
Každoročně na těchto řádcích hodnotíme 
bartovickou pouť ke sv. Anně jako vydaře-
nou. Ne jinak tomu je i letos. Po několikaden-
ním nepříznivém počasí se v sobotu ráno 29. 
července vyčasilo a sluníčko si na celý den 
rezervovalo oblohu jen pro sebe. Přilákalo do 
Ostravy ‑Bartovic k hasičské zbrojnici stovky 
zdejších občanů, aby si užili atmosféru pou-
ťové zábavy, která zde byla již po dvacáté 
třetí v pořadí. Program přilákal nejprve malé 
návštěvníky, kteř í si vyzkoušeli pouťové 
atrakce, jako jsou kolotoče, trampolíny, jízdu na 
koníku nebo laserovou střelnici městské poli-
cie. Potom mohli zhlédnout krásnou pohádku 
o veverce Terce a myšce Klárce. Doslova hltali 
dobrodružství obou zvířátek, jak cestovala do 
chladného Grónska a do teplé africké Malagy. 
Nakonec všichni spolu chytali ryby a malé 
rybáře neminula sladká odměna. Dětské před-
stavení vystřídalo na pódiu vystoupení pro 
dospěláky, kteří se mohli bavit vtipnými kousky 

imitátora slavných umělců a politiků. Hlavním 
hostem akce však byla skvělá talentovaná mladá 
zpěvačka Markéta Konvičková. Před nedávnem 
zazářila v televizní soutěži Tvoje tvář má známý 
hlas. Nyní předvedla některé své kousky z této 
soutěže a také představila líbivou taneční hudbu, 
kterou roztančila většinu návštěvníků pouťové 
zábavy. Markétu doprovodily dvě hezké taneč-
nice, což celistvě vydalo na skvělou show.

Následovala tombola se svými bezmála 
devadesáti cenami. Hlavní cenou byl ratanový 
zahradní nábytek, ale i další ceny, jako jsou 
např. domácí spotřebiče, dorty, koláče, vína 
atd., udělaly svým výhercům radost. Jedna 
cena, patnáctá, kterou je tyčový mixér, zůstala 
nevyzvednuta. Výherce s bílým losem č. 67 si 
může cenu vyzvednout na sekretariátu úřadu, 
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Bartovická pouť Pozvánka 
na radvanické 
slavnosti
Srdečně zveme všechny spoluobčany 
na Radvanické slavnosti, které se usku-
teční v sobotu 16. 9. 2017 na ul. Poláškové 
(areál bývalého koupaliště) v Ostravě‑
‑Radvanicích.

Program:
14:00 zahájení
14:05 vystoupení žáků MŠ a ZŠ
15:15 Klauni z Balónkova
16:00 zábavné odpoledne s Majdou 

a Péťou (Magdalena Reifová 
a Petr Vacek)

17:00 sokolnická show
17:30  parkour show 
18:00  Miro Šmajda
19:00  skupina HEC (k poslechu a tanci)
20:00  Těžkej Pokondr
21:00  Michal David revival
21:45  ohňostroj
22:00  skupina HEC (k poslechu a tanci)

Doprovodný program:
Kolotoče, nafukovací atrakce, bohaté občer-
stvení, stánkový prodej.

Šárka Tekielová,  
starostka

Pozvánka 
na zastupitelstvo

Starostka městského obvodu Radvanice 
a Bartovice Šárka Tekielová zve občany 
na 17. zasedání Zastupitelstva městského 
obvodu Radvanice a Bartovice, které se 
uskuteční ve čtvrtek 21. 9. 2017 od 16 hodin 
v hasičské zbrojnici v Ostravě ‑Radvanicích.

Šárka Tekielová,  
starostka
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Bartovická…
kde je uložena. Je však potřeba, aby si výherní 
los vzal s sebou.

Po losování tomboly vystoupila k tanci 
a poslechu skupina HEC. Ve 21:45 pak odpočí-
tala spolu s návštěvníky posledních 15 sekund 
do odpálení slavnostního ohňostroje, který byl 
letos poprvé za zvuku hudby, což ještě umoc-
nilo slavnostní atmosféru. Tančilo se a zpívalo 
do pozdních večerních hodin.

Poděkování patří organizátorům pouti, dále 
všem dárcům bohaté tomboly, Městské policii 
Ostrava, ale i všem zúčastněným majitelům 
atrakcí a stánkařům, bez kterých by to na pouti 
nebylo prostě ono. 

Už se všichni těšíme na další ročník pouti ke 
sv. Anně, ale ještě dříve se můžeme takto setkat 
16. září na Radvanických slavnostech. (red)

(Pokračování ze strany 1)

Rada městského obvodu na své 68. schůzi 
konané dne 26. července 2017
‑ projednala bytové záležitosti,
‑ rozhodla o schválení záměru pronájmu 

pozemku v k. ú. Radvanice,
‑ projednala nabídky k odkupu garáží v k. ú. 

Radvanice a doporučila zastupitelstvu měst-
ského obvodu akceptovat neuplatnění před-
kupního práva,

‑ rozhodla o uzavření smluv o smlouvách 
budoucích o zřízení služebnosti, zakládající 
právo umístit a provést stavbu,

‑ schválila rozpočtové opatření č. 11/2017,
‑ schválila plán kontrolní činnosti u příspěv-

kových organizací,
‑ rozhodla na základě zprávy o posouzení 

a hodnocení nabídek o pořadí jednotlivých 
nabídek, o výběru nejvýhodnější nabídky 
a o uzavření smlouvy o dílo na realizaci 
zakázky „Demolice objektů na pozemcích p. 
č. 730/6 a 730/8, k. ú. Radvanice“ s dodava-
telem SF Zemtrade, s.r.o., Ostrava, Slezská 
Ostrava,

‑ rozhodla na základě zprávy o posouzení 
a hodnocení nabídek o pořadí jednotli-
vých nabídek, o výběru nejvýhodnější 
nabídky a o uzavření smlouvy o dílo na 
realizaci zakázky „Stavební úpravy u ul. 
Radvanická“ se zhotovitelem EDS Trade, 
s.r.o., Opava‑Předměstí,

‑ rozhodla o uzavření smlouvy s Úřadem 
práce ČR o organizování veřejné služby,

‑ rozhodla o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu pod názvem „Projektové doku-
mentace pro opravy místních komuni-
kací“ a o zaslání výzvy k podání nabídky 
zájemcům,

