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S jarním úplňkem přišel k nám zas
sluníčkem prozářený velikonoční čas.
My vám k tomuto krásnému svátku
posíláme hezké přání po kuřátku.
A s ošatkou tradičních barevných vajíček
přibalujeme spoustu jarních písniček.
Pomlázka, ať vám zdraví přinese,
pohodu a štěstí s sebou donese.
A ještě navíc ze srdce přeji,
ať je vám stále jen veseleji.
Hezké Velikonoce!

Šárka Tekielová, 
starostka

Přání k Velikonocům

K oblíbeným jarním sváteč-
ním dnům patří také Svátek žen. 
Tradice oslav se v našem měst-
ském obvodu udržela až do součas-
nosti, proto milé přání spolu s jarní 
kytičkou putovalo do všech třech 
klubů důchodců v Radvanicích 
a Bartovicích, které navštívila 
paní starostka Šárka Tekielová. 
Popřála přítomným ženám hlavně 
pevné zdraví a popovídala si s nimi 
o starostech a radostech žen u nás 
v městském obvodu. 

(red)

Oslavy mdŽ v klubech důchodců

Výbor zO ČzS radvanice
zve všechny zájemce na akci

VeSeLÉ 
VeLIKONOCe
Kdo si chce připravit velikonoční výzdobu nebo 
vlastnoručně uplést pomlázku – „Karabáč“, může se 
zúčastnit naší pravidelné předvelikonoční akce pod 
vedením instruktorky Hany Bártové

dne 6. 4. 2017 v 17 hodin 
v klubové místnosti zahrádkářů

(ve dvoře za radnicí).
Potřeby necháme na vaší fantazii. Těmi základními 
však jsou: Vhodné proutí, kraslice, ozdobné stuhy, 
větvičky zelených keřů, umělé jarní květiny, vázací 
drát, lepící pistole, nůžky aj. Bohatý sortiment i rady 
získáte v Květinářství PAVLA.
Naše posezení zpříjemníme ochutnávkou veliko-
nočního pečení. Přineste nějaké speciality.

Na vaši tradičně hojnou účast se těší
Výbor ZO ČZS Radvanice



Pokračujeme v seriálu z loňského roku, ve 
kterém představujeme úřad našeho městského 
obvodu po jednotlivých odborech. Nyní se 
potřetí věnujeme odboru majetkovému, byto-
vému a investic (dále jen „MBaI“).

 Odbor majetkový, bytový a investic
(3. část)

V minulých číslech RaB novin jsme čtenáře 
seznámili s činnostmi spojenými se správou 
bytového fondu, nebytových prostor, s agendou 
pronájmů pozemků a pronájmů hrobových míst. 
Chybí nám už vysvětlit poslední písmeno ze 
zkratky „MBaI“, tedy investice.

Městský obvod je povinen co nejlépe hospo-
dařit s majetkem jemu svěřeném, proto se nevy-
hne investicím do jeho zhodnocení, což v praxi 
znamená zejména rekonstrukce, revitalizace, 
obnovení, estetizace. Samozřejmě v mezích 
legislativy a také v mezích finanční dostup-
nosti. Investiční akce se plánují předem už při 
tvorbě rozpočtu městského obvodu. V současné 
době mezi priority patří údržba bytových domů, 
údržba komunikací a investice do školských 
zařízení. Ne na všechno stačí vyčleněné peníze 
z rozpočtu, proto se vedení městského obvodu 
snaží na investiční akce získat dotace z jiných 
zdrojů, ať už z města, kraje, ministerstev, nebo 
z fondů EU.

Připravit a zrealizovat investiční akci není 
vůbec jednoduché. Už samotná příprava zabere 
nejméně rok práce. Z počátku se zadává zpra-
cování projektové dokumentace autorizované 
firmě. Složitější projekty mohou mít i tzv. studii 
proveditelnosti, která zjistí podmínky možné 
realizace projektu. Projektová dokumentace 
bývá podkladem pro další přípravu investiční 
akce a její následnou realizaci. Na základě 
projektové dokumentace se žádá o rozhodnutí 
v územním či stavebním řízení, je podkladem pro 
získání různých potřebných povolení dotčených 
orgánů, je nutnou přílohou žádosti o dotace, je 
podkladem při stanovení podmínek výběrového 
řízení na firmu, tedy realizátora akce. Podle pro-
jektové dokumentace je dílo realizováno. 

Už samotný proces výběrového řízení, kte-
rým se vybírá firma, zabere cca 3 měsíce. Rada 
městského obvodu zadává výběrové řízení, 
stanoví podmínky a jmenuje hodnotící komisi. 
S vybranou firmou, která z výběrového řízení 
vzejde, uzavírá smlouvu o dílo.

Také zpracování a podání žádosti o dotaci 
není jednoduchá záležitost. Zejména, co se 
týká doložení odborných příloh k realizované 
akci, splnění daných a závazných podmínek 
pro získání dotace, a i přesto, že do všech 
těchto činností investujeme čas a peníze, není 
zřejmé, že dotaci dostaneme. Nicméně zkuše-
nosti nám již ukázaly, že v získávání dotací na 
investiční akce býváme úspěšní. Zejména pro 
jejich dobrou připravenost a zdůvodnění jejich 
potřebnosti.

Po uzavření smlouvy o dílo s vítěznou fir-
mou, která investiční akci realizuje, nastává ten 
okamžik samotné realizace. Její doba se odvíjí 
od složitosti realizované akce. Je předem pevně 
stanovena ve smlouvě o dílo. Musíme však při-
hlédnout i ke klimatickým podmínkám.

Ukončením a předáním díla vše nekončí. 
Pomineme-li záležitosti, jako je např. záruční 
doba a případné řešení vad, které se během ní 
mohou vyskytnout, nastává zde ještě složitá 
agenda monitorovacích zpráv v průběhu udrži-
telnosti díla. To znamená, že v určitých předem 
daných intervalech je zapotřebí sledovat dílo, jeho 
užití, a o tom podat zprávu na příslušná místa. Při 
poskytnuté dotaci se takto dílo monitoruje pět let, 
někdy to může být až deset let. Administrativní 
zátěž investičních dotací je tedy veliká.

Vedoucí odboru MBaI, který má na starosti 
právě investiční akce, se s občany stýká zejména 

v průběhu realizace díla. Řeší jejich požadavky 
ve vztahu k dílu, zejména když se jedná o opravy 
a rekonstrukce bytových domů. Při své práci se 
však častěji schází se zástupci firem, s archi-
tekty, projektanty, chodí na stavbu atp. Úzce spo-
lupracuje s vedením městského obvodu a radou.

