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Nové oplocení hřbitova
v Ostravě-Radvanicích

V prosinci loňského roku byla dokončena
první etapa výstavby nového plotu ohraničující hřbitov v Ostravě‑Radvanicích ze strany ul.
Paculové. Nové oplocení v délce cca 80 metrů
z části nahradilo původní plot, který byl ve špatném technickém stavu. Součástí díla je i boční
vjezdová brána a vstupní branka pro zajištění
snadnějšího přístupu návštěvníků hřbitova do
jeho zadní části. Proběhla rovněž výměna vjezdové brány a branky v místě hlavního vstupu.

Sloupky a podezdívka plotu jsou vyzděny ze
štípaných tvárnic faceblock a spolu s ozdobnou kovovou výplní v jednotlivých polích
tvoří z estetického hlediska důstojnou ochranu
místa posledního odpočinku našich blízkých.
Do budoucna připravujeme další etapy rekonstrukce plotu, který nelze opravit najednou pro
jeho rozsáhlou délku a členitost, což představuje
pro městský obvod výraznou finanční zátěž.
Šárka Tekielová, starostka

Polní skládka uhlí byla úředníky
krajského úřadu zamítnuta

Úřed níci K rajského ú řadu Moravsko slezského kraje vyslyšeli naše argumenty,
které měly jiný názor na studii ke zřízení polní
skládky, než údaje, které předkládala společnost ArcelorMittal Ostrava. Bylo konstatováno,
že záměr této společnosti nepřevažuje nad
veřejným zájmem ochrany životního prostředí
a zdraví. Krajský úřad tedy vydal nesouhlasné
stanovisko k záměru vybudování polní skládky.
Na jednání s hejtmanem Moravskoslezského
kraje jsme požadovali v několika oblastech spolupráci ke zlepšení životního prostředí v našem
městském obvodu. Budeme o problematice dále
jednat.

Jde především o:
-	 nadlimitní čištění krajských a státních silnic,
-	 aktualizaci všech integrovaných povolení,
která krajský úřad vydal velkým znečišťovatelům Ostravy, na nejmodernější dosavadní
možnou technologii,
-	 výsadbu nové zeleně atd.

Děkujeme ještě jednou všem občanům, kteří
se zapojili do samotného procesu a poslali své
námitky k problematice zřízení polní skládky
uhlí. Mělo to smysl.
Aleš Boháč,
místostarosta

Silvestrovský
ohňostroj
rozzářil nebe

Atmosféra posledního dne roku bývá většinou uvolněná, veselá a přátelská. Ne jinak
tomu bylo před radnicí našeho městského
obvodu, kde se na Silvestra ve večerních
hodinách sešlo na tisíc oslavujících občanů,
aby vzhlédli k silvestrovskému ohňostroji
a popřáli si společně do nového roku všechno
nejlepší. Ještě před samotným ohňostrojem
se podávalo svařené víno ze sklepů pana
Sládka a čerstvé koláče. Paní starostka Šárka
Tekielová v krátkém proslovu popřála všem
přítomným úspěšný vstup do nového roku,
štěstí a zdraví a společně s ostatními odstartovala odpočet do zahájení slavnostního
ohňostroje, který doslova rozzářil nebe nad
celým městským obvodem. Dojemným se
stal samý závěr ohňostroje, jehož blikající
světýlka byla ve tvaru červeného srdce,
a drobná srdíčka pak padala mezi přihlížející nadšené občany. Celou akci doprovázela
velmi hezká hudba, která dokreslila úžasnou
(red)
atmosféru večera.

Placení poplatků za
pronájmy pozemků
Rádi bychom jako každoročně připomněli,
že se blíží termín pro úhradu poplatku za pronájem pozemku, který je smluvně stanoven
na 31. březen každého roku. Poplatek za pronájem pozemku lze uhradit v hotovosti přímo
na pokladně úřadu nebo převodem z účtu.
Bezhotovostní platbu je třeba zaslat na číslo
účtu 19-11622761, kód banky 0100 (číslo
účtu je rovněž uvedeno na webových stránkách městského obvodu). Abychom však mohli
platbu identifikovat, je nutno při platbě uvést
údaj, ze kterého bude možno zjistit poplatníka
(variabilní symbol – jedinečné číslo pro každého poplatníka nebo jméno poplatníka s jeho
adresou). Informaci o variabilním symbolu
lze získat p. Cielecké na odboru majetkovém,
bytovém a investic, tel. 599 416 114. V případě
prodlení s placením je poplatník povinen hradit
penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý
den prodlení.
Petra Janečková,
odbor MBaI

Poplatek ze psů je nutno zaplatit do 31. března

Rádi bychom připomněli občanům městského obvodu Radvanic a Bartovice, že poplatek
za psa je splatný do 31. března 2018. Tento
poplatek je povinen hradit každý držitel psa,
který má na území městského obvodu trvalé
bydliště.
Poplatková a přihlašovací povinnost se týká
štěněte staršího tři měsíce. Psa lze přihlásit
(ale také odhlásit) v budově úřadu městského
obvodu, kanceláři č. 13, v 1. poschodí.
Poplatek je možno zaplatit v hotovosti
v pokladně v budově úřadu, bezhotovostním
převodem na číslo účtu 19-11622761/0100 či
poštovní poukázkou. Při úhradě převodem vždy
uvádějte svůj variabilní symbol nebo jako variabilní symbol uveďte kód 2711 a jméno majitele
psa, abychom mohli platbu identifikovat.
U psů, kde je poplatek 1000,- Kč a výše, lze
poplatek hradit ve dvou splátkách.
Pokud již psa nevlastníte, je nutné provést
jeho odhlášení.
Případné dotazy směř ujte na Kateřinu
Poskerovou: kposkerova@radvanice.ostrava.cz
nebo tel. č. 599 416 137.