Rada městského obvodu na své 69. schůzi 
konané dne 9. srpna 2017
‑ rozhodla o uzavření smlouvy o bezúplatném 

převodu majetku – automobilu od Hasič‑ 
ského záchranného sbor u Moravsko‑ 
slezského kraje,

‑ projednala bytové záležitosti,
‑ rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti, zakládající 
právo umístit a provést stavbu,

‑ rozhodla o uzavření smluv na pronájmy 
pozemků v k. ú. Radvanice,

‑ rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na likvi-
daci odpadů vzniklých při úpravě plochy 
bývalého koupaliště v Ostravě ‑Radvanicích 
se společností OZO Ostrava, s.r.o., Ostrava‑
‑Kunčice,

‑ rozhodla o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu pod názvem „Provedení zimní 
údržby místních komunikací a ploch na 
území městského obvodu Radvanice 
a Bartovice“ a o zaslání výzvy k podání 
nabídky zájemcům,

‑ rozhodla o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu pod názvem „Likvidace čer-
ných skládek v areálu bývalého koupaliště 
v Ostravě ‑Radvanicích“ a o zaslání výzvy 
k podání nabídky zájemcům,

‑ projednala požadavky městského obvodu 
na kapitálový rozpočet statutárního města 
Ostravy pro rok 2018 a kapitálový výhled na 
léta 2019–2021,

‑ rozhodla o uzavření smlouvy na zpraco-
vání projektových dokumentací pro opravy 
místních komunikací se společností Projekt 
2010, s.r.o.,

‑ souhlasila s výkupem pozemků od společ-
nosti Asental Land, s.r.o., statutárním měs-
tem Ostrava a svěřením těchto pozemků do 
správy městského obvodu. 

Kateřina Zdražilová,
pověřena zastupováním tajemnice

z jednání místní samosprávy

Podél ulice Radvanické v oblasti domů, 
které se zapsaly do paměti svým původem 
jako záchranářské, dojde do konce roku 
k úpravě parkování. Jedná se o úsek mezi uli-
cemi Poláškovou a Pastrňákovou v Ostravě‑
‑Radvanicích. Momentálně vozidla parkují 
na hliněné nebo betonové ploše, popřípadě 
zabírají místo na asfaltové krajnici v místech, 
kde je komunikace širší. Jelikož není městský 
obvod vlastníkem všech pozemků, kde auta 
parkují, podařilo se dohodnout, že v případě 
vzniku veřejné stavby, což parkoviště je, 
budou dotčené pozemky městskému obvodu 
darovány. 

Po plánované rekonstrukci by měla vznik-
nout příčná parkovací místa, která budou 
umístěna na zatravňovacích panelech tak, aby 
bylo zachováno co největší množství zeleně. 
Zároveň budou vystavěny nové chodníky, 
které zlepší obslužnost parkovacích míst. Ty 
se napojí na chodníky stávající. Současně 

se opraví i kontejnerová stání, aby k nim byl 
důstojný přístup.

Občané, kterých se parkování na uvede-
ném místě týká, dostanou informace do svých 
schránek s uvedením kontaktní osoby pro pří-
padnou komunikaci. Samotné stavební práce 
byly zahájeny koncem srpna.

Celková okolní revitalizace zeleně bude 
realizována spolu s projektem rekonstrukce 
bývalého koupaliště. Jsme si také vědomi 
chybějících chodníků u parku U Káňů v okolí 
autobusových zastávek (č. 23, 29, 30) či 
absence bezpečných přechodů pro chodce, 
avšak v těchto dnech doslova licitujeme 
s dopravní policií konkrétní nejvhodnější 
řešení jejich výstavby. Snažíme se také, aby 
autobusové zastávky byly zcela bezbariérové, 
jako jsou nově vybudované na jiných místech 
v městském obvodě.

Aleš Boháč,  
místostarosta

K nově vystavěnému chodníku na ulici 
Těšínské u Ozdravného centra Ještěrka přibyde 
další část chodníku v úseku od ulice Majovského 
k restauraci Ramses, u které zároveň vznikne 
nový osvětlený přechod pro chodce. Přivítají 
ho především lidé, kteří využívají zastávku 
Ozdravné centrum Ještěrka a doposud nebez-
pečně přebíhali frekventovanou silnici nebo 
chodili na vzdálený přechod pro chodce v opač-
ném směru, než jsou jejich domovy. Nový pře-
chod u restaurace Ramses je realizován na přání 
zdejších obyvatel, které vzešlo ze společného 
veřejného setkání s občany. Výstavba chod-
níku i přechodu pro chodce je součástí II. etapy 
revitalizace prostor kolem Ozdravného centra 
Ještěrka.

Aleš Boháč, místostarosta

U restaurace ramses 
bude nový přechod 
pro chodce

Poděkování 
hasičům

Ředitel hasičského záchranného sboru 
Vladimír Vlček prostřednictvím paní sta-
rostky Šárky Tekielové děkuje všem členům 
JSDH Ostrava ‑Radvanice, kteří se zúčastnili 
dne 28. 7. 2017 likvidace rozsáhlého požáru 
jednoho z provozů v areálu Elektrárny 
Dětmarovice. Všichni dobrovolní hasiči na 
místě prokázali, že nejen svým vybavením, 
ale také svými znalostmi, disciplínou a nasa-
zením jsou zcela nepostradatelnou součástí 
integrovaného záchranného systému. Bez 
jejich pomoci, stejně jako bez pomoci ostat-
ních 16 jednotek požární ochrany, které se na 
zásahu podílely, je likvidace událostí tako-
vého rozsahu zcela nepředstavitelná. (red)

Parkoviště na radvanické ulici 
u „záchranářských domů“
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Městský obvod udržuje čistotu na veřejném 
prostranství a provádí údržbu zeleně pomocí 
firem, avšak o nejfrekventovanější místa se stará 
sám pomocí zaměstnanců na veřejně prospěšných 
pracích nebo ve veřejné službě. I když spolupráce 
s těmito lidmi se zdá být poněkud komplikova-
nější, prioritou zůstává dát jim šanci získat ales-
poň nějaké pracovní návyky, než je nechávat bez 
práce doma. A kdo jiný by měl těmto občanům 
pomoci než městský obvod, ve kterém žijí?