Kontaktní údaje:
Odbor MBaI
tel. 599 416 109

Všechny odbory městského obvodu jsme již 
představili. Můžete mít tedy ucelenou představu 
o práci jednotlivých úředníků a jejich kompe-
tencích. Víte, na koho se můžete obrátit se svou 
záležitostí. Všechny články z RaB novin stejně 
jako další informace získáte na webových strán-
kách městského obvodu:

www.radvanice.ostrava.cz
(red)

Rada městského obvodu na své 57. schůzi 
konané dne 22. února 2017
-  schválila konání rozborů hospodaření za rok 
2016 školských příspěvkových organizací, 

-  rozhodla o schválení záměru pronájmu 
pozemků p.č. 3120/21 a 2027/134 v k. ú. 
Radvanice,

-  projednala žádosti o pronájem a prodej 
pozemků v k. ú. Radvanice,

-  projednala bytové záležitosti,
-  rozhodla o zadání veřejných zakázek malého 
rozsahu v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek a dle platné vnitřní směr-
nice pod názvy „Opravy závad na místních 
komunikacích III. třídy na území městského 
obvodu Radvanice a Bartovice v roce 2017“ 
a „Zajištění údržby veřejné zeleně v roce 
2017 na území městského obvodu Radvanice 
a Bartovice“ a o zaslání výzvy k podání 
nabídky zájemcům,

-  souhlasila s podáním žádosti o poskytnutí 
t ransferu z rozpočtu statutárního města 
Ostravy na projekty „Sportovní příměstský 
tábor“ a „Sportujeme s městským obvodem 
společně, radostně a bezpečně“,

-  vzala na vědomí zápisy z jednání komisí rady 
a výborů zastupitelstva městského obvodu,

Rada městského obvodu na své 58. schůzi 
konané dne 13. března 2017
-  jmenovala Mgr. Martinu Škovránovou do 
funkce vedoucí odboru sociálních věcí a škol-
ství,

-  projednala žádost Základní školy Ostrava-
-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 
organizace, a souhlasila s uzavřením smlouvy 
o nájmu nebytového prostoru tělocvičny k tré-
ninkům fotbalu,

-  rozhodla o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek a dle platné vnitřní směr-
nice pod názvem „Trvalkové záhony na ulici 
Těšínská“, a o zaslání výzvy k podání nabídky 
zájemcům,

-  projednala a vyslovila souhlas s návrhem 

obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Ostravy, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 4/2016, o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství,

-  vyslovila souhlas s podáním žádosti o poskyt-
nutí příspěvku z Úřadu práce ČR na vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně pro-
spěšných prací,

-  rozhodla o uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene – služebnosti, spočívající v povin-
nosti strpět umístění stavby na pozemku 
a umožnit přístup ke stavbě,

-  schválila navýšení kapacity Mateřské školy 
Ostrava -Radvanice, Těšínská 279, příspěv-
ková organizace, z 80 na 104 dětí a zápis 
místa poskytovaného vzdělávání mateřské 
školy na adrese Trnkovecká 867/55, Ostrava-
-Radvanice, s účinností od 1. září 2017.

Zastupitelstvo městského obvodu na svém 
14. zasedání konaném dne 2. března 2017
-  vzalo na vědomí zápisy z jednání kontrol-
ního a finančního výboru a zprávy o činnosti 
výborů za rok 2016,

-  schválilo návrh podmínek výběrového řízení 
pro poskytování dotací z rozpočtu městského 
obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2017 
a vyhlásilo výběrové řízení na poskytnutí 
dotací,

-  rozhodlo akceptovat neuplatnění předkup-
ního práva a prodej nemovitosti – spoluvlast-
nického podílu ve výši ½ dvoupodlažní garáže 
na pozemku parc. č. 3277/3 v k. ú. Radvanice,

-  rozhodlo souhlasit se záměrem prodeje 
pozemku parc. č. 420/7, zahrada, o výměře 
303 m2, části pozemku parc. č. 3222/2, ostatní 
komunikace, ostatní plocha, o výměře cca 
15 m 2, a části pozemku parc. č. 2217/23, 
ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 
834 m2, v k. ú. Radvanice a uložilo starostce 
městského obvodu zaslat písemné stanovisko 
statutárnímu městu Ostrava.

Kateřina Zdražilová,
pověřena zastupováním tajemniceRaB noviny 2

Představujeme úřad městského obvodu

z jednání místní samosprávy
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Fotopasti se v minulém 
roce osvědčily

Městský obvod ve spolupráci s městskou 
policií pokračuje po zimním období s opětov-
ným nasazením fotopastí do míst, která jsou 
vyhodnocena jako riziková pro tvoření nežá-
doucích skládek odpadu. Fotopasti zachycují na 
uvedených místech veškerý pohyb, který přená-
šejí na centrální pult městské policie. Ta, pokud 
záběry vyhodnotí jako jednání, které by mohlo 
být přestupkem, okamžitě vyráží na místo. 

V minulém roce se podařilo každého druhého 
pachatele, který ukládal na monitorovaném místě 
odpad nebo místo jinak znečišťoval, chytit přímo 
při činu. Bohužel, těchto lidí nebylo opravdu málo. 
V přestupkovém řízení jim hrozí pokuta až do výše 
50 tisíc Kč. Mrzí nás také, že k takovým přestup-
kům dochází i přesto, že máme v našem městském 
obvodu dostatečné množství popelnic na tříděný 
odpad, popelnice na bio odpad, sběrné dvory, kde lze 
odkládat nepotřebné věci zdarma, a v jarních i zim-
ních obdobích pořádá městský obvod úklidové akce.

Aleš Boháč, místostarosta.

Městský obvod Radvanice a Bartovice kaž-
doročně vypisuje výběrové řízení na poskytnutí 
účelových dotací ze svého rozpočtu. Smyslem 
je podpora konkrétní akce či projektu, činností 
či aktivit organizací i jednotlivců, které by měly 
obohatit kulturní, společenský či sportovní 
život obyvatel městského obvodu.

Zastupitelstvem městského obvodu byl 
na 14. zasedání konaném dne 2. března 2017 
schválen celkový objem peněžních prostředků 

vyčleněných na tyto účelové dotace ve výši 
770.000 Kč. Oproti minulému roku se jedná 
o nárůst ve výši 490.000 Kč. Nově jsme rozšířili 
možný účel čerpání finančních prostředků i na 
rekonstrukce, opravy nemovitostí ve vlastnictví 
spolků působících na našem území.

Lhůta pro podání žádostí je od 10. dubna 
2017 do 25. dubna 2017. 

Snažíme se tak pomoci organizacím, které 
se podílejí na rozvoji našeho obvodu. Finanční 

prostředky mohou být poskytnuty na úhradu 
nákladů souvisejících s realizací projektu, a to 
za období od 1. ledna 2017 do 30. listopadu 2017. 
Podrobné informace a přihlášku naleznete na 
www.radvanice.ostrava.cz v sekci Radnice 
odrážka – Účelové dotace – granty. Další infor-
mace lze získat také na odboru financí a roz-
počtu, tel. číslo.: 599 416 107.

Aleš Boháč, 
místostarosta

Městský obvod Radvanice a Bar tovice 
vybral na základě výběrového řízení firmu, 
která bude opravovat místní komunikace 
poškozené v zimních měsících. Opravy budou 

probíhat v několika etapách tak, aby byla zacho-
vána plynulost dopravy. Také se bude dbát na 
to, aby nedocházelo k vyfrézování povrchu 
vozovky na mnoha místech najednou, čímž se 
zrychlí opravy komunikací. Zima byla teplotně 
kolísavá s několika extrémně mrazivými dny, 
což se projevilo bohužel na zvlnění a praskání 
komunikací. Z tohoto důvodu dojde k tolik nutné 
opravě a dilataci prasklin na vozovkách.