Sazba poplatku je stanovena za jednoho psa
a kalendářní rok:
a) 	za psa chovaného v rodinném domku 150 Kč
b) 	za druhého a každého dalšího psa uvedeného
pod písm. a) 200 Kč
c) 	 za psa chovaného v bytovém domě 1000 Kč
d) 	za druhého a každého dalšího psa uvedeného
pod písm. c) 1500 Kč
e) 	 za psa, který je využíván při podnikatelské
činnosti 1000 Kč
f) 	za druhého a každého dalšího psa uvedeného
pod písm. e) 1500 Kč
g) 	 za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů,
anebo poživatel sirotčího důchodu, 150 Kč
h) 	za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená pod písm. g) 200 Kč.
Pokud nebude poplatek včas zaplacen, a to do
31. března, bude vyměřen platebním výměrem
a může být navýšen podle zákona o místních
poplatcích až na trojnásobek.
Kateřina Poskerová,
odbor FaI

Z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu na své 17. mimořádné
schůzi konané dne 5. ledna 2018

-	 rozhodla o zadání nové veřejné zakázky na
stavební práce s názvem „Stavební úpravy
a přístavba hasičské stanice na ul. Těšínská 41
v Ostravě‑Radvanicích“ formou zjednodušeného
podlimitního řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek,
-	 rozhodla o přijetí dotace na financování projektu „Stavební úpravy a přístavba hasičské stanice na ul. Těšínská 41 v Ostravě‑Radvanicích“
z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu, identifikační číslo 117D03C000192,
dle podmínek poskytovatele – Ministerstva pro
místní rozvoj, za předpokladu odsouhlasení
dok ument u Regist race akce a rozhod nutí
o poskytnutí dotace orgány města,
-	 rozhodla o přijetí dotace na financování projektu „Energetické úspory bytových domů ulice
Rokycanova a Kobrova v Ostravě‑Radvanicích“
z Integrovaného regionálního operačního programu, identifikační číslo 117D03H000498, dle
podmínek poskytovatele – Ministerstva pro místní
rozvoj, za předpokladu odsouhlasení dokumentu
Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace
orgány města,
-	 rozhodla o přijetí dotace na financování akce
„Sídelní zeleň – Fryštátská v k. ú. Radvanice“
v rámci Operačního programu životní prostředí,
prioritní osy 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu,
specifického cíle 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí
v sídlech, identifikační číslo 115D315040087, dle
podmínek poskytovatele – Ministerstva životního
prostředí, za předpokladu odsouhlasení dokumentu Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí
dotace orgány města.
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Rada městského obvodu na své 79. schůzi
konané dne 17. ledna 2018

-	 rozhodla o uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti a zakládající právo
umístit a provést stavbu v k. ú. Radvanice a v k.ú.
Bartovice,
-	 rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku
parc. č. 2027/130, zastavěná plocha a nádvoří,
o celkové výměře 24 m 2, v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava,
-	 schválila rozpočtové opatření č. 20/2017,
-	 proje d n ala n áv rh sm louv y o p osk y t nut í
dotace z dotačního programu „Příspěvky na
ozdravné pobyty ŽPZ/04/2016“ z rozpočtu
Moravskoslezského kraje a souhlasí s uzavřením
smlouvy,
-	 rozhodla ve věci veřejné zakázky na zhotovitele
stavby „Energetické úspory bytových domů ulice
Rokycanova a Kobrova v Ostravě‑Radvanicích“,
část 1 – Kobrova 577/1, o výběru nejvýhodnější
nabídky a uzavření smlouvy s dodavatelem
KAVIS, spol. s r.o., jehož nabídka byla nabídkou
s nejnižší nabídkovou cenou,
-	 rozhodla ve věci veřejné zakázky na zhotovitele
stavby „Energetické úspory bytových domů ulice
Rokycanova a Kobrova v Ostravě‑Radvanicích“,
část 2 – Kobrova 578/3, o výběru nejvýhodnější
nabídky a uzavření smlouvy s dodavatelem
SLONKA s.r.o., jehož nabídka byla nabídkou
s nejnižší nabídkovou cenou,
-	 rozhodla ve věci veřejné zakázky na zhotovitele
stavby „Energetické úspory bytových domů ulice
Rokycanova a Kobrova v Ostravě‑Radvanicích“,
část 3 – Kobrova 579/5, o výběru nejvýhodnější
nabídky a uzavření smlouvy s dodavatelem
KAVIS, spol. s r.o., jehož nabídka byla nabídkou
s nejnižší nabídkovou cenou,
-	 rozhodla ve věci veřejné zakázky na zhotovitele
stavby „Energetické úspory bytových domů ulice
Rokycanova a Kobrova v Ostravě‑Radvanicích“,
část 4 – Kobrova 644/6, o výběru nejvýhodnější