Letošní léto bylo velmi extrémní na počasí. 
Silně deštivé dny střídala extrémní vedra. To 
zapříčinilo rychlejší růst trávy a také problémy 
používat postřiky na hubení plevele. Stav se zdál 

být těžko zvládnutelný, za což se omlouváme. 
Zároveň však chceme poděkovat všem, kte-
rým nevadilo „udělat si pořádek před vlastním 
domem“, byť udržovali pozemek městského 
obvodu. Četnost sekání trávy je letos mnohem 
vyšší. Hřbitovy i parky jsme od počátku roku 
sekali už pětkrát, což je více než za celý loňský 
rok. Nejen místní obyvatelé pomáhali s údržbou 
ulic, ale ve dnech, kdy Ostravu sužovala vedra, 
pomáhali zalévat nově zasazené stromy, keře 
a květiny i zdejší hasiči. Byli využíváni také na 
dalších místech města – v Moravské Ostravě na 
Prokešově náměstí, v Komenského sadech nebo 
na sídlišti Fifejdy.

Bohužel několik pracovníků, které jsme 
mohli využít na údržbu zeleně, muselo per-
manentně odklízet černé skládky, nepořádek 
kolem kontejnerů na tříděný odpad, v lesích 
a kolem málo frekventovaných cest. Zejména 
po víkendech se v městském obvodě objevuje 
tolik odpadků, že první dva dny v týdnu se per-
manentně uklízí místo toho, aby se čas věnoval 
jiným potřebnějším pracím. Rádi bychom tedy 
touto cestou znovu apelovali na obyvatele, aby 
využívali místa ve sběrném dvoře, kde lze umís-
tit nepotřebné věci zdarma. 

Také udržet čistotu na autobusových zastáv-
kách je jako boj s větrnými mlýny. Nově stavěné 
odpadkové koše často dohledáváme v okolních 
příkopech nebo přilehlých polích. Nové lavičky 
na zastávkách nebo na hřbitovech si zejména 
starší obyvatelé velmi chválí, tedy ty, které tam 
zůstanou a nejsou zcizeny nebo v tom lepším pří-
padě si na nich můžeme přečíst vzkazy Eržiky, 
jak moc miluje Štefana. 

OZO již odmítá vyvážet některé popelnice na 
tříděný odpad, neboť se v popelnicích několikrát 
za sebou vyskytl odpad komunální. Některé popel-
nice si již OZO odvezlo bez náhrady a lidé tak ztra-
tili možnost odkládat svůj papír, sklo a plasty do 
barevných účelově zřízených popelnic.

Nezbývá nic jiného než věřit, že se situace 
z hlediska veřejného pořádku a čistoty městského 
obvodu zlepší. Závěrem ještě můžeme s příjem-
ným pocitem sdělit, že v rámci čištění městského 
obvodu jsou odstraňovány náletové dřeviny, 
které v těchto dnech zpestřují jídelníček zvířat 
v naší ostravské ZOO, kam je odvážíme.

Aleš Boháč, místostarosta

Udržovat čistotu v městském obvodě by měl každý z nás

Rozhodnutím prezidenta republiky ze 
dne 19. dubna 2017 byly vyhlášeny volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České repub-
liky. Jejich konání bylo stanoveno na pátek 
20. října a sobotu 21. října 2017.

 VOLBY V NEMOCNICI, 
ZDRAVOTNICKÝCH NEBO 
SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH:

V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče 
nebo obdobném zdravotnickém zařízení může 
volič hlasovat mimo okrsek svého trvalého byd-
liště za splnění podmínek zákona č. 247/1995 
Sb., o volbách do Parlamentu ČR, a to:
a)  na základě zápisu do zvláštního seznamu 

voličů, který vede úřad pro voliče, který není 
v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému 
pobytu, popřípadě nemůže z důvodu, že je 
ve zdravotnickém zařízení, volit ve svém 
volebním okrsku, v jehož stálém seznamu 
je zapsán. Správa zdravotnického zařízení 
předá údaje voličů k zápisu do zvláštního 
seznamu úřadu nejpozději 7 dnů před vol-
bami (tj. 13. října 2017 do 14.00 hod.) a záro-
veň zašle potvrzení o zápisu voliče do tohoto 
seznamu úřadu, kde je volič zapsán k trva-
lému pobytu (zamezení dvojí volby),

b)  na základě voličského průkazu vydaného 
úřadem, kde má volič trvalý pobyt. 

V obou případech samotné hlasování v uve-
deném zdravotnickém zařízení zajistí okrsková 
volební komise, v jejímž okrsku se zařízení 
nachází. Okrsková volební komise vyšle 2 své 
členy, kteří po prokázání totožnosti (platným 
občanským průkazem nebo cestovním pasem) 
umožní voliči hlasovat prostřednictvím pře-
nosné volební schránky.

 VOLIČSKÉ PRŮKAZY:
Dle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 

Parlamentu ČR, může volič od vyhlášení voleb, 
který nebude moci volit ve svém volebním 
okrsku, požádat o voličský průkaz. 

Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude 
možné nejdříve od čtvrtka 5. 10. 2017 takto: 

Volič může požádat osobně u Úřadu měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice, který 
vede stálý seznam voličů, nejpozději do středy 
18. 10. 2017 do 16:00 hod. 

Žádost (viz formulář na www.radvanice.
ostrava.cz‑volby) lze podat v listinné podobě 
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, 
nebo v elektronické podobě zaslané prostřed-
nictvím datové schránky, obě podání musí být 
doručena Úřadu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice nejpozději do pátku 13. 10. 2017 do 
16:00 hod. Úřad městského obvodu voličský 
průkaz voliči zašle.

Voličský průkaz může případně převzít 
i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně 
ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání 
voličského průkazu (viz formulář na www.rad-
vanice.ostrava.cz‑volby).

Voličský průkaz opravňuje voliče k vol-
bám ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR v jakémkoli volebním okrsku. 

 VOLBY V ZAHRANIČÍ:
Př i volbách do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky je možno hlaso-
vat i v zahraničí na příslušných zastupitelských 
úřadech. Podrobné informace k možnosti volit 
v zahraničí naleznete na webových stránkách 
ministerstva vnitra.

V dalším vydání RaB novin budou uveřej-
něny informace o volebních okrscích v našem 
městském obvodu.

Kontaktní osoby za Úřad městského obvodu 
Radvanice a Bartovice: 
Bc. Šárka Krkošková, tel. č. 599 416 100, kanc. č. 15
Marcela Bartková, tel. č. 599 416 120, kanc. č. 14

Šárka Krkošková, odbor OaVV

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu Čr 2017
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moštování jablek  
zO ČzS Ostrava ‑Bartovice
Moštárna je v Domě zahrádkářů, Březová 
18, Ostrava‑Bartovice
Vzhledem k předpokládané malé úrodě jab-
lek bude jejich moštování zajišťováno pouze 
po předchozí telefonické objednávce
v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin.
Termín pro objednání je v pondělí a ve středu 
vždy od 17.00 do 19.00 hodin na 
tel. č. 605 375 186.
Při množství přes 100 kg je možné dohod-
nout i jiný termín na tomtéž telefonním čísle 
a ve stejné dny a hodiny.