V případě, že se i ve vašem okolí nachází 
poničená komunikace po letošní zimě, můžete 
zaslat emailem na pbankova@radvanice.
ostrava.cz přesnější informace o místě výskytu 
s názvem ulice, umístěním podle popisného 
čísla domu nebo čísla pozemku, případně jinak 
popsat místo výskytu. Budeme rádi i za přilože-
nou fotografii. Za všechny podněty děkujeme.

Aleš Boháč,  
místostarosta

Opravy místních komunikací 
poškozených v zimním období

Radvanice: 22.–23. května 2017 
(pondělí přistavení, úterý dopoledne odvoz)
1.   ul. Na Hrázkách – garáže  1 ks
2.   křižovatka Těšínská x Na Ostří – u Unimetry  1 ks
3   křižovatka Úvozní x Pastrňákova  1 ks
4.   křižovatka Výzkumná x Turgeněvova  1 ks
5.   ul. Čechovova – nad bývalým kinem  1 ks
6.   ul. Dalimilova – hřiště DTJ  1 ks
7.   křižovatka Haškova x Ludvíkova  1 ks
8.   ul. Kobrova  1 ks

Radvanice: 23.–24. května 2017  
(úterý přistavení, středa dopoledne odvoz)
1.   ul. Vrchlického – u školy  1 ks
2.   křižovatka Čapkova x Radvanická (u kominictví)  1 ks
3.   ul. Karvinská – u samoobsluhy  1 ks
4.   křižovatka Třanovského x Karvinská  1 ks
5.   křižovatka U Stavisek x Čapkova  1 ks
6.   křižovatka Za Šachtou x Šmídova (býv. Míroděv)  1 ks
7.   křižovatka Na Svahu x Kozácká   1 ks
8.   křižovatka Újezdní x Na Stezce  1 ks

Bartovice: 24.–25. května 2017 
(středa přistavení, čtvrtek dopoledne odvoz)
1.   křižovatka Dvorová x Radova  1 ks

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

Bartovice: 25.–26. května 2017 
(čtvrtek přistavení, pátek dopoledne odvoz) 
1.   křižovatka Majovského x Na Okraji  1 ks
2.   křižovatka Březová x Sousedská  1 ks
3.   Těšínská – parkoviště u ozdravného centra Ještěrka  1 ks
4.   křižovatka Nad Lučinou x Pod Bažantnicí  1 ks
5.   křižovatka Na Pasekách x U Důlňáku – vedle cykloodpočívárny 1 ks
6.   ul. U Důlňáku – před podjezdem u zahrádek  1 ks

Apelujeme, prosíme, na Vaši ohleduplnost – nedávejte do kontejnerů 
materiál, který tam nepatří. Do kontejneru nepatří popel z domácnosti, 
stavební suť a domovní odpad.

Občané našeho obvodu mohou dále využívat sběrný dvůr na ulici 
Lihovarská v Ostravě -Radvanicích, který je otevřen od pondělí do pátku 
v době od 10:00 do 18:00 hod a v sobotu v době od 8:00 do 12:00 hod.

Aleš Boháč, místostarosta

ÚKLIdOVÁ aKCe – jaro 2017
Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, v rámci pomoci občanům v řešení problémů s velkoobjemovými odpady z domác-
ností, ve spolupráci se společností OZO Ostrava, s.r.o., umístí velkoobjemové kontejnery na osvědčená místa v městském obvodu:

Nezapomeňte zaslat žádost na poskytnutí účelových dotací
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V důsledku uzákonění povinného předškol-
ního vzdělávání dětí, které dosáhnou ke dni 
31. 8. 2017 věku minimálně 5 let, dojde k navý-
šení nejvyššího povoleného počtu dětí mateřské 
školy v Ostravě -Radvanicích z 80 na 104, v nově 
vzniklém místě poskytovaného vzdělávání 
mateřské školy na adrese Trnkovecká 867/55, 
Ostrava -Radvanice, s účinností od 1. 9. 2017.

Spádová mateřská škola musí přijmout před-
nostně děti ze svého školského obvodu, pro 
které je předškolní vzdělávání povinné nebo 
mají přednostní právo na přijetí (ve školním 
roce 2017/2018 se jedná o děti čtyřleté a starší). 

Povinnost zabezpečit dostatečnou kapacitu 
v mateřských školách pro zajištění předškolního 
vzdělávání náleží, dle § 179 odst. 2 školského 
zákona, obci.

Nové oddělení mateřské školy bude umís-
těno v 1. PP v nevyužívaných prostorách budovy 
ZŠ Vrchlického, na odloučeném pracovišti 
Trnkovecká 55. V rámci přestavby, která právě 
probíhá, budou zřízeny následující místnosti: 
nový prostor šatny dětí, herna a pracovna, lož-
nice dětí, sociální zázemí dětí s pohotovostní 
sprchou, úklidová komora, sociální zařízení 
pedagogů, šatna pedagogů. Vznikne tedy jedno 

oddělení školky s kapacitou 24 dětí. Nové pro-
story oddělení mateřské školky funkčně nava-
zují na stávající jídelnu a výdejnu jídel, kde se 
děti mohou stravovat a část výdeje jídel může 
být zajištěna přímo v herně pomocí speciálních 
vozíků pro přepravu jídel.

Zároveň upozorňujeme rodiče, že jsou 
povinni zapsat své dítě starší 5 let k povinnému 
předškolnímu vzdělávání, neučiní-li tak, dopustí 
se přestupku, za který jim může být vyměřena 
pokuta až 5 tis. korun. 

(red)

dojde k navýšení kapacity mateřské školy v radvanicích

zápis do mŠ bartovice
Srdečně zveme všechny rodiče s dětmi na zápis do 

mateřské školy v Ostravě-Bartovicích, Za Ještěrkou 8

V pondělí 15. května 2017  
od 8.00 do 15.30 hodin

Mateřská škola pracuje podle hesla „Děti-květy života“. 
Je zaměřena na taneční 
výchovu, citlivý přístup 

k dětem všech věkových 
kategorií, celkový rozvoj 

osobnosti a přípravu dětí pro 
vstup do ZŠ. Má vytvořené 

podmínky rozvoje děti dvou-
letých a k tomu přizpůso-

bené prostředí školy a třídy. 
Naše škola nabízí možnost 

integrace dítěte s postižením, za podpory  
speciálního pedagoga.

RODIČE POZOR!!!
 • Od počátku školního roku, který následuje po dni, 

kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení 
povinné školní docházky dítěte je předškolní vzdělávání 

povinné, není-li dále stanoveno jinak (Školský zákon 
561/2004, ve znění pozdějších předpisů,§34)

• Děti mohou navštěvovat tyto aktivity:  
Taneční, seznamování s anglickým jazykem, plavecký 

výcvik, lyžařský výcvik ve Ski areálu Bílá, v případě 
zájmu rodičů i jiné aktivityy. Také organizujeme pro 

děti školu v přírodě a ozdravnou rodinnou dovolenou 
v Chorvatsku. Během školního roku s dětmi navště-

vujeme Loutkové divadlo, Galerii umění, Zoologickou 
zahradu, Základní školu v Bartovicích, a také pořádáme 

spoustu akcí pro rodiče s dětmi (Mikulášská besídka, 
Karneval, Den matek, Den dětí, Pasování školáků, 

Výtvarné tvoření aj.).
• Přijetí do MŠ bude posuzováno dle kritérií pro 

přijímání dětí na rok 2017. 
 • Tento den bude i Den otevřených dveří.

