník vystavoval doklady pro byd‑
lení v České republice. Nějaký čas jsme si psali, 
pak za mnou do Ostravy přijel a už tady zůstal. 
Pracuje také ve stejném divadle v technickém 
úseku jako stavěč scénických dekorací. Máme 

spolu 16letého syna, ale ten k divadlu příliš 
netíhne. Studuje stavební průmyslovku a chtěl 
by se stát architektem.“

Nyní máte divadelní a vlastně i školní prázd-
niny. Netančíte ani neučíte. Jak trávíte o prázd-
ninách čas?

„Ještě když jsme bydleli v centru v měst‑
ském bytě, jezdili jsme každé léto k rodičům 
na Ukrajinu. Teď, co žijeme v Radvanicích, 
relaxujeme doma a oddáváme se takovým těm 
normálním činnostem spojeným s údržbou 
domu a zahrady. Občas si vyjedeme na hory. Já 
velmi ráda cestuji, ale vzhledem k mé pracovní 
vytíženosti to není dost možné. Ale jezdívám do 
Japonska na workshopy, což je sice zase práce, 
ale spojená s jinou krajinou a jinou kulturou.“

Říkala jste, že se vám v Radvanicích velmi 
líbí. Je něco, co se vám třeba nelíbí?

„Teď si vůbec nevybavím, co by se mi tady nelí‑
bilo. Miluju procházky…třeba cesta od nás k Penny 
marketu je velmi hezká. Vždycky musím obdivovat 
kruhový objezd, jak je krásně osázen růžemi a udr‑
žován. V tuhle dobu celý městský obvod je tak krásně 
barevný a plný květin. To tady dříve nebývalo. Už si 
vybavuji, z počátku se mi nelíbil hluk a prach, který 
vznikal na sousedním pozemku v důsledku pod‑
nikatelských aktivit firmy. Náklaďáky zde sypaly 
kamení už od šesti hodin ráno a prádlo se nedalo na 
zahradě vůbec pověsit, jak moc se tam prášilo. Ale 

Skvělá baletní sólistka bydlí v radvanicích
Málokdo sotva tuší, že známá sólistka baletu Národního divadla moravskoslezského Olga 

Borisová-Práčiková bydlí v našem městském obvodě. Je tomu právě 10 let, co se zde přistě-
hovala z bytu v centru Ostravy, když tehdy v inzerátech objevila krásný domeček se zahrád-
kou právě v Radvanicích. Jak její jméno napovídá, není paní Olga zdejší rodačkou. Pochází 
z Kyjeva. Po rozpadu bývalého Sovětského svazu zatoužila ještě jako mladičká baletní uměl-
kyně odcestovat se svými kolegy z kyjevského divadla „na Západ“. Nejen o tom, jaké byly 
její začátky v České republice, ale i o bydlení v našem městském obvodě se nám rozpovídala 
s milým úsměvem, nesmírnou pokorou a velmi dobrou češtinou u šálku dobré kávy.



Lůžkový hospic 
sv. Lukáše umožňuje 
důstojný závěr života

Hospic sv. Lukáše nabízí specializova‑
nou zdravotní péči lidem v závěru života. 
K hospicové paliativní péči jsou přijí‑
máni klienti, u kterých již byly vyčerpány 
všechny možnosti léčby základního one‑
mocnění. Péče v Hospici sv. Lukáše je hra‑
zena ze zdravotního pojištění, příspěvků 
klientů na úhradu fakultativních služeb 
a z darů. Mezi základní principy přístupu 
personálu a poskytované péče patří úcta 

k člověku jako jedinečné bytosti, vytváření 
důstojných podmínek pro závěr života a lid‑
ský přístup. Intenzivní spolupráce s rodinou 
klienta je nedílnou součástí hospicové péče. 
Základem je komunikace a podpora v těžké 
životní situaci klienta i jeho blízkých. 
Rodina může např. být u svého blízkého pří‑
tomna 24 h denně, k dispozici je pro ně při‑
stýlka na jednolůžkových pokojích klientů. 
Součástí poskytované služby je podpora 
sociálního pracovníka, psychologa, v pří‑
padě zájmu i duchovního.