Předpokládaný termín zahájení provozu 
moštárny je 13. září 2017. 

Výbor ZO ČZS Bartovice

Již poněkolikáté se musíme vrátit k nezá-
konnému prodeji obchodníků, kteří navštěvují 
občany v jejich domácnostech. Byť byl podomní 
prodej nařízením města už v roce 2013 zaká-
zán, stále se najdou „odvážlivci“, kteří zkoušejí 
obchodnické štěstí obcházením po bytech.

Nepříjemnou zkušenost, která vyvrcholila 
jejím fyzickým napadením, v minulých dnech 
s podomními obchodníky udělala žena ze 
čtvrtého porubského obvodu. Díky rychlému 
zásahu městských strážníků naštěstí vše dobře 
dopadlo.

Paní Lenka má blízký vztah se svou soused-
kou seniorského věku. Když se onoho večera 
ozval zvonek, domnívala se, že sousedka něco 
potřebuje, takže bezelstně otevřela. „Kolem 
19 hodiny na mě zazvonila podomní prodej-
kyně a nabízela služby ohledně plynu a elek-
třiny. Když jsem se jí zeptala, zda má nějaké 
povolení, tak mi slečna sdělila, že mi do toho 
nic není. Rozčílila jsem se a paní ve vchodě 
zamkla. Ihned jsem volala na městskou policii. 
V životě by mě nenapadlo, že tito lidé jsou tak 
sehraní, kolega od slečny mě napadl,“ popsala 
paní Lenka v dopise starostovi Poruby. Muž, 
který prodejkyni doprovázel, paní Lence prý 
vrazil pěstí do obličeje takovou silou, až upadla. 
Městští strážníci podle jejích dalších slov oba 
výtečníky zadrželi a celou situaci vyřešili.

„Buďte opatrní a nevpouštějte do domů 
osoby, které neznáte. Pokud už se takový člověk 
do vchodu přece jen dostane, zavolejte strážníky 
na linku 156,“ důrazně doporučil Michal Maršo, 
mluvčí Městské policie Ostrava.

Strážníci, kteří dorazí na místo, ověří totož-
nost člověka, jenž se do domu vloudil. „Pokud 
zjistí, že se jedná o podomní prodej, mohou 
v blokovém řízení uložit pokutu až do výše pět 
tisíc korun. Nejsou‑li splněny podmínky bloko-
vého řízení, podezření ze spáchání přestupku, 
včetně důkazních prostředků, strážníci pře-
dávají k projednání příslušnému správnímu 
orgánu,“ upřesnil mluvčí.

Fyzickým osobám, které poruší zákaz podo-
mního prodeje a dopustí se přestupku, lze ulo-
žit pokutu až do výše třicet tisíc korun. Jestliže 
takový zákaz poruší podnikatel a dopustí se tak 
správního deliktu, je možné uložit pokutu až do 
výše dvě stě tisíc korun.

Byť jsme vás seznámili s příběhem z jiného 
městského obvodu, víme, že se podobné události 
dějí i u nás. Proto apelujeme na naše občany, aby 
nebyli lhostejní k tomu, co se děje u nich v domě, 
a nebáli se zavolat městské policisty na linku 
156, když budou mít pocit, že se jedná o obdobné 
nekalé aktivity.

(red)

základní umělecká  
škola  

E. runda,
pobočka 

Ostrava ‑radvanice
Pro školní rok 2017–2018 jsme připravili 
nabídku možností vzdělávání Vašich dětí

v hudebním a výtvarném oboru.

 V hudebních oborech si děti mohou 
vybrat některý ze strunných, dechových 

nebo klávesových nástrojů. Nabízíme také 
výuku zpěvu.

Pro nejmenší nabízíme setkávání 
v „Přípravné hudební výchově“, kde se 
děti hravou formou seznámí se základy 

hudby a mohou si následně zvolit některý 
z hudebních nástrojů pro své další 

vzdělávání. 

  Ve výtvarném oboru se děti mohou 
seznámit se všemi technikami malířství, 

budou také pracovat s keramikou.

 V hlavní budově je navíc realizována 
výuka tance a dramatické výchovy.

Přijďte mezi nás a rozšiřte řady našich 
hudebníků, z kterých se již velká řada výrazně 

uplatnila jak na různých soutěžích, tak 
v profesionálním životě. Stejně krásné je však 
také amatérské pěstování hudby, která se pak 
stane hodnotným celoživotním průvodcem.

V tom všem chceme být Vám i Vašim dětem 
nápomocni.

Bližší informace Vám rádi podáme osobně 
nebo na telefonních číslech: 

733 547 254 nebo 596 232 167

Stejně jako loni proběhne i letos soutěž o nej-
větší slunečnici, a to ve dvou kategoriích – nej-
vyšší rostlina a největší průměr květenství.

A tak neváhejte, a komu narostla velká slu-
nečnice, přihlaste se do 20. září 2017 do vyhod-
nocení soutěže osobně u paní Sniegoňové nebo 
na jejím tel. č. 737 826 637, případně na tel. 
č. 596 227 100 (záznamník, kde uvedete jméno, 
adresu, případně kontakt). My pak přijedeme, 
přeměříme, vyfotíme, výherce po zásluze 
odměníme a jejich jména zveřejníme.

Výbor ZO ČZS Bartovice

Pěstitelé pozor – II. ročník soutěže 
O největší slunečnici!

Na podomní prodejce raději zavolejte 
městské policisty na linku 156

LISOVáNÍ 
OVOCE 
zO ČzS Ostrava ‑radvanice
oznamuje, 
že lisování ovoce začalo v sobotu  
dne 19. 8. 2017 
od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Pravidelně ve dnech:
Středa 15.00 hod. – 17.00 hod.
Sobota 8.00 hod. – 12.00 hod.