K zápisu si rodiče přinesou občanský průkaz a rodný 
list dítěte, vyplněnou přihlášku dítětě a evidenční list 

potvrzený lékařem  
(vše naleznete na www.mszajesterkou.cz)

 Těší se na Vás ředitelka školy  
Bc. Táňa Krumniklová  

a celý kolektiv MŠ
 Kontakt: 774 026 546 

krumniklova@mszajesterkou.cz

Ředitelka MŠ Ostrava -Radvanice, Těšínská 279, 
příspěvková organizace po dohodě se statutárním 

městem Ostrava, městským obvodem 
Radvanice a Bartovice vyhlašuje

zápis dětí do mŠ Ostrava ‑radvanice 
na školní rok 2017/2018

Zápis se bude konat 11. 05. 2017  
od 8:30 do 16:00 hodin.

V době zápisu proběhne  
i „Den otevřených dveří“.

K zápisu vezměte s sebou: OP, rodný list dítěte. Pro děti 
vezměte přezůvky.

Tiskopisy – Žádost o přijetí, Evidenční list dítěte si 
rodiče vyzvednou v den zápisu v MŠ.

O přijetí do MŠ rozhoduje ředitelka MŠ podle předem 
stanovených kritérií, která budou zveřejněna v MŠ.

Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31. 08. 
2017, pokud již do MŠ nedochází. 

MŠ dětem nabízí: všestranný rozvoj dítěte, osobní pří-
stup pedagogů k dětem, třídy jsou vybaveny čističkami 

vzduchu. V MŠ máme keramickou dílnu, prostornou 
zahradu, organizujeme ozdravné pobyty, výlety, akce 
s rodiči, lyžařský a plavecký výcvik, logopedickou pre-

venci, kroužky – atletika, tancování, angličtina.

Lérová Dana – ředitelka MŠ
tel.: 596 232 782

 e-mail: msradvanice@atlas.cz www.msradvanice.cz



V neděli 2. dubna 2017 proběhne na dětském 
dopravním hřišti na ulici Orebitská v Ostravě-
Přívoze první akce pro veřejnost spojená s tvůr-
čími dílničkami pro malé i velké cyklisty. V časech 
(10:00–13:00 a 14:00–16:30) si tak děti pod vede-
ním zkušených dopravních referentů a preventistů 
z řad Městské policie Ostrava mohou vyzkoušet 
nejen jízdu zručnosti, ale budou mít i možnost 
ověřit si svou znalost dopravních značek a před-
pisů ve formě kvízů a soutěží. V připravené tvůrčí 
dílničce si pak dle vlastních možností a dovedností 
děti zhotoví výrobek s dopravní tematikou. 

Vybavení dětského dopravního hřiště je určeno 
dětem od tří do patnácti let. Děti, jež zatím nedo-
sáhly věku šesti let, si však s sebou musí přivést 
doprovod – osobu starší osmnácti let, která bude 

dohlížet na bezpečnost doprovázeného cyklisty. 
Návštěvníkům, kteří nemají vlastní kolo či kolo-
běžku, zdarma dopravní prostředek zapůjčíme a to 
včetně bezpečnostní přilby. 

Akce pro veřejnost budou na dětském dopravním 
hřišti pokračovat i v dalších měsících. Bližší infor-
mace naleznete na webových stránkách městské 
policie Ostrava v sekci „Plánované akce“. Na dětské 
dopravní hřiště jsou zváni všichni příznivci cyklis-
tiky i úplní nováčci v tomto sportovním odvětví, kteří 
se chtějí v bezpečí dopravního hřiště naučit správné 
jízdě.  Městská policie Ostrava

Když jedete po Těšínské ulici od velkého 
kruhového objezdu směrem nahoru na Šenov, 
nelze si nevšimnout po pravé straně velké cedule 
s reklamou na studniční práce. Reklama sama 
o sobě zavádí k zamyšlení, jestli si lidé v dnešní 
moderní době nechávají na pozemcích hloubit 
studny, ze kterých využívají vodu ke své denní 
potřebě nebo třeba jen k zalévání zahrádek. Proto 
jsme oslovili pana Kmínka, podnikatele našeho 
městského obvodu Radvanice a Bartovice, aby 
nám v pravidelném seriálu o podnikatelích 
obvodu přiblížil své podnikatelské aktivity. 
Cedule s reklamou totiž patří jemu.

„Lidé se vracejí ke studnám čím dál tím 
častěji,“ prozradil pan Kmínek, a hned uvádí 
i hlavní důvod: „Vodné a stočné je velmi drahé. 
Když si vypočtete, že průměrná čtyřčlenná 
rodina denně spotřebuje zhruba jeden kubík 
vody, odrazí se to v rodinném rozpočtu. Pokud 
je zde možnost alespoň částečně využívat vodu 
z vlastní studny, je to na ušetřených financích 
docela znát. Staví se nové studny, ale není 
výjimkou, že se rekonstruují a čistí studny, 
které už léta nikdo nevyužíval. Pokud se roz-
hodnete pro novou studnu, musíte mít povolení 
Magistrátu města Ostravy, odboru životního 
prostředí. To může být vydáno na základě pro-
jektu autorizovaného geologa. Legislativní 
podmínky se v posledních letech velmi zpřís-
nily. Ještě v 90. letech jsem mohl studnu pro-
jektovat sám.“

Zajímalo nás, jak pan Kmínek pozná, na kte-
rém místě má studnu vyhloubit. „Umím najít vodu 
pomocí proutku. Zatím se mi nestalo, že bych se 
mýlil. V jednom případě jsem se spletl pouze co 
do hloubky výskytu vody, ale voda tam byla. Jen 
o něco hlouběji, než jsem předpokládal,“ prozra-
dil a s úsměvem dodává: „Ale proutkaření nás na 
stavební průmyslovce, kterou jsem vystudoval, 
neučili. Když mi bylo 27 let, potkal jsem se s jed-
ním starým pánem ze Zábřehu, který se hledáním 
vody pomocí proutku zabýval. Brával jsem ho 

občas s sebou na vyhledávání vody. A právě tento 
pán mi tvrdil, že to mám v sobě taky a dokážu to. 
Vůbec jsem tomu nevěřil a zpočátku jsem necítil 
žádné vibrace, když jsem se s proutkem vydával 
vodu hledat. Později jsem však začal procházet 
stejná místa po tomto pánovi a začalo to fungovat. 
Dneska dám proutek i některým zákazníkům, ať 
si to vyzkoušejí. Také zákazníkům raději doporu-
čuji, aby měli jistotu, ať si pozvou tři různé prout-
káře na vyhledávání vody. Pokud se všichni tři 
shodnou, voda na místě určitě je.“

Kolem hledání vody je tedy určité tajemno. 
Nicméně nás zajímají i konkrétní zkušenosti 

s vodou v našem městském obvodu. „U nás je 
voda obvykle tak 7–9 metrů pod povrchem. Je 
dost hluboko, takže množství a kvalitu spodní 
vody neovlivní t řeba ani př ípadná stavba 
kanalizace. Máme tady vodu velmi kvalitní. 
Nedávno jsem čistil studnu na jedné zahrádce 
v Radvanicích, a po rozboru vody se pak zjis-
tilo, že voda vykazuje znaky pitné vody. Záleží 
však, jak se o svou studnu staráte. Moc nedopo-
ručuji okrasné otevřené studny s vědrem. Jsou 
sice hezké, ale jsou také plné baktérií, prachu 
z ovzduší, hmyzu a čas od času se tam může 
utopit pták nebo zvíře. Praktičtější jsou studny 
uzavřené,“ radí pan Kmínek.