Charita Ostrava

později přes různé intervence tohle všechno utichlo 
a nyní máme opravdu klid a pohodu, jakou jsem si 
vždy přála.“

Městský obvod Radvanice a Bartovice navrhl 
statutárnímu městu Ostrava, aby Vám bylo udě-
leno u nás čestné občanství. Bezpochyby jste 
žena s obrovským přínosem pro zdejší kulturu. 
I když město návrh zamítlo, trvá vedení měst-
ského obvodu na tom, že jste to právě Vy, kdo by 
si takovou poctu zasloužil. Zamrzel Vás trochu 
postoj města?

„Já si nesmírně vážím už toho, že mě rada 
městského obvodu, ve kterém bydlím, navrhla 

na tento post. Děkuji za vstřícnost a přístup, se 
kterým jsem se setkala třeba u paní starostky 
Šárky Tekielové, neboť lidská stránka, kte‑
rou jsem u ní poznala, je pro mě důležitějším 
a větším oceněním a uznáním než samotné 
rozhodnutí města. Neznám důvody zamítnutí 
udělení čestného občanství, ale nijak to můj 
postoj k Ostravě, k místu, kde žiju, k mé práci, 
k divadlu, k baletu vůbec neovlivnilo. Já miluji 
Ostravu, ostravské publikum, a když mi nyní při 
derniéře Labutího jezera celé divadlo tleskalo 
vestoje, bylo to ocenění, po kterém jsem jako 
sólistka baletu toužila nejvíce.“

Prozraďte nám na závěr, kde Vás můžeme 
v příští divadelní sezóně vidět.

„Ještě přesně není známo, jaká díla budou 
na sezónu nasazena, ale určitě to bude třeba 
v Louskáčkovi nebo ve Třech mušketýrech“.

Povídání s paní Olgou bylo velmi milé 
a zajímavé. My jí za celou redakci děkujeme 
za tak výjimečný rozhovor a čas, který nám 
věnovala. Přejeme jí mnoho dalších umělec‑
kých a životních úspěchů stejně jako další spl‑
něné sny.

Kateřina Tomanová

KOMINICTVÍ 
RADOVAN

IČ: 74447971,  
e-mail:  

kominictvi1@seznam.cz,  
tel.: 605 379 799
Nabízím Vám:

•	 Pravidelnou	kontrolu	
spalinových	cest	za	330	Kč	

•	 Vložkování	a	frézování	
komínů	

•	 Čištění	komínů	a	kouřovodů	

•	 Veškeré	další	kominické	
práce	za	NÍZKÉ	CENY	

PRODEJ
PALIVOVÉHO DŘEVA
Smrk: 
	 špalky	30	cm	 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	8kg	pytlíku	třísek	 
za	39	Kč/ks.
(7m3	špalků	=	1x	pytlík	třísek	zdarma)

Tel.: 725 987 422

inzerce

inzerce

UHELNÉ SKLADY JAN MARIA – ul. Zvěřinská, Ostrava 
 

Nabízíme balené i volně ložené uhlí, platba na místě v hotovosti: 
 Černé a hnědé uhlí, koks, brikety 
 Černý a hnědý hrášek do automatických kotlů 

Dopravu paliva zajistíme zdarma do	15km (odběr min. 30q).  
 

KARBOTRADE	s.r.o. 
IČ: 28659198 

Informace a objednávky: 
 602 502 816 

Aktuální ceník, otevírací doba a další informace na  
www.uhli-janmaria.cz 

  

Informace z charity Ostrava

VÝVOZ SEPTIKů 
A ŽUMP – 8 m3

Fa Ivan Buš
Na Hermaně 301/16, 739 32 Vratimov

e-mail: muj.cuc@seznam.cz

mob. 792 304 517
po dohodě SO + NE

SAMFA s.r.o.
info@samfasro.cz     www.samfasro.cz
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