Další informace na telefonních číslech:
775 920 939, 605 974 851

Fotopast odhalila 
zloděje dřeva

Díky mobilní fotopasti byli dne 30. čer-
vence 2017 v Ostravě ‑Radvanicích přistiženi 
v lese nenechavci nakládající pořezané dřevo. 
Tento nevydařený čin měli na svědomí tři 
muži, kteří se rozhodli obohatit na úkor maji-
tele lesa. Strážníci jeli „na jisto“, jelikož dle 
pořízených fotografií se v lese nacházelo pode-
zřelé vozidlo. V době příjezdu hlídky městské 
policie docházelo k nakládce přibližně metro-
vých kulatin. Následovala kontrola totožnosti 
osob a zjištění, že jeden z mužů má již trestnou 
minulost. Přivolaná hlídka Policie ČR si celou 
událost přebrala k dalšímu šetření. Fotopasti 
pomáhají například odhalovat také zaklá-
dání černých skládek v odlehlejších oblastech 
města.

Zdroj: MPO
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V budce u Ještěrky vznikla malá samoobsluha

Už jsme si zvykli, že na točně autobusů 
u Ozdravného centra Ještěrka stojí malá pro-
dejna s potravinami a smíšeným zbožím. 
Před nedávnem prošla rekonstrukcí, kdy se 
z pultové prodejny stala malá samoobsluha. 
Obchůdek provozuje paní Lucie Šuráňová 
a v prodejně jí vypomáhá také její sestra. Už při 
vstupu do dveří voní čerstvé pečivo, koblihy 
a domácí koláče, které jsou denně dováženy 

čerstvé stejně jako uzeniny, chlebíčky či 
zákusky. V mrazicích pultech můžete najít 
sortiment mražených výrobků, nanuků, masa 

a zeleniny. Potravinářský sortiment je dopl-
něn nápoji, drogistickým zbožím, ale třeba 
i drobnými dárkovými předměty či potřebami 
pro chovatele pejsků a kočiček. Také kuřáci 
si zde mohou zakoupit cigarety v automatu, 
který doplňuje prostor hned u vstupu do pro-
dejny.

Prodejna nabízí službu nákupu seniorům, 
kterým dělá problém si zajít nakoupit. Nákup 
v hodnotě nad 200,‑ Kč může být zdarma dove-
zen až do jejich bytu v celém městském obvodě 
Radvanice a Bartovice nebo také v nedalekém 
Šenově. 

Prodejna je otevřena už od brzkých ranních 
hodin, neboť si zde pro snídani či svačinu chodí 
zaměstnanci okolních firem. Paní Šuráňová ráda 
využila prostor k podnikání právě v Bartovicích, 
odkud pochází, a má to do práce prakticky velmi 
blízko.

Otevírací doba: 
pondělí – pátek 5 – 17 hodin
sobota 7 – 11 hodin
neděle  zavřeno
Pro nákup si můžete zavolat na tel. č. 739 522 

045 nebo 739 522 374.
Kateřina Tomanová

SErIáL
představujeme podnikatele 

v obvodu

Už po řadu let každé letní prázdniny pro-
bíhá v městském obvodě Radvanice a Bartovice 
příměstský tábor pro děti od 6 do 15 let. Ani 
letos tomu nebylo jinak. První turnus proběhl 
v termínu od 17. 7. do 21. 7. a zúčastnilo se ho 
celkem 20 dětí. Program zajišťovala vedoucí 
tábora ve spolupráci s preventisty Městské  
policie Ostrava.

Každodenní program začal již v 7:30 hodin 
ráno na hřišti TJ Sokol v Ostravě ‑Radvanicích. 
Sportovní aktivity střídaly výlety až do odpo-
ledních hodin, do 16:30. Děti se podívaly na 
techniku i cvičný polygon do HBZS, jely na výlet 
na Ondřejník v Beskydech, navštívily dopravní 

hřiště v Ostravě‑Přívoze, užívaly si den v ost-
ravské ZOO, relaxovaly v solné jeskyni a celo-
týdenní aktivity završily slavnostním obědem 
ve Slezském dvoře, kterého se zúčastnila i paní 
starostka. S dětmi si povídala o tom, co se jim 
na příměstském táboře nejvíce líbilo, přinesla 
všem sladké pohoštění v podobě dortu a rozdala 
medaile a pochvalné listy za účast.

Děti dávaly spontánně najevo nadšení ze 
všech aktivit, které měly možnost na sportov-
ním příměstském táboře zažít. Jedna patnáctiletá 
dívenka dokonce litovala, že příští rok již nebude 
moci pro omezenou věkovou hranici 15 let akci 
absolvovat. Tak ráda by se zúčastnila znovu.

Samotni městští strážníci hodnotili první 
turnus velmi pozitivně. Chválili hodné a spolu-
pracující děti různého věku, jaké prý snad ještě 
na příměstském táboře neměli.

Je třeba připomenout, že na realizaci příměst-
ského tábora obdržel městský obvod Radvanice 
a Bartovice finanční částku z rozpočtu statutár-
ního města Ostravy ve výši 80.000 Kč.

O druhém turnuse, který proběhl v srpnu, se 
dočtete v příštích RaB novinách.  (red)

První turnus příměstského tábora



Slavnostní 
vítání občánků
Starostka městského obvodu Radvanice 
a Bartovice Vás zve
na slavnostní Vítání občánků, 
23. září 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 mat-
riku 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

5.9. 16.00
SPCCH 
Radvanice – 
výborová schůze

5.9. 15.00

KD při DPS 
Bartovice-Vítejte 
v 2. pololetí 
s opékáním klobás

6.9. 14.00
KD Radvanice – 
Setkání po 
prázdninách 

7.9. 15.00
KD záv. J. Fučík 
Radvanice– 
členská schůze

7.9. 16.00
KD Bartovice – 
Setkání po 
prázdninách

7.9. 19.30
Letní kino – 
Společenský dům 
O.-Bartovice

8.9. 17.00
ČSV Radvanice 
Bartovice 
–výborová schůze

13.9. 15.00
71. schůze Rady 
MěOb RaB – 
kancelář starostky

16.9. 14.00

Radvanické 
slavnosti – ul. 
Poláškova, bývalé 
koupaliště  
v O. -Radvanicích

20.9. 14.00 KD Radvanice-
Výlet do neznáma

20.9. 15.00
72. schůze Rady 
MěOb RaB – 
kancelář starostky

21.9. 16.00
KD Bartovice-
Jubilanti II. 
pololetí

23.9. 10.00
Slavnostní vítání 
občánků – obřadní 
síň

29.9. 19.00

Divadelní 
představení Sluha 
dvou pánů – 
Společenský dům 
v O.-Bartovicích

v měsíci září

Kalendář
událostí
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Uzávěrka příštího čísla