I když jsou studniční práce celoživotní náplní 
pana Kmínka, zabývá se také stavební činností, 
staví ploty, vyrábí a instaluje plastové žumpy, 
provádí obkladačské práce, zemní práce, mon-
táže čerpadel, hydroizolace staveb. Na nedosta-
tek práce si nemůže moc stěžovat, i když letošní 
zima byla dlouhá a nedalo se prakticky pracovat. 
Zákazníci si už objednávali jarní termíny a s pří-
chodem prvních teplejších dnů se pan Kmínek 
vrhl zase do práce. 

Kontakt:
František Kmínek
Artéská 725/5, Ostrava-Radvanice
Tel.: 603 413 479
E-mail: alfra.kminek@seznam.cz

Kateřina Tomanová
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SerIÁL
představujeme podnikatele 

v obvodu

Studna na zahradě není přežitkem, nýbrž hitem současné doby

dětské dopravní hřiště opět otevírá brány veřejnosti 



aKCe V KNIhOVNě
Přivítání jara
čtení a povídání o knihách a o jaru s dětmi ze 
ZŠ Bartovice pondělí 10. dubna | od 14 do 15
mamince
výtvarná dílna pro děti | výroba dárků ke Dni 
matek | pondělí 20. dubna | od 13 do 14
Velikonoce
test pro děti | duben | během půjčování
 KLub SLuNÍČeK 
za zvířátky do zOO
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice | beseda 
s výtvarnou dílnou | duben | v dopoledních 
hodinách
beránci na pastvě
setkání s prvňáčky ze ZŠ Bartovice
duben | v dopoledních hodinách
Toulky krajinou
výstava obrázků | duben | během půjčování
milan Kundera
výstava knih | duben | během půjčování
 akce ke dni země 2017
bylinky pro maminky
akce pro děti – sázení semínek
pátek 21. dubna │ od 12 do 14
Třídím, třídíš, třídíme
test pro děti na téma třídění odpadu
duben │ během půjčování

 4.4. 15.00
KD při DPS 
Bartovice – 
Jubilanti I. pololetí

4.4. 17.00 Koncert vážné 
hudby – obřadní síň

 5.4. 15.00
60. schůze Rady 
MěOb RaB – 
kancelář starostky

 5.4. 14.00
KD Radvanice 
– Příprava na 
Velikonoce 

 6.4. 16.00 KD Bartovice – 
Jubilanti I. pololetí

 6.4. 16.00
SPCCH Radvanice 
– výroční členská 
schůze

14. 4. 17.00
ČSV Radvanice 
Bartovice – 
výborová schůze

18.4. 16.00 SPCCH Radvanice 
– výborová schůze

 19.4. 15.00
61. schůze Rady 
MěOb RaB – 
kancelář starostky

19.4. 14.00
KD Radvanice – 
Přátelské posezení 
po Velikonocích

20.4. 16.00 KD Bartovice – 
Velikonoce v klubu

20.4. 15.30
KD záv. J. Fučík 
Radvanice – 
výroční členská 
schůze

v měsíci dubnu

Kalendář
událostí

6 RaB noviny

Uzávěrka příštího čísla
15. dubna 2017

Nad radvanickým hřbitovem tichý vánek věje 
a Tobě k věčnému spánku tichou píseň pěje.

Dne 17. dubna 2017 si připomínáme 
2. výročí úmrtí paní 

Emilie Priečkové.
Všem, kdo jste ji znali a měli rádi, 
děkujeme za tichou vzpomínku.

S láskou vzpomínají manžel Miroslav, 
dcery Lenka a Iveta, syn Vlastimil 

a vnoučata.

Kdo dobro a lásku rozdával,  
ten neodešel

a žije v našich srdcích dál……

Dne 8. 4. 2017 vzpomeneme  
2. smutné výročí úmrtí naší milované 
družky, maminky, babičky, prababičky, 

sestry, paní 

Elišky Kusákové.
S úctou a láskou vzpomínají druh 
Oldřich, dcera Eliška, syn Tonda, 

snacha Jiřina a zeť Radomír s rodinami.

Ruku už Ti nepodáme, abychom Ti mohli přát,
kytičku a hořící svíci na hrob Ti dáme a tiše 

budeme vzpomínat.
Dne 1. dubna 2017 by se dožil 90 let

náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pan 

Antonín Zádrapa.
Zároveň si 23. června 2017 

připomeneme 19. výročí od jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají manželka Ema,
dcery Ema, Alena, syn Antonín 

s rodinami.

Velikonoční 
bohoslužby 
v husově sboru:
14.4.2017  Velký pátek – 18.00 hodin
15.4.2017  Bílá sobota – 18.00 hodin 
16.4.2017  Neděle Zmrtvýchvstání Páně – 
  8.00 hodin

Koncert 
vážné hudby

V posledn í   únorový  podvečer   se 
konal v obřadní síni radnice v Ostravě-
-Radvanicích koncert studentů Janáčkovy 
konzervatoře v Ostravě. Obřadní síní se 
rozezněly hudební nástroje – především 
akordeon a klavír. Na programu byly 
skladby takových velikánů, jakými byli 
W. A. Mozart, C. Debussy, B. Smetana, A. 
Kusjakov a další. Slovem provázel tradičně 
Jiří Bystroň.  (red)
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Starostka městského obvodu 
Radvanice a Bartovice Vás zve

na slavnostní 
vítání občánků, 
3. června 2017 v 10,00 hodin 
v obřadní síni zdejší radnice.
Vážení rodiče, pokud máte zájem 
o účast na slavnostním obřadu 
vítání občánků, dostavte se, prosím, 
v úřední dny na matriku Úřadu 
městského obvodu Radvanice 
a Bartovice (1. patro, č. dveří 15) 
s platným občanským průkazem 
a rodným listem dítěte. 

Se zveřejněním fotografie, 
zapsáním do slavnostní kroniky 
a zveřejněním 
na internetové televizi městského 
obvodu musí zákonný zástupce 
dítěte vyjádřit svůj písemný 
souhlas.

Šárka Tekielová, starostka

Oslavili významná životní jubilea
Svá významná životní jubilea 80 let oslavily paní Kvetuše Tomanová a paní Slávka Guziurová. 

Jubileum 85 let oslavil pan František Trnka a úctyhodných 96 let oslavila paní Jarmila Budinová. 
Všem jubilantům paní starostka Šárka Tekielová poděkovala za pozvání a srdečně jim popřála do 
dalších let pevné zdraví, životní elán, stálé zdraví a dobrou náladu.  (red)

Jarmila Budinová Q

Kvetuše Tomanová Q

František Trnka Q

Slávka Guziurová Q

Oznámení 
o slavnostním kladení věnců u příležitosti 
72. výročí osvobození města Ostravy, 
který se uskuteční ve čtvrtek 30. 4. v 8:30 
hodin u památníku obětí 2. světové války 
u budovy radnice městského obvodu 
v  Radvanicích, v 8:45 u památníku obě-
tem 2. sv. války na ul. Těšínská (u areálu 
TJ Sokol) v Bartovicích, v 8:55 hodin u ZŠ 
na ulici Bartovická v Bartovicích.