-	

-	

-	

-	

-	

nabídky a uzavření smlouvy s dodavatelem
SLONKA s.r.o., jehož nabídka byla nabídkou
s nejnižší nabídkovou cenou,
rozhodla ve věci veřejné zakázky na zhotovitele
stavby „Energetické úspory bytových domů ulice
Rokycanova a Kobrova v Ostravě‑Radvanicích“,
část 5 – Kobrova 645/4, o výběru nejvýhodnější
nabídky a uzavření smlouvy s dodavatelem
SLONKA s.r.o., jehož nabídka byla nabídkou
s nejnižší nabídkovou cenou,
rozhodla ve věci veřejné zakázky na zhotovitele
stavby „Energetické úspory bytových domů ulice
Rokycanova a Kobrova v Ostravě‑Radvanicích“,
část 6 – Kobrova 646/2, o výběru nejvýhodnější
nabídky a uzavření smlouvy s dodavatelem
KAVIS, spol. s r.o., jehož nabídka byla nabídkou
s nejnižší nabídkovou cenou,
rozhodla ve věci veřejné zakázky na zhotovitele
stavby „Energetické úspory bytových domů ulice
Rokycanova a Kobrova v Ostravě‑Radvanicích“,
část 7 – Rokycanova 641/1, o výběru nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy s dodavatelem
OMLUX, spol. s r.o., jehož nabídka byla nabídkou
s nejnižší nabídkovou cenou,
rozhodla ve věci veřejné zakázky na zhotovitele
stavby „Energetické úspory bytových domů ulice
Rokycanova a Kobrova v Ostravě‑Radvanicích“,
část 8 – Rokycanova 642/3, o výběru nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy s dodavatelem
OMLUX, spol. s r.o., jehož nabídka byla nabídkou
s nejnižší nabídkovou cenou,
rozhodla ve věci veřejné zakázky na zhotovitele
stavby „Energetické úspory bytových domů ulice
Rokycanova a Kobrova v Ostravě‑Radvanicích“,
část 9 – Rokycanova 643/5, o výběru nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy s dodavatelem
JAMI – stav, s.r.o., jehož nabídka byla nabídkou
s nejnižší nabídkovou cenou.
Mgr. Kateřina Zdražilová,
pověřena zastupováním tajemnice

Odbor sociálních věcí a školství informuje o některých důležitých
změnách v oblasti práce a sociálních věcí v roce 2018

Od 1. ledna se zvyšuje minimální mzda, a to
z 11 000 Kč na 12 200 Kč za měsíc. Minimální hodinová mzda vzroste z 66 Kč na 73,20 Kč.

výši, jaká náležela za prosinec 2017. Po první provedené volbě výše dávky podle nové úpravy bude
zachována dosavadní možnost měnit ji jednou za tři
měsíce.
- možnost změny volby rodičovského příspěvku
se bude týkat všech rodičů, tedy i těch, kterým se
dítě narodilo před účinností novely zákona, a to
samozřejmě za předpokladu, že budou splňovat
podmínky nároku na příspěvek (pokud např. limit
na příspěvek nevyčerpají ještě před účinností novely
zákona atd.).

 VYŠŠÍ DŮCHODY

 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Nový rok přináší řadu změn v oblasti práce a sociálních věcí. Už od ledna půjde vyčerpat rodičovský příspěvek rychleji, na přídavky na dítě dosáhne více rodin,
výrazně se zvyšují důchody i minimální mzda a také
dochází k navýšení dávek pro osoby se zdravotním postižením. V průběhu roku 2018 pak budou zavedeny dvě
nové dávky, tzv. otcovská a dlouhodobé ošetřovné.
 VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ A ZARUČENÁ MZDA

Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké
a sirotčí přiznané před 1. lednem 2018 se zvýší od
splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2017 tak, že se
zvýší jak základní, tak procentní výměra.
Důchody se tak zvýší v průměru o 475 korun.
Zvýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení
automaticky, není třeba o ně žádat.
 RYCHLE JŠÍ ČERPÁNÍ RODIČOVSKÉHO
PŘÍSPĚVKU A VYŠŠÍ PŘÍDAVEK NA DÍTĚ

Díky novele zákona o státní sociální podpoře dojde
k rychlejšímu čerpání rodičovského příspěvku.
Celkovou částku příspěvku ve výši 220 000 korun bude
tak možné vyčerpat mnohem rychleji.
-	 zruší se současné omezení horní hranice výše čerpání
rodičovského příspěvku ve výši 11 500 Kč za měsíc,
čímž bude umožněno čerpat dávku až ve výši odpovídající peněžité pomoci v mateřství (až 32 640 Kč).
Celá částka rodičovského příspěvku tedy bude moci
být vyčerpána za kratší dobu než v současnosti (až
6 měsíců). Rodiče s vyššími příjmy tak mohou celou
částku příspěvku vyčerpat rychleji než dosud ti,
kteří v současnosti nemají nárok na peněžitou pomoc
v mateřství a čerpají rodičovský příspěvek v pevných
částkách bez možnosti volby až do čtyř let věku dítěte,
budou moci nově volit čerpání až do výše 7 600 Kč
za měsíc a zkrátit si tak dobu čerpání až na tři roky.
Jedná se především o studenty, OSVČ bez nemocenského pojištění a nezaměstnané.
- rodiče dvojčat a vícerčat budou moci čerpat
vyšší rodičovský příspěvek, namísto současných
220 000 korun půjde nově o 330 000 korun, což se
týká i rodičů dětí narozených před 1. 1. 2018, kterým ještě nejsou čtyři roky. Musí ale podat novou
žádost o rodičovský příspěvek.
- rozšíří se okruh rodin, které budou mít nárok
na přídavek na dítě, zvyšuje se hranice příjmu
z 2,4 na 2,7 násobek životního minima. Dále se zvyšují částky přídavku na dítě o 300 korun pro děti
pracujících rodičů (alespoň jeden z rodičů musí mít
příjem ze závislé činnosti, samostatné výdělečné
činnosti či dávky nahrazující tento příjem). Nově tak
budou činit 800, 910 a 1 000 korun měsíčně podle
věku dítěte. Rodiny, které uvedené příjmy nemají,
budou nadále pobírat přídavek na dítě v dosavadních
(základních) částkách. O navýšení dávky není třeba
žádat. Při splnění podmínek Úřad práce ČR zvýší
dávku po doložení Dokladu o výši čtvrtletního příjmu automaticky.
-	 pro všechny příjemce rodičovského příspěvku
platí, že změnu volby výše čerpání rodičovského
příspěvku podle nové právní úpravy lze provést
kdykoli od 1. ledna 2018 bez ohledu na datum, kdy
ji měnili naposled. Bez podání žádosti o změnu
volby nebude výše rodičovského příspěvku změněna a od ledna 2018 bude vyplácena ve stejné