15. září 2017

akce v knihovně
 Závody na vlastní pohon
závody v parku na čemkoliv na vlastní 
pohon
pondělí 18. září | od 9 do 11
 Dej přednost v jízdě
test pro děti o dopravním provozu
září | během půjčování
 Kam vyrazit na víkend?
výstava knih na téma cyklovýlety
září | během půjčování 
 Tucet příběhů pro malé sportovce
čtení pro nejmenší čtenáře
úterý 5. září | od 10 do 11
 Dáma atletika
výtvarné odpoledne pro děti
vytváříme štafetové kolíky
čtvrtek 7. září | od 13 do 14.30
 Knihovnická tretra
soutěž pro děti 
13. září | od 9 do 11
 Startovní čísla
výtvarné odpoledne pro děti
čtvrtek 21. září | od 13 do 15
 Známé tváře atletiky
test pro děti 
září | během půjčování 
 Osobnosti v karikaturách
výstava spojená se soutěží pro dospělé
září | během půjčování 

Část akcí je dotována z poskytnutého 
účelového transferu ÚMOb Radvanice 
a Bartovice.

Ve dnech 6. až 8. října 2017 se koná v pro-
storách Slezskoostravského hradu „Festival, 
výstava vín a popíjení burčáku“ pod záštitou 
primátora města Ostravy Ing.Tomáše Macury, 
MBA . Představeny budou stovky láhví pře-
vážně ročníku 2016. Ve stylovém prostředí bude 
možno ochutnat i zakoupit všechny vystavené 

vzorky. Odborný výklad o víně včetně zábavně 
kulturního programu bude zajištěn po celý 
víkend, v pátek od 15 hod., v sobotu a v neděli od 
11 do 21 hod. Srdečně zve pořadatel Vinný sklep 
U Sládků a Slezskoostravský hrad.

Pozvánka na víno

Nezapomeňte 
na divadelní 
představení

Koncem června se mělo uskutečnit diva-
delní představení hry z pera C. Goldoniho 
Sluha dvou pánů v podání divadelního sou-
boru Těšínského divadla. Z důvodu celoden-
ního přerušení dodávky elektrické energie 
se však představení zrušilo. 

Náhradní termín představení je 29. 9. 
2017 v 19 hodin. Vstupenky zůstávají v plat-
nosti. 

V případě, že máte zakoupeny vstupenky, 
avšak náhradní termín vám nevyhovuje, 
můžete je vrátit do 25. září 2017 paní Janě 
Sedlákové, č. dveří 14. Tamtéž je možné si 
také ještě další vstupenky zakoupit za zvý-
hodněnou cenu 150 Kč. (red)



V netradičním o 14 dní posunutém termínu 
se už podeváté sjelo do Radvanic 129 závod-
níků z 5 zemí, aby na Okruhu Františka Bartoše 
bojovali o body do přeboru České republiky a ve 
třídách Twin a Supermono dokonce o poslední 
body do mistrovství České republiky, kde do 
poslední chvíle nebylo jasné, kdo nakonec získá 
titul mistra republiky pro rok 2017. 

Ve třídě Twin do 650ccm si pro své první 
vítězství a také první mistrovský titul dojel 
Marek Stibor. Doposud vedoucí jezdec mis-
trovství Jan Markalous dojel až čtvrtý. I když ve 
třídě Supermono do 800ccm podruhé za sebou 
zvítězil německý závodník Daniel Zoernweg, 
svůj sedmý titul mistra republiky nakonec získal 
Libor Kamenický, z toho 3 krát byl už vyhlášen 
novým mistrem republiky právě v Radvanicích. 
Nejúspěšnějším závodníkem v historii Okruhu 
Františka Bartoše se stal Patrik Kolář, který ve 
třídě 125 GP posbíral 8 zlatých věnců, a přestože už 

dopředu získal titul přeborníka České republiky, 
přijel do Radvanic potvrdit své jezdecké kvality 
v souboji s druhým v pořadí Němcem Wernerem 
Steegem a třetím Jiřím Obtulowiczem – jezdcem 
pořádající RABA Motosport. Kromě německé 
státní hymny diváci slyšeli i slovenskou hymnu 
po závodě třídy 125 SP, a to díky mladičkému 
Edo Wernerovi, který v Radvanicích vybojoval 
svůj první zlatý věnec, přičemž předloni byl třetí 
a vloni druhý. 

Kromě rychlých motocyklů mohli diváci 
obdivovat nádherné závodní motocykly z let 
minulých, největší pozornosti nejen fotografů, 
ale i diváků se těšily motocykly Velocete z roku 
1936, Matchless z roku 1947, ESO z roku 1967 
nebo tovární čtyřválcová Jawa, kterou kon-
cem šedesátých let sedlal legendární František 
Šťastný. Tyto motocykly soutěžily v rámci 
jízdy pravidelnosti, kde není rozhodující 
pořadí v cíli, ale porovnávají se časy dosažené 

v předem určených kolech. Absolutním vítězem 
se stal Luděk Hrdlička na motocyklu Jawa 350 
z roku 1956. Jízdu pravidelnosti uzavíral závod 
divácky atraktivních sajdkár, kde každoročně 
je upřena pozornost na místní posádku Richard 
Bílý a Milan Kostiuk, která startovala z první 
řady a vybojovala pohár místostarosty Aleše 
Boháče. Na startu se poprvé objevila za řídítky 
sajdkáry žena – Wioletta Kowalczyk z Polska, 
která vybojovala trofej v dámském poháru.

 Pořadatelé z místní organizace RABA 
Motosport děkují  městskému obvodu Radva‑ 
nice a Bartovice za poskytnutou podporu, sta-
rostce Šárce Tekielové a místostarostovi Aleši 
Boháčovi za záštitu nad touto významnou spor-
tovní akcí a občanům za shovívavost během 
celého závodního víkendu a za jejich nezbytnou 
diváckou kulisu. 

Ing. Jan Lindner, 
tajemník závodu

Dne 16. září uctíme 4. výročí úmrtí 

Boženky Gřegořkové
a 27. září by se dožila 90 let.

Boženko, jsi stále s námi.
Dcery a syn s rodinami.

Dne 3. září uplyne již třetí výročí, 
kdy nás opustil můj manžel 

pan 

Antonín Sasyn. 
Vzpomínají  

manželka Milada s rodinou.

Dne 1. 9.2017 si připomeneme  
1. výročí úmrtí 

paní 

Stanislavy Slívové. 
S láskou vzpomíná  

dcera Stanislava s rodinou.