Šárka Tekielová, starostka
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Karneval

Čas masopustu a karnevalu došel i do MŠ 
Ostravy Radvanice. 3. 3. se děti, rodiče, paní 
učitelky i pracovnice mateřské školy vydaly 
na mořskou plavbu do radvanické sokolovny. 
Stali se z nich piráti, mořské víly, námořníci 
i jiné postavy, a všichni nastoupili na pomysl-
nou společnou palubu veliké lodi. Plavba pro-
bíhala v přátelském i zábavném duchu. Děti 
bavili klauni na volné noze, a nebáli se zapojit 
do programu i rodiče a paní učitelky. Na palubě 
se kromě zábavy v podobě tance, soutěží a her, 
podávalo i skvělé občerstvení, a samozřejmě 
proběhla i tolik očekávaná tombola. Naše škol-
kovská loď plná krásných masek tak mohla 
dojet do pomyslného cíle. A kdože vyhrál sou-
těž o nejlepší masku? No přece úplně všichni! 
Masky byly natolik krásné, že se paní učitelky 
rozhodly odměnit úplně všechny. Moc děku-
jeme za dárky do tomboly od ÚMOb Radvanice 
a Bartovice i za pozornosti od paní Foniokové. 
Doufáme, že se všichni potkáme zase na přes 
rok na dalším školkovském karnevale! 

MŠ Ostrava-Radvanice

„Hurá, jedeme lyžovat na hory!“, tak zněla odpověď dětí z MŠ Radvanice, když se jich paní učitelka 
zeptala, kam dnes pojedou. V týdnu od 13. 2. do 17. 2. 2017 se konal lyžařský kurz ve Ski areálu Bílá 
v Beskydech. Výuka probíhala v odpoledních hodinách. Na kurz s názvem „Lyžujeme se sluníčkem“ 
se přihlásilo 22 dětí. Po příjezdu na hory děti přivítali instruktoři, kteří si je následně rozdělili do 
skupin podle lyžařských dovedností a schopností. Dostaly helmu a vestu, nazuly lyžařské boty a lyže, 
a hurá na sjezdovku. Začátečníci se učili v dětském parku základům sjezdového lyžování jako např. 
pizza a hranolky (zatáčet a udržet lyže rovně při sjezdu). Pod vedením zkušených instruktorů pokro-
čilí lyžaři sjížděli malou a velkou sjezdovku, kde byla Poma a dvojkotva. Děti se snažily celý týden za 
krásného slunečného počasí a jejich snaha nebyla marná. V pátek se uskutečnily závody pokročilých 
lyžařů za velké podpory rodičů 
v  roli diváků, a začátečníci 
předvedli, co se za týden nau-
čili. Vyhodnocení se účastnili 
i maskoti „Sluníčko a Brumík“. 
Všechny děti byly odměněny 
diplomem, medailí, sladkostí 
a  šampaňským,  k teré  jsme 
„bouchli“ v MŠ. Sněhu a lyžování 
si děti užily do sytosti, a i když 
nám v pátek nepřálo počasí, dou-
fáme, že se kurz líbil nejen dětem, 
ale i rodičům. Věříme, že kurz 
proběhne i v příštím roce, opět za 
tak velké účasti dětí. 

Henrieta Čajková 

uČÍme Se LYŽOVaT

Právě 8. březen je dnem, kdy se v mnoha 
zemích světa slaví Mezinárodní den žen. Děti 
z Mateřské školy Za Ještěrkou, ve čtvrtek 9. 3. 
2017 potěšily všechny ženy z Klubu důchodců 
v Bartovicích svým krátkým vystoupením. 
Písničkami, básničkami a tancem se všichni na 
chvíli ocitli v říši pohádek a mohli si zavzpomí-
nat na dobu svého dětství. Velký potlesk a sladká 
odměna čekala závěrem na všechny děti, které 

se moc těšily na tento okamžik, aby mohly 
babičkám zpříjemnit tento slavnostní den.

V závěru se děti rozloučily verši:
Mějte se tady všichni rádi, a když zůstanete 

věrni pohádkám, slibujeme, že budete věčně 
mladí. 

Nechceme na rozloučenou ř íkat žádná 
moudra, jen vězte, že LÁSKA je nade všechna 
kouzla.  Marcela Římánková

90. výročí založení 
zŠ Vrchlického

Naše škola už za 90 let od svého vzniku 
vzdělala celé generace radvanických dětí. 
V příštích novinách vám připomeneme ve 
stručnosti historii školy. Oslavy 90. výročí 
proběhnou v pátek 16. 6. 2017. Rádi bychom 
budovu také vyzdobili historickými foto-
grafiemi. Proto se touto cestou obracíme na 
občany s prosbou: Pokud doma ve starých 
albech najdete záběry školy a školních akcí, 
mohli byste nám je zapůjčit? Okopírujeme je 
a vystavíme. 

Lenka Mladěnková, 
vedoucí vychovatelka ŠD

ZŠ Vrchlického

mdŽ v klubu důchodců

eXTraVaGaNTNÍ deN
V naší třídě III. A už často paní učitelka uspořádala zábavné dny ve škole. Už jsme měli barevné 

dny, kdy se počítalo, kolik barevných oděvů a doplňků máme na sobě v dané barvě. Letos jsme 
uskutečnili „Brejličkový den“, třeba Simonka si na sebe připevnila šest různých brejliček, a dvě 

z nás sehnaly brýle obrovské. 
Posledn ího  února  jsme  spo -
lečně se tř ídou I.A uspořádali 
„Extravagantní den“. Měli jsme 
si tedy donést jakékoliv bláznivé, 
moderní, nesmyslné oblečky 
a doplňky. Ráno nás velice překva-
pila paní učitelka Radana Lakomá, 
která měla „sicherkovité“ náuš-
nice, černé nehty, zvláštní ruka-
vičky a pirátské šátky s lebkami.

Zvláštní oblečení měli téměř 
všichni, ale kluci už to letos tak 
moc neprožívali. My holky jsme 
si s přípravou daly hodně práce. 
Maminky a babičky nám pomá-
haly s kostýmy. Největší úspěch 
mezi spolužáky měla Simonka 
Gavroňová a Tánička Tomečková. 
Prohlédněte si fotečky, jestli se 
vám také líbí naše extravagantní 
kostýmy.  Žáci třídy III.A,

ZŠ Vrchlického
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Pasování na čtenáře
Ve středu 1.3.2017 se naši nejmladší školáčci 

vydali do místní knihovny, kde je paní knihov-
nice seznámila s tím, proč knihovny vlastně 
existují a proč lidé tam tak rádi chodí. Děti měly 
možnost si knihovnu prohlédnout, podívat se 
na tu krásnou sbírku knih. Některé knížky je 
zaujaly, mohly si je vypůjčit, prohlédnout či 
přečíst úryvek. Byly velmi překvapeny z toho, 
co všechno o knihách paní knihovnice ví a umí 
odpovědět na jejich všetečné dotazy. 

A proč tam šli až nyní v březnu? Na to je 
jednoduchá odpověď – už umí skoro všechna 
písmenka, tak si je mohou začít číst sami, bez 
rodičů. Nakonec naší návštěvy byl každý prv-
ňáček oficiálně pasován na čtenáře. Dětem se 
v knihovně moc líbilo a už se těší, až budou moci 
přijít s rodiči pro první knihu.

Mgr. Petra Vaská,  
třídní učitelka I.A na ZŠ Vrchlického

V předjaří už jsme po zimě z toho lenošení 
před televizí docela zlenivělí, tak každoročně 
v družině s dětmi cvičíme a v únoru vždy vyhlá-
síme Veselou olympiádu.

Při některých disciplínách se nasmějeme, při 
jiných se zase docela zapotíme. Trénovali jsme 
celý leden a v únoru se konalo veliké finále. 

Byla jsem překvapená, jak veliké rozdíly jsou 
i po tom dlouhodobém trénování mezi dětmi. 
Někdo nepřeskočí švihadlo ani jednou, jiný zase 
hází šipky doprostřed terče.

Zpravidla děti, které navštěvují sportovní 
kroužky, předčí ty, které sportují málo. I v naší 

školní družině tato skutečnost měla svoji 
výjimku. Mistrem švihadla se stala třeťačka 
Tánička Tomečková, která přeskočila 320 krát! 
I kluci fotbalisti, kteří se považují za veliké spor-
tovce, takový výkon nezvládli. 

Mistrem dřepů se stala Tereza Kocurová, 
mistrem šipek Simona Gavroňová, mistrem 
kliků Santiago Čmarada a v hodu kroužkem 
zvítězil Filip Zouhar. Ve cvičení byla nejlepší 
Tereza Kocurová a Tomáš Muller. Mám radost, 
že většinu dětí cvičení moc baví. 

Lenka Mladěnková, 
vedoucí vychovatelka ŠD ZŠ Vrchlického

Veselá olympiáda

Dne 14. 3. 2017 se na ZŠ Vrchlického usku-
tečnilo školní kolo recitační soutěže, která má 
na naší škole několikaletou tradici a těší se u dětí 
stále větší oblibě. Letos se soutěže zúčastnilo 32 
dětí z 1.stupně a 1 zástupce 2.stupně Miroslav 
Siman svým výborným přednesem celou soutěž 
zahájil. Žáci byli rozděleni do čtyř kategorií. 
Celou soutěž moderovala paní učitelka Mgr.
Radana Lakomá a popřála žákům hodně úspě-
chu a radost z básní. K tomuto přání se také 

připojila paní ředitelka Mgr.Hana Ostřanská, 
která je každoročně váženým hostem této 
soutěže. Každý soutěžící měl v letošním roce 
připravenou nádhernou báseň z naší bohaté 
české knihovničky. Pro porotu, kterou tvořily 
paní učitelky Mgr. Petra Vaská, Mgr.Radmila 
Sulková a Vlasta Šimková nebylo vůbec jedno-
duché vybrat nejšikovnější žáky. Každý z nich 
byl výborný a všichni se snažili. Pro 3 nejlepší 
v každé kategorii byly připraveny diplomy 

i ceny. Prožili jsme odpoledne plné veršů velice 
příjemně. 

Už nyní se těšíme na další ročník tohoto 
klání.

I. kategorie
1. místo  Vendula Kijová  I.A
2. místo  Anna Boglis  I.A
3. místo  Daniel Mašek  I.B
II. kategorie
1. místo   Kateřina Sedláková 2.r.
2. místo  Jiří Šiser  II.A
3. místo  Michal Sajbot  II.B
III. kategorie
1. místo  Sára Bergerová  3.r.
2. místo  Aneta Lorinczová  III.A
3. místo  Ondřej Vylegala  3.r.
IV. kategorie
1. místo  Martin Cichý  5.r.
2. místo  Ludmila Pazderová 5.r.
3. místo  Izabela Legerská  IV.A

Mgr. Petra Vaská, 
učitelka ZŠ Vrchlického

recitační soutěž



RaB noviny 10

Literární 
soutěž 
pro děti

„Napište pohádku a vyhrajte týdenní 
dovolenou pro celou rodinu, nebo jinou 
z dalších báječných cen,“ říkají organizátoři 
literární soutěže Čertovské pohádky.

Na začátku března vyhlásila rada měst-
ského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
sedmý ročník soutěže Čertovské pohádky. 
Zúčas t n i t   se   j í  můžou  všechny  dě t i 
z Moravskoslezského kraje, které navštěvují 
základní školu, případně adekvátní ročníky 
víceletých gymnázií.

„Soutěž pořádáme už od roku 2011. 
Každý rok se nám schází více a více krásných 
pohádek, a výběr těch nejhezčích je stále 
obtížnější. Třeba v loňském roce jsme vybí-
rali ze zhruba pěti set pohádkových příběhů. 
Jsme ale rádi, že je o soutěž mezi školami 
a dětmi zájem. V našem kraji je řada šikov-
ných a nadějných mladých autorů, které je 
potřeba podporovat. Taky proto se snažíme, 
aby motivace byla velká, a díky partnerům 
soutěže a jejich lákavým cenám se nám to 
daří," řekl 1. místostarosta obvodu Patrik 
Hujdus.

V letošním ročníku soutěže na autora 
nejhezčí pohádky čeká týdenní pobyt 
v Hotelu ODRA v Ostravici pro celou 
rodinu, připraveny jsou ale i další ceny. 
Například tablet, rodinná permanentka do 
zoologické zahrady Ostrava, jízdní kolo, 
nebo vouchery na dovolenou v Chorvatsku 
od cestovní kanceláře CHERRY TOUR 
s. r. o. a jiné. Třeba ředitel nebo ředitelka 
školy, která se soutěže zúčastní nejaktivněji 
a jejíž žáci pošlou největší počet soutěž-
ních pohádek, dostane kancelářskou židli 
v hodnotě sedm tisíc korun od společnosti 
RAMA Moravia, s. r. o.

Soutěžní příspěvky je možné zasílat na 
adresu soutez@certovskepohadky.cz do 
30 dubna 2017. Pohádka může mít maxi-
málně jednu stranu A4 a v hlavní roli se musí 
objevit čert. Téma letošního ročníku zní: 
Čerti a sport.

„Slavnostní vyhlášení soutěže se usku-
teční v červnu letošního roku. Nejhezčí 
pohádky pak namluvíme společně s mode-
rátory Hitrádia Orion na CD, která v září 
dostanou jako dárek prvňáčci vybraných 
základních škol,“ doplnila starostka obvodu 
Liana Janáčková.

Více informací o soutěži k dispozici na 
webu www.certovskepohadky.cz.

Mgr. Patrik Hujdus

Milí Ostravané,
někteří z vás se zapojili do projektu Paměť 

Ostravy a díky těmto příspěvkům jsme mohli 
vydat knihu Paměť Ostravy 2014-2016. Naše 
knihovna ji nabízí ve všech pobočkách a pra-
covištích, můžete se vrátit zpět v čase a také 
se inspirovat. Některé články a fotografie jsou 
rovněž umístěny na webu statutárního města 
Ostravy http://ostrava750.cz/.

Máte chuť vzpomínat? Náš projekt stále 
pokračuje a vy se můžete kdykoli připojit 
s jakýmkoli tématem. 

V   r o c e   2017 
se chceme navíc 
podělit o zážitky ze školních lavic, byly-li ost-
ravské – vzpomínky na školu a paní učitelku 
patří k těm nejsilnějším a provázejí nás celým 
životem. Samozřejmě rádi přivítáme vyprávění 
pedagožek a pedagogů. 

Přijďte, informujte se, vyslechneme vás, 
neboť na vaši paměť se těší všechna pracoviště 
Knihovny města Ostravy.

Jarmila Burešová 
buresova@kmo.cz

Výzva – Paměť Ostravy

Od 1. dubna skončil doplňkový prodej jízde-
nek u řidičů ve vozidlech ostravského dopravního 
podniku. Po zavedení nových elektronických 
forem jízdného přestal být využíván.

Doplňkový prodej jízdenek u řidiče byl od 
zavedení určen jako nouzový způsob pořízení 
jízdenky v případech, kdy nebyla v dosahu 
jiná možnost v podobě jízdenkového automatu 
nebo např. novinového stánku. Největší rozkvět 
tohoto způsobu prodeje byl v dobách, kdy řidiči 
prodávali až šest konkrétních druhů jízdenek.

S postupným zaváděním nových moder-
nějších způsobů pořízení jízdenek je však 

zaznamenáván trvalý pokles zájmu o nákup 
jízdenek u řidiče. První znatelný útlum nastal 
po zavedení SMS jízdenek v ostravské MHD 
v roce 2009. Mnohem výrazněji se však útlum 
projevil po sérii tarifních změn, jako byly zave-
dení úhrady jízdného prostřednictvím ODISek 
v roce 2015, zavedení bezplatné přepravy pro 
cestujících starších 65 let a především akceptace 
platebních karet od poloviny roku 2016. Od té 
doby je zájem o pořízení jízdenky v doplňkovém 
prodeji u řidiče tak nízký, že náklady na jeho 
provozování výrazně převyšují jeho přínosy.

Zdroj: Dopravní podnik Ostrava

Prodej papírových jízdenek 
u řidiče skončil 

městská policie Ostrava Informuje
Kradl ve sběrném dvoře, odnést si 
chtěl vrtačku i měď

Pozornost na sebe mladý muž upoutal 18. 2. 
2017 v Ostravě-Radvanicích. Pohyboval se v are-
álu sběrného dvoru, vytahoval věci z kontejnerů 
a následně je přehazoval přes plot. Strážníkům 
se 24letého zloděje podařilo rychle dopadnout. 

Mladík se z místa pokusil utéct, dostižen byl asi 
po sto metrech. Hlídce městské policie následně 
uvedl, že vrtačku, kterou má u sebe, našel ležet 
u plotu sběrny. Strážníkům ukázal místo nálezu 
a poté i odhozený igelitový pytel se zhruba pěti 
kilogramy měděných drátů. Událost si k dalšímu 
šetření převzala Policie ČR.

inzerce



KOMINICTVÍ 
RADOVAN

IČ: 74447971,  
e-mail:  

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

•	 Pravidelnou	kontrolu	
spalinových	cest	za	330	Kč	

•	 Vložkování	a	frézování	
komínů	

•	 Čištění	komínů	a	kouřovodů	

•	 Veškeré	další	kominické	
práce	za	NÍZKÉ	CENY	

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

HLEDÁME 
BUDOUCÍ MISTRY
Jsme sportovní klub působící v našem regionu od roku 
1990. Hledáme budoucí mistry, (kluky i holky) zabýváme 
se výukou kickboxu jak dětí tak dospělých, výukou 
bojových sestav se zbraní i beze zbraně stylu kung-fu, akrobacií a celkovým rozvojem cvičence kde vedle 
fyzických dovedností se rozvíjí také psychická připravenost. 
Naše úspěchy: 6 světových šampiónů ,6 titulů mistrů Evropy a mnoho dalších……

Například: 
2013: 4x1 místo ME, MS 2014: 7x1 místo MČR
2015: 11x1 místo MČR, SL Open
2016: 22x1 místo MČR, SL Open, Bohemia Open
4x2 místo MS • 7x2 místo MČR • 10x2 místo MČR • SL Open 11x2 místo MČR, SL Open, Bohemia Open 
7x3 místo MS • 11x3místo MČR • 9x3 místo MČR, SL Open • 10x3místo MČR, SL Open, Bohemia Open

Naši nejlepší reprezentanti 
J. Volák • R. Jelínek • P. Hlinka • P. Zezulková • M. Skokan • M. Varyš 

Těší se na Vás naší členové, trenéři Kateřina Venerová, Petr Venera, předseda klubu Marek Varyš.

www.KA1SPORTTEAM.cz

OZO Ostrava je připraveno na zahrádkářskou sezónu. Do všech 
sběrných dvorů v Ostravě jsou už navezeny 18litrové pytle s kom-
postem a substrátem, jejichž prodej se už v loňském roce setkal 
s velkým zájmem občanů. Firmy nebo zahrádkáři, kteří potřebují 
kompostu či zeminového substrátu větší množství, mohou oba 
výrobky nakoupit ještě výhodněji ve velkém, a to přímo na obecní 
kompostárně v Ostravě-Hrušově nebo si objednat jejich dopravu 
na místo určení. Pomalu končí zimní svoz bioodpadu, od dubna 
se vývoz BIO popelnic překlopí opět do čtrnáctidenního režimu. 
Ostravané, kteří si loni BIO popelnici nestihli pořídit, mohou o ni na 
magistrátu zažádat i letos.

Začíná jaro a to pro společnost OZO Ostrava znamená povinnost 
připravit se na nápor zahrádkářů. Už od 15. března jsou ve všech sběr-
ných dvorech pro zájemce připraveny k prodeji pytlované výrobky 
obecní kompostárny KOMPOZO I. a ZEMINOVÝ SUBSTRÁT I. 
Pytle o objemu 18 litrů stojí 23 Kč a jsou určeny pro ty, kteří si vystačí 
s menším množstvím kompostu či substrátu. „Zájemcům o větší 
množství výrobků doporučujeme zajet si pro ně s vozíkem přímo na 
kompostárnu v Hrušově, kde za tunu kompostu zaplatí 363 korun 
a za tunu substrátu 605 korun,“ říká mluvčí OZO Ostrava Vladimíra 
Karasová. Zájemci si mohou navíc objednat i jejich přepravu na místo 
určení. „V loňském roce jsme na kompostárně prodali celkem 764 tun 
kompostu a 2783 tun substrátu, ve sběrných dvorech pak přes 5 tisíc 
pytlů kompostu a přes 10 tisíc pytlů zeminového substrátu,“ dokládá 
Karasová zájem zákazníků o tyto výrobky. 

Další informace:
Mgr. Vladimíra Karasová, 

tisková mluvčí OZO Ostrava s.r.o.
e-mail: karasova@ozoostrava.cz
telefon: 596 251 341, 602 183 374

Kompost a substrát 
OzO láká zahrádkáře

inzerce
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OSLAvY MDž v KLUBECH DůCHODCů

šKOLnÍ AKTIvITY

KOnCERT vÁžné HUDBY