Dlouhodobě nemocní budou mít od roku 2018 nárok
na vyšší nemocenské dávky:
-	 od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje sazba z 60 % na
66 % denního vyměřovacího základu, a dále:
-	 od 61. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje sazba z 60 % na
72 % denního vyměřovacího základu.
 DÁVKA OTCOVSKÉ POPORODNÍ PÉČE, TZV.
OTCOVSKÁ – zavádí se s účinností od 1. února 2018
Cílem otcovské je zejména umožnit otcům podílet
se v době krátce po porodu na péči o novorozené dítě
a zároveň tak významně pomoci matce v obtížném
období krátce po porodu.
Nárok na dávku bude mít otec dítěte, který o dítě
pečuje a osoba (muž nebo žena), která převzala dítě do
péče nahrazující péči rodičů.
-	 nástup na otcovskou nastává dnem, který si muž určí
v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo
ode dne jeho převzetí, jestliže dítě nedosáhlo sedmi
let věku.
-	 výše dávky činí 70 % denního vyměřovacího
základu a výplata náleží za dobu sedmi kalendářních dnů bez přerušení.
-	 podat žádost o dávku a nastoupit na otcovskou bude
možné sice až od 1. února, nárok na dávku však od
tohoto dne vznikne i v těch případech, kdy se dítě
narodilo v období 6 týdnů před tímto datem, tj.
21. prosince 2017 nebo později.
 DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ – zavádí se s účinností od 1. června 2018
Dlouhodobé ošetřovné pomůže v době bezprostředně po propuštění ošetřovaného blízkého z nemocnice, například po vážném úrazu nebo nemoci.
Základní podmínkou pro nárok je to, že u ošetřovaného
muselo dojít k náhlému zhoršení zdravotního stavu, který
vyžadoval alespoň sedmidenní hospitalizaci v nemocnici
a v den propuštění bude potvrzeno, že potřeba celodenní
péče bude trvat nejméně dalších 30 dnů.
Ošetřující zaměstnanec musí splňovat podmínku
nemocenského pojištění v posledních čtyřech měsících alespoň 90 dnů, OSVČ musí být nemocensky
pojištěna v posledních třech měsících. Ošetřující osoba
nesmí zároveň po dobu ošetřování vykonávat žádnou
výdělečnou činnost.
Dávka bude náležet ve výši 60 % redukovaného
denního vyměřovacího základu maximálně po dobu
90 kalendářních dnů ode dne propuštění z nemocnice; nenáleží však za dobu, kdy dlouhodobá péče není
poskytována (např. z důvodu další hospitalizace).
Nárok na další dlouhodobé ošetřovné vznikne nejdříve
po uplynutí 12 měsíců od skončení předchozí dlouhodobé
péče. Zaměstnavatel může odmítnout poskytnutí volna ze
zaměstnání pouze pokud mu brání vážné provozní důvody,
zároveň nemůže dát pečujícímu po dobu ošetřování

výpověď, po skončení ošetřování musí zaměstnance zařadit na jeho původní práci a pracoviště.
 VYŠŠÍ PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU

Od ledna 2018 se též zvyšuje příspěvek na mobilitu
(ze 400 Kč na 550 Kč měsíčně). Poskytuje se těm, kteří
mají nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením
ZTP nebo ZTP/P.

 VÝHODNĚJŠÍ PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ
P O M Ů CK U NA P O Ř ÍZ E N Í M OTO ROVÉ H O
VOZIDLA

Mění se způsob stanovení výše této dávky. Četnost
a důvod dopravy a celkové sociální a majetkové poměry
již nebudou zkoumány. Na výši dávky bude mít vliv
pouze příjem osoby a její rodiny. Maximální výše dávky
zůstává na hranici 200 000 Kč, nově se zavádí výše
minimální, a to 100 000 Kč.
Pro bližší informace a sociální poradenství je možno
se obrátit na odbor sociálních věcí a školství úřadu, sociální pracovnici Pavlínu Vildovou, DiS. tel. 599 416 136,
kancelář č. 4.
Martina Škovránová,
vedoucí odboru SVaŠ

Stále není vyčerpaná
kotlíková dotace
Jak jsme již informovali, občané mohou žádat
kraj o podporu na výměnu stávajícího nevyhovujícího kotle za nový. Statutární město Ostrava
zároveň poskytuje bezúročnou půjčku na předfinancování nového kotle. Dle našich informací příjem žádostí stále pokračuje, a to až do 31. 12. 2018
nebo do zaregistrování 10 000 žádostí. Ke dni
uzávěrky tohoto čísla RaB novin bylo registrováno pouze 7224 žádostí o dotaci.
KOTLÍKOVÁ LINKA: 595 622 355, E-MAIL:
kotliky@msk.cz, KOTLÍKOVÁ KANCELÁŘ –
Krajský úřad: A106 ve dnech: PO a ST: 8-17h, ÚT
a ČT: 8-14:30h, PÁ: 8-13h.
Aleš Boháč, místostarosta

Poděkování hasičům
St a rost k a mě st ského obvodu R a dva n ice
a Bartovice Šárka Tekielová obdržela opět dopis ředitele HZS Moravskoslezského kraje Miroslava Vlčka
s poděkováním jednotce SDH Radvanice za velmi
komplikovaný a náročný zásah při požáru v budově
bývalé textilky Karnola v Krnově. Objekt bývalé textilky je národní kulturní památkou. Na místo události
bylo postupně vysláno 19 jednotek požární ochrany.
Zdolávání požáru se ve třetím stupni požárního
poplachu účastnilo celkem 88 hasičů.
Jednotky požární ochrany po příjezdu na místo
události čelily rozsáhlému požáru v silně zakouřených budovách a zásah musel být v první fázi veden
okny pomocí nastavovacích žebříků, následně doplněných automobilovou výškovou technikou. Situaci
na místě zásahu výrazně komplikovaly nejen ztížené
klimatické podmínky (teplota pod bodem mrazu), ale
zejména složitá dispozice objektu a požárem poškozené konstrukce podlah a stropů neumožňující vstup
do některých částí objektu. 
(red)
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Úspěchy našich dětí v soutěžích rybolovu
Každoročně čtenáře informujeme o rybářských závodech – Bučinském poháru, který již
má v našem městském obvodu dlouholetou tradici. Při zdejší základní organizaci Rybářského
svazu v Ostravě-Radvanicích působí i dětský
rybářský kroužek, který je zaměřen nejen na
samotný rybolov, ale i na rybolovnou techniku.
Děti nevysedávají pouze s prutem dlouhé hodiny
u vody, ale aktivně nacvičují třeba hod na cíl.
Rybářský kroužek od útlého dětství navštěvují

také sourozenci Štefan a Lenka Tiší, které
k rybářskému koníčku přivedl zejména tatínek,
ale také v mamince mají velkou oporu. Oba sourozenci sbírají spousty medailí v různých disciplínách v krajských, celostátních i zahraničních
soutěžích. Sedmnáctiletá Lenka Tichá dokonce
vyhrála 1. místo ve Světovém poháru v rybolovné technice, který se konal v rakouském
Lenzingu. V letošním roce bude pravděpodobně
za kategorii juniorů nominována na Mistrovství

S úsměvem
do nového roku…
se rozhodli vstoupit bartovičtí zahrádkáři. Pro radost sobě i svým přátelům
nastudovali a posléze uvedli v celosvětové premiéře divadelní hru „Trpaslík
a sedm Sněhurek“.
Na poslední chvíli angažovaný ochotnický kolektiv si i vlastními silami
vyrobil nadčasové kostýmy.
Všichni členové ansámblu – Sněhurky, trpaslík, královna i zrcadlo – své
role předvedli s plným nasazením a potlesk jim byl zaslouženou odměnou.
Za výbor ZO ČZS Bartovice
Anna Hálová
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světa v rybolovné technice ve Švýcarsku. Její
patnáctiletý bratr Štefan však nezůstává pozadu.
V družstvu se umístil na 1. místě v národním
kole Zlaté udice a stříbrnou medaili získal v soutěži jednotlivců.
Oba sourozenci se chtějí r ybolovu dále
věnovat. Poháry a medaile zdobí obývací pokoj
v domku, kde bydlí, a je jich opravdu nespočet.
Přejeme jim mnoho úspěchů a radosti v dalších
(red)
soutěžích.

Všímejte si,
kde parkujete!
Přes šedesát tisíc špat ně
zapa rkova ných aut ročně
v Ostravě kromě jiného brání i ve
svozu odpadu. Některými místy
mívají řidiči sběrných vozů OZO
Ostrava často problém projet.
„V takovém případě nemohou
být ani vyprázdněny kontejnery
zde umístěné. Lidé žijící v těchto
lokalitách si pak stěžují na přeplněné kontejnery a na to, že jsme
zapomněli přijet. Nezapomněli.
Trasy i pravidelné termíny jízd
sběrných vozů jsou přesně dány,
každé vozidlo je navíc opatřeno
GPS, ze které je patrné, kdy a kde
se pohybovalo. Jenže naši řidiči
nejsou kouzelníci, aby projeli
prostorem užším, než je vůz, za
jehož volantem sedí,“ konstatuje
Vladimíra Karasová ze společnosti OZO Ostrava a předává
slovo Jiřímu Nováčkovi, jednomu z řidičů svozových vozidel: „Tyto situace jsou opravdu
stresující a značně nám komplikují průběh směny. Někteří
majitelé vozů ignorují dopravní
značení a předpisy a svá auta
odstaví, kdekoli se jim zamane.
Hlavně, že zaparkují. Na taková
místa se musíme vracet, volat
městskou policii, a to nás stojí
čas, který nám zbytečně prodlužuje směnu.“

Jak už bylo řečeno, společnosti OZO Ost rava pomáhá
s řešením zmíněných potíží
Měst sk á policie Ost r ava.
Strážníci se při výkonu služby
zaměřují především na ta místa,
kde špatně parkující vozidla
ohrožují bezpečnost a plynulost
silničního provozu, průjezdnost
pozemních komunikací nebo
zabraňují v dopravní obslužnosti, tedy i v odvozu komunálního a separovaného odpadu.
„Špatně parkující vozidla v okolí
kontejner ů jsou buď řešena
strážníky v pr ůběhu výkonu
služby, nebo na základě přijatých oznámení občanů, kteří
nás upozorňují na určitá místa.
Bloková n í kont ejne r ů n á m
rovněž oznamují sami řidiči
sběrných vozů, nebo informují
dispečera a ten osloví nás. Podle
situace pak provádíme přímo na
místě příslušná opatření, k nimž
patří i nařízení nuceného odtahu
vozidla. V problematických
oblastech také posilujeme výkon
služby zaměřený na eliminaci
zmíněného nešvaru,“ objasňuje
Michal Maršo z Městské policie Ostrava a apeluje na řidiče,
aby si více všímali toho, kde svá
vozidla zanechávají.
OZO Ostrava

Dívky s poníky z Ostravy-Radvanic
vyhrály šampionát

Jen náhodou se do naší redakce dostala
infor mace o úspěchu sester Pelikánových
z Ostravy-Radvanic, které se účastnily spolu
s poníky pana Bigoše 2. ročníku Moravské
Show and R ide šampionát u ve St udénce.
Poníky Julinku a Kulíška znají zdejší děti
zejména z kulturních akcí pořádaných naším
městským obvodem, neboť pan Bigoš nechává
děti si poníky pohladit a svézt se na nich. Obě
dívky Esterka a Jassica Pelikánovy už od dětství chodily do stáje poníky hřebelcovat, hrát
si s nimi a později i trénovat. Ač neměla ani
jedna z nich žádnou zkušenost s profesionálním či závodním jezdectvím, toužila si nějakou soutěž vyzkoušet alespoň ze zvědavosti.
Protože se jednalo hned o plně profesionální
šampionát, na který se dívky přihlásily, museli

oba poníci projit různými veterinárními prohlídkami, odběry krve, které se posílají až do
Olomouce k vyšetření a vyloučení nepatřičných látek, ale vše proběhlo bez problémů.
Pan Bigoš oba poníky do Studénky přivezl
a pak se zatajeným dechem pozoroval, co
dívky s Julinkou a Kulíškem dokážou. K jeho
vel kému ú žasu a přek vapení, stejně jako
k překvapení pořadatelů a ostatních soutěžících, vyhrál Kulíšek s jezdkyní Esterkou zlatou medaili v křížových parkurech a Julinka
s jezdkyní Jassicou si odnesly medaili bronzovou. Kulíšek pak ještě přidal jednu bronzovou medaili z jízdy zručností. Šampionát se
tak stal velmi úspěšným pro obě dívky stejně
jako pro poníky ze stáje pana Bigoše.
Kateřina Tomanová

Ozdravný pobyt dětí mateřských škol
Městský obvod požádal v létě minulého
roku o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského
k raje na jar ní ozdravné pobyty dětí z MŠ
Radvanice a MŠ Bar tovice v Beskydech.
Cílem této dotace je podpořit účast dětí předškolního věku žijících v oblastech s prašností
nad limit stanovený zákonem. Vzhledem
k tomu, že kvalita ovzduší městského obvodu
Radvanice a Bartovice je dlouhodobě považována za jednu z nejhorších nejen v ČR, ale
i v celé Evropě, a zároveň náš městský obvod
splnil další objektivně stanovená k ritéria
tohoto dotačního programu, byl příspěvek na
tento projekt schválen.
Ozdravného pobytu se zúčastní celkem
120 osob, tzn. 60 dětí z obou mateřských škol
našeho městského obvodu, vč. doprovázejících
rodičů. Pobyt se uskuteční v měsíci dubnu 2018
v horských střediscích Moravskoslezských
Beskyd.
Celkové náklady na čtrnáctidenní ozdravné
pobyty byly vyčísleny na částku 986.000 Kč,
přičemž z poloviny budou hrazeny ze získané

dotace z Moravskoslezského kraje. Vzhledem
k v ysokým nákladům a zároveň prospěšnosti celého projektu bylo o spolufinancování požádáno též statutární město Ostrava,
Magistrát města Ostravy, který přispěl částkou 345.100 Kč. Finanční náklady městského
obvodu Radvanice a Bartovice na uskutečnění ozdravných pobytů dětí budou ve výši
147.900 Kč.
Je zřejmé, že dlouhodobě překračované
limity denních i ročních koncentrací znečišťujících látek v ovzduší způsobují u obyvatel
městského obvodu Radvanice a Bartovice
zdravotní problémy, ovlivňují i zvýšenou
nemocnost dětí. Vy u žití uvedené dotace
s cílem podpořit pobyty dětí předškolního věku
v oblastech s čistším a zdravějším vzduchem
za účelem regenerace a prevence onemocnění
dýchacích cest se jeví dlouhodobě jako účelná
a pro děti prospěšná.
Martina Škovránová,
vedoucí odboru SVaŠ

Tříkrálová sbírka
O půlnoci 14. 1. 2018 skončilo koledování
Tříkrálové sbírky 2018. Sčítání výnosů koledování do uzávěrky čísla RaB novin nebylo
dokončeno.
„Děkujeme za pomoc a podporu všem
koledníkům a organizátorům skupinek, bez
Vás by to nešlo, stejně tak všem dárcům, kteří
do sbírky přispěli a podpořili tak rozvoj charitního díla,“ říká Martin Hořínek, hlavní
koordinátor sbírky pro Moravskoslezský
kraj a Jesenicko.
Poděkování koledníkům, kteří se na
sbírce podíleli, probíhá různým způsobem a podle místních zvyklostí. Například
v Bohumíně si koledníci mohou vybrat ze
čtyř druhů odměn – volný vstup na bazén, do
kina, do solné jeskyňky, na minigolf. Oproti
tomu v Krnově koledníci dostávají jako
poděkování sladkosti a děkovný certifikát.
Charita Frýdek-Místek zase koledníkům
nadělila vstupenku do Aquaparku Olešná
a dárek frisbee.
Více informací se dozvíte na: www.trikralovasbirka.cz; www.facebook.cm/trikralovasbirka
Kontakty:
Ing. Martin Hořínek, koordinátor Tříkrálové
sbírky tel. 605 232 813
Ing. Jana Měchová
PR pracovník

Finální výsledky Amnestie 2017
v Dopravním podniku Ostrava
Možnost smazat své dluhy za jízdu načerno
u Dopravního podniku Ostrava (DPO) měli
cestující v rámci akce s názvem Amnestie 2017,
která byla součástí kampaně „Už to nevidíme
černě“, až do 12. ledna 2018. Výzvu využilo celkem 729 dlužníků. DPO tak nad rámec běžných
nákupů vydělal 1,6 milionu korun.
Na začátk u listopadu př išel ost ravsk ý
dopravní podnik s kampaní „Už to nevidíme
černě“, v rámci které dal poslední šanci vyřešit
své pohledávky všem, kteří měli u DPO neuhrazené dluhy za jízdu načerno (a které nebyly již
soudně nebo exekučně vymáhány). Na konci
kampaně DPO eviduje 729 amnestovaných případů s celkovou výší přes 10 mil. Kč prominutých pohledávek.
Za prodej dlouhodobých jízdenek dlužníkům vydělal DPO 1,6 milionu korun. „Celková
výtěžnost amnestie je kolem 15 %, což odpovídá vymahatelnosti, kterou máme u pohledávek vymáhaných běžným způsobem. Akci
tedy hodnotíme jako velice úspěšnou,“ říká
generální ředitel DPO Daniel Morys. Nyní přistoupí DPO k odprodeji pohledávek specializované firmě, která se bude zabývat jejich dalším
vymáháním.
Dopravní podnik Ostrava a.s.
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Kalendář
událostí

Dne 11. 2. 2018 oslaví paní

Zdeňka Bělicová,

v měsíci únoru
6.2. 15.00

KD při DPS Bartovice
– Vepřové hody

KD Radvanice –
7.2. 14.00 Společenské posezení
s tombolou
8.2. 16.00

KD Bartovice –
Výroční schůze

ČSV Radvanice
9.2. 18.00 Bartovice – Výborová
schůze
13.2. 17.00

Obřadní síň – Koncert
vážné hudby

13.2. 15.00

SPCCH Radvanice –
Výborová schůze

81. schůze Rady
14.2. 15.00 MěOb RaB – kancelář
starostky
SPCCH Radvanice –
15.2. 15.00 Přednáška sociálního
odboru

naše sestra, 60. narozeniny.
Přejeme jí hodně zdraví, štěstí a plno
elánu do dalších let.
To Ti ze srdíčka přejí sestry Eliška,
Majka, bratr Ludvík s rodinou,
teta Miladka a Věrka s rodinou.

KD Radvanice –
Výroční členská schůze

22.2. 16.00

KD Bartovice – Konec
Masopustu bavme se

82. schůze Rady
28.2. 15.00 MěOb RaB – kancelář
starostky

Také v letošním roce se opět budeme
setkávat u koncertů vážné hudby v podání
studentů a pedagogů Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. První koncert proběhne
13. 2. 2018 od 17:00 hodin v obřadní síni
radnice městského obvodu Radvanice
a Bartovice. Další dva jar ní koncer t y
budou následovat tamtéž ve dnech 6. 3. 2018
a 17. 4. 2018 také od 17:00 hodin. Vstupné
zůstává jako obvykle 30,- Kč. Jste srdečně
zváni.
Jana Sedláková,
odbor OaVV

Významná životní jubilea

Svá významná životní jubilea 91 let oslavila paní Marta Kubinová, 93 let oslavil pan
Miloslav Karásek, 93 let oslavila paní Maria
Barošová a nejstarší občan ka městského
obvodu paní Marie Plachejdová oslavila neuvěřitelných 98 let. Jubilanti, dlouholetí obyvatelé
našeho městského obvodu, přivítali návštěvu
paní starostky Šárky Tekielové v úžasném
životním elánu a osobní pohodě. Paní starostka
významným jubilantům srdečně pogratulovala
a popřála jim do dalších let pevné zdraví, štěstí
Šárka Krkošková,
a stále dobrou náladu.
odbor OaVV

QQ Marie Plachejdová

Akce
v knihovně

ČSV Radvanice
16.2. 18.00 Bartovice – Výroční
členská schůze
21.2. 14.00

Pozvánka
na koncerty
vážné hudby

 Za dveřmi je Valentýn
výroba přání k Valentýnu
pondělí 8. 2. | od 14 do 15
 Zimní olympiáda
test pro děti
únor | během půjčování
QQ Miloslav Karásek

 Na stopě
výstava knih s detektivní tématikou
únor | během půjčování
 Známé tváře z kalendáře
výstava obrázků
únor | během půjčování
KLUB SLUNÍČEK

Uzávěrka
příštího čísla
15. února 2018
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 Řemeslo má zlaté dno
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice
beseda s výtvarnou dílnou
únor | v dopoledních hodinách
UŽ JSEM ČTENÁŘ
 Kamarádi z večerníčků
setkání s prvňáčky ze ZŠ Bartovice
QQ Maria Barošová

únor | v dopoledních hodinách

KMO

Dne 31. 1. 2018 jsme si připomněli
5. výročí úmrtí
pana

Nezemřeli, neboť žijí v srdcích těch,
Kdo je nepřestali milovat.

Bronislava Pawlici,

Dne 7. 2. 2018 by se dožila
100 let paní

Kdo jste jej znali a měli ho rádi,
věnujte mu tichou vzpomínku.

Zároveň dne 27. 9. 2018 by se
dožil 100 let její manžel pan

diplomovaného technika.

Manželka Anna, dcera Dana,
snacha Lucie a sestra Anna
s rodinami.

Štěpánka Mertová.
František Merta.

S úctou a láskou vzpomínají dcera, synové
a celá rodina.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích
zůstávají.

S bolestí v srdci oznamujeme, že
nás navždy opustila naše drahá
sestra, babička, švagrová a teta,
paní

Dne 10. 2. 2018 si připomeneme
6. výročí úmrtí paní

Libuše Plišťáková,

Anny Muroňové

která by dne 18. 2. 2018
oslavila 89 let.

z Ostravy-Radvanic.
S láskou vzpomínají synové
Petr a Pavel.

Za zarmoucenou rodinu bratr
s rodinou.

50. ročník Vánočního turnaje
ve stolním tenisu

svou návštěvou poctila st arostka městského obvodu Radvanice a Bartovice paní
Šárka Tekielová, která po skončení turnaje
předala pohár a ceny vítězům soutěží.
Výsledky soutěží :
Soutěž jednotlivců o putovní pohár :
Merta Tomáš
Debald Pavel
Pastrňák Jan
Soutěž čtyřher :
Topínka Bohumír – Vicher Roman
Pastrňák Jan – Hečko Jiří
Lodňan Josef – Kolenčiak Ivan
TJ Sokol Radvanice a Bartovice

Dne 29. 12. 2017 se v radvanické sokolovně
konal už 50. ročník tradičního Vánočního
turnaje ve stolním tenisu za účasti 17 hráčů

TJ Sokol Radvanice‑ Bartovice. Po prezentaci a rozehřátí se začínalo soutěží ve čtyřhrách. Po ukončení čtyřher se rozhodovalo
jakým způsobem hrát soutěž dvouher a po
vzájemné domluvě se zvolil systém rozlosování hráčů do čtyř skupin. Hráči, kteří
se umístili ve skupinách na prvním a druhém místě, postoupili do vyřazovacích bojů
o putovní pohár.
Ostatní hráči se utkali o umístění na 9. –
17. místě.
Každý z hráčů musel odehrát ve dvouhrách minimálně 8 náročných utkání, kde
nikdo nikomu nic nedá zadarmo, zvláště
když se h raje o putovní pohár věnovaný
v roce 2011 starostkou městského obvodu
Radvanice a Bartovice. Vánoční turnaj měl
pro hráče slavnostní rámec, protože turnaj

RaB noviny 7

Zeptali jsme se dětí
V mateřské škole si v těchto zimních dnech s dětmi povídáme o charakteristických znacích zimy,
o počasí, seznamujeme se s tradicemi tohoto ročního období, učíme se, jak se chránit v tomto zimním období…. A jak to dopadlo, když jsem po vánočních prázdninách položila několik otázek našim
předškolním dětem? Jejich odpovědi jsou někdy velice zajímavé.
1) Podle čeho se pozná zima?
Laura: Podle větru a mrazu.
Viktor: Podle mrazu.
Miki: Fouká vítr, sněží.
Ema: Že sněží.
Ondra J.: Podle mrazu a severního pólu.
Adam: Podle sněhu.
Kája Z.: Podle vloček, sáněk.
Rozálie: Podle toho, že je mráz.
Kája Š.: Napadne sníh.
2) Jak se bráníš proti zimě, chladu?
Laura: Obléknu se.
Viktor: Oblečeme si teplou šálu, bundu a čepici.
Miki: Zimním oblečením.
Ema: Teplem.
Ondra J.: Oblečením, teplým.
Adam: Obléknu se do teplého kožíšku.
Kája Z.: Obleču se.
Rozálie: Tím, že se pořádně obleču.
Kája Š.: Obleču se teple.
3) Odkud se bere sníh?
Laura: Z rukavice se bere sníh.
Viktor: Z mraků.
Miki: Z mráčků.
Ema: Z nebe.

Týden na horách
Tak jako už několik let po sobě, i letos se
děti z Mateřské školy z Bartovic Za Ještěrkou
zúčastnily společně se základní školou
lyžařského kurzu „Lyžování se Sluníčkem“
ve skiareálu Bílá. Celý týden se krůček po
krůčku zdokonalovaly v lyžařských dovednostech a náležitě si to užily. Skupina začínajících „Grepíci“ se nejdříve naučila chodit
na lyžích, pomalu sjíždět malý svah, zabrzdit
a udržet se na pásu. Jejich pokřikem se stala
tato slova:
Lyžujeme – hola, hou.
Nás Grepy nedostane
ani déšť ani zima.
My jsme přece prima.
Druha skupina pokročilejších „Zebry“
trénovala už na větším kopci. Děti se naučily
jezdit na kotvě, přenášet váhu z jedné lyže
na druhou a procvičily si slalom. Společně
s instruktory vymyslely tyto verše, kterými
se navzájem povzbuzovaly:
Všichni pozor na sjezdovce,
zebry se už válí z kopce.
Lyžaři jsou pruhovaní,
počasí nám nezabrání.
I přes nepřízeň počasí, kdy nám hodně
pršelo a sníh nám mizel před očima, to byl
týden plný pohody a dobré nálady.
Marcela Římánková
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Ondra J.: Od severního pólu.
Adam: Od nebe.
Kája Z.: Z mraků.
Rozálie: Z nebe.
Kája Š.: Ze severu.
4) Na čem jste si o Vánocích doma nejvíce
pochutnali?
Laura: Třeba čokoládkou ze stromečku.
Viktor: Na dortu.
Miki: Na kaprovi.
Ema: Na cukroví.
Ondra J.: Na perníčkách, nic jiného.
Adam: Na bramborovém salátu.
Kája Z.: Na kaprovi.
Rozálie: Na tresce.
Kája Š.: Na rybě.
5) Proč se slaví Silvestr?
Laura: Já jsem tam nebyla.
Viktor: Protože jsou Vánoce.
Miki: Protože jsou Vánoce.
Ema: Bude nový rok.
Ondra J.: Protože jsou Vánoce.
Adam: Protože je nový rok.
Kája Z.: Protože jsou rachejtle