Dne 18. 9. jsme vzpomněli  
6. výročí úmrtí  

paní 

Naděždy Sochacké
z Radvanic.

Zároveň vzpomeneme 25. 10. její narozeniny.
Vzpomíná manžel s rodinou.

Čas ubíhá a nevrací, co nám vzal.
Dne 15. 9. 2017 vzpomínáme smutné desáté 

výročí úmrtí pana

Pavla Gurného.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Jana 

a synové Tomáš a Michal s rodinami.
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radvanice rozhodly o mistrech 
České republiky
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HOdNOCENÍ 
rEdaKTOrŮ 
S GrILOVáNÍm

Na konci školního roku jsme se sešli za malou 
školou, abychom vyhodnotili nejlepší články 
redaktorů školního časopisu „Listy Vrchličáku“. 
Volba nebyla snadná. Všichni se celý rok snažili 
psát zajímavě, barvitě a humorně články o školních 
akcích i mimoškolních zážitcích.

Paní vychovatelka nás moc chválila a počítali 
jsme, kolik toho každý z nás napsal v tomto škol-
ním roce.

Nejpilnější redaktorkou se stala Miriam 
Bundilová – PANDA, která si tím vysloužila 
funkci naší šéfredaktorky. Její zástupkyní se 
stala Taťána Tomečková – KORELA. Pochvalu si 
zasloužily i Aneta Lorinczová, Nela Šafránková 
a Simona Gavroňová. Jako nejlepší článek byl 
vyhodnocen výtvor Terezy Kocurové KOCURKA  
„Srí Lanka“, který voněl dálkami, pak článek 
KORELY o práci tatínka v Norsku a LIŠKY o dovo-
lené v Chorvatsku.

My ostatní se budeme snažit v příštím školním 
roce psát tak skvěle jako naše kamarádky.

KLEOPATRA A KOČIČKA

Paní učitelka Radana Lakomá napláno-
vala na poslední středu v červnu, že naše třída 
III.A podnikne výlet na haldu Emu. Sešli 
jsme se ráno ve škole a jeli jsme autobusem do 
Ostravy. Pěšky jsme pokračovali nahoru na 
Slezskou Ostravu, došli jsme až na hřiště. Tam 
jsme si chvilku pohráli a pak jsme pokračovali 

nahoru na haldu Terezii Emu. Paní učitelka nám 
vysvětlovala, jak vznikla halda a vyprávěla nám 
o dolování uhlí. Zpátky jsme šli zase jinou ces-
tou, ta byla velice krkolomná. Někteří spolužáci 
nám pomáhali při sestupu. Po silnici jsme se blí-
žili k Radvanicím. Bylo ten den hrozné vedro, 
lilo z nás a byli jsme velice unaveni, jako bychom 

šlapali vysokohorskou túru. Těšili jsme se do 
naší staré školy, tam byl chládek, tak jsme pak 
odpočívali i v chladné družině. Na výletě se mi 
nejvíc líbil výhled z haldy Emy, viděli jsme na 
celou Ostravu.

Výlet byl moc hezký.  
Aneta Lechowiczová,III.A ZŠ Vrchlického 

Na konci června nás paní vychovatelka 
Lenka Mladěnková odměnila za to, že jsme 
mnohokrát vystupovali s dramatickým 
kroužkem a reprezentovali naši školu po celý 
školní rok. Připravila pro nás „Noc v dru-
žině“. Sešli jsme se vpodvečer před školou. 
Pak jsme se rozdělili do dvou družstev, která 
mezi sebou soupeřila. Potom jsme se vydali 
na hřiště, kde nás čekala Šifrovaná honba za 
pokladem. Jednalo se o 14 
úkolů, potrápila nás mor-
seovka, číselné i písemné 
šif ry. Nejsnazší pro nás 
bylo čtení pozpátku nebo 
zespodu. V úkolech jsme 
splnili tanečky, sportovní 
i  matemat ické soutěže. 
Pokladem byly nanukové 
dorty. Potom nás až do tmy 
čekaly sportovní soutěže. 
Běhali jsme, skákali přes 
švihadlo, chodili s míčkem 
na lžíci i pálce, házeli na 
koš. Pak jsme se v družině 
nachystali na spaní a při 
večeři nám paní vychova-
telka pustila film o odváž-
ném vlčákovi. Mezitím se 
setmělo a my jsme prochá-
zeli chodbami školy jako na 
táborové Stezce odvahy. Ve 

škole byla tma, jen několik svíček nám bli-
kalo na cestu. Stezku zvládli všichni. Spalo 
se nám docela dobře, ráno nás musela paní 
vychovatelka budit do školy. Při snídani 
jsme dokoukali závěr filmu a potom vyluš-
tili závěrečnou šifru. 

Noc v družině se nám moc líbila.
Aneta Lorinzová a Tereza Kocurová, III.A  

ZŠ Vrchlického

NOC V drUŽINĚ

VýLET Na HaLdU EmU
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Nadační fond 
VÍTKOVICE STEEL
rozdělí letos neziskovým 
organizacím 2 mil. Kč

Nadační fond VÍTKOVICE 
STEEL vyhlašuje příjem žádostí 
o udělení finanční podpory. Tato 
výzva je určená organizacím či 
jednotlivcům, kteří nám zašlou 
zajímavý projekt se zaměřením 
na aktivity dětí a seniorů v oblasti vzdělávání, 
zdraví, sportu nebo sociálních služeb.

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL dlou-
hodobě podporuje kvalitnější péči o děti s men-
tálním nebo fyzickým hendikepem, vzdělávání 
a volnočasové vyžití mládeže a pomáhá senio-
rům k důstojnému a plnohodnotnému životu.

Pro získání finanční podpory Vašeho pro-
jektu realizovaného v Moravskoslezském kraji 
v roce 2017 posílejte své žádosti v termínu od 1. 
září do 20. října 2017. Jak zažádat o podporu 
a další informace o Nadačním fondu najdete 
na webu www.vitkovicesteel.com. O přidělení 
finančních příspěvků rozhodne správní rada 
Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL do 15. 
listopadu 2017. 

V případě dotazů, prosím, použijte e‑mail 
nadacni.fond@vitkovicesteel.com.

Ing. Andrea Čeřovská,  
Crest Communications Ostrava, s. r. o.

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 informace 
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 kompenzač-
ních pomůcek, katalog pomůcek a další infor-
mace můžete nalézt na webu Charity Ostrava: 
http://ostrava.charita.cz/seniori/pujcovna‑kom-
penzacnich‑pomucek/

Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nej-
bližší termín je 14. 9. 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 Adámkové, tel. 
599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo e‑mailem: 
cho.hospicova.poradna@charita.cz. Těšíme se 
na Vaši účast!

Charita Ostrava

Bezplatný seminář Jak pečovat 
o nemocného v domácím prostředí

OdISky prvňáčkům 
zdarma

Dopravní podnik Ostrava (DPO) nabízí 
letošním prvňáčkům jejich první ODISku 
zcela zdarma. Rodiče dětí narozených 
v letech 2010 a 2011, kteří v období od 8. 
srpna do 30. září 2017 podají Žádost o vydání 
Osobní ODISky pro své dítě, nebudou muset 
uhradit poplatek ve výši 130 Kč za vydání 
karty.

Zdroj: DPOCharita Ostrava od června letošního roku 
rozšířila služby pro lidi bez přístřeší. Rozvoj 
a optimalizaci služby sociální rehabilitace 
finančně podpořil Evropský sociální fond část-
kou 2,93 mil Kč. 

 „Cílem Charity Ostrava je za podpory 
Operačního programu zaměstnanost během tří 
let realizace projektu zvýšit pro lidi bez domova 
dostupnost terénní sociální práce ve startova-
cích bytech (v sociálním bydlení). Dosud jsme 
službu poskytovali 20 uživatelům, cílová oka-
mžitá kapacita je 45 lidí bez domova, kteří se 
budou za podpory sociálních pracovníků při-
pravovat ve startovacích bytech na samostatný 
život,“ popisuje základní cíl projektu ředitel ost-
ravské Charity Martin Pražák. 

 Podpora z Evropské unie umožnila Charitě 
Ostrava rozšířit také sociálně‑aktivizační 
program Charitního střediska sv. Lucie v tzv. 
tréninkových prostorách, kde lidé žijící ve star-
tovacím bytě nebo azylovém domě získávají 
dovednosti potřebné pro běžný život. „Uživatelé 
služby se například učí pracovat s počítačem 
a Internetem, vařit, šít, hospodařit s financemi 

nebo pečovat o dítě,“ přibližuje tréninkový pro-
gram sociální rehabilitace ředitel Pražák. 

 Posláním služby Charitního střediska sv. 
Lucie – sociální rehabilitace je zajistit podporu 
v rozvoji samostatného života lidem, kteří jsou 
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou 
bydlení, a poskytnout jim příležitost k začlenění 
se zpět do běžné společnosti. Rozšíření dostup-
nosti a udržitelnosti stabilního a důstojného 
bydlení pro lidi s omezenými možnostmi zvy-
šovat své kompetence k samostatnému bydlení 
a životu vychází z dlouhodobých strategií sta-
tutárního města Ostravy a Moravskoslezského 
k raje, k teré službu sociální rehabil itace 
Charitního střediska sv. Lucie také finančně 
podporují. 
Kontakt:
 Ing. Dalibor Kraut, Útvar pro vztahy s veřej-
ností, CHARITA OSTRAVA, 
Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava ‑Vítkovice, 
Tel.: 596 787 691, mob.: 731 625 853, 
e‑mail: dalibor.kraut@charita.cz, 
web: www.ostrava.charita.cz

Charita Ostrava

Charita Ostrava rozšiřuje službu sociální rehabilitace 

STaŇTE SE 
dOBrOVOLNÍKEm 
a rOzdáVEJTE radOST

Dobrovolnické centrum ADRA hledá dobro-
volníky, kteří by věnovali svůj volný čas osamě-
lým a nemocným seniorům, lidem s postižením 
nebo dětem v Ostravě. Udělat někomu radost je 
snadné a stačí třeba jen hodiny týdně. Jak často, 
komu a kde budete pomáhat, je čistě na Vás! 

Získat více informací a zapojit se do pomá-
hání je možné kteroukoli první středu v měsíci 
mezi 13. a 17. hodinou (nejblíže 6. 9. a 4. 10.) 
na dobrovolnickém centru ADRA Ostrava 
(Jiráskovo náměstí 4, 3. patro) nebo na telefon-
ním čísle 605 784 584. Těšíme se na Vás!

ADRA Ostrava
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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

Jóga – Hatha jóga 
& Tibetská jóga

Začátek 11. září 2017, 

každé pondělí v 17.00 hod. 

v Klubu důchodců 
O.-Bartovice, ul. Za Ještěrkou.

Cvičení trvá 90 minut, 
 cena 50 Kč.

tel. č. 731 382 974

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

Nabízím 
výuku /

doučování 
ANglIčTINy
ZŠ, SŠ, příprava 

maturity,
aprobovaný 

pedagog.
Tel. 736 150 119

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

Péče o nevyléčitelně nemocného v poslední 
fázi života je možná i v domácích podmínkách. 
Díky podpůrným organizacím na to nezůstanete 
sami.

Mobilní hospic Ondrášek umožňuje nevy-
léčitelně nemocným dospělým i dětem umírat 
v kruhu svých blízkých, doma. Naše služby 
jsou pro pacienty zdarma. Ulevujeme pacien-
tům a jejich rodinám od potíží ať už fyzických 
nebo psychických, které onemocnění v závěru 
života přináší. Pracujeme v multidisciplinárním 

týmu, který poskytuje specializovanou palia-
tivní péči. Tým tvoří lékaři, sestry, sociální pra-
covnice, fyzioterapeut, psycholog a duchovní. 
Z naší základny v Ostravě vyjíždíme každý den 
do terénu, tedy za pacienty domů. Všichni naši 
pacienti a jejich rodiny mají k dispozici pohoto-
vostní číslo, na které se dovolají 24 hodin denně. 
Mobilní hospic Ondrášek působí i na území 
vašeho města. Nebojte se nás kontaktovat.

V současné době MH Ondrášek spouští 
také kampaň s názvem DOMA, pomocí které 

chceme říci, že je možné strávit poslední chvíle 
doma a že existují služby, které vám pomo-
hou. Kampaň proběhne od 9. do 15. října a více 
informací se dočtete na facebookové události 
„DOMA. Týden pro Mobilní hospic Ondrášek“.

Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., 
Gurťjevova 11, Ostrava‑Zábřeh, tel: 725 409 411. 
Více informací lze najít na www.mhondrasek.cz 
nebo na facebookovém profilu.

Ing. Jana Pastrňíková, fundraiser

můžeme si dovolit umírat doma?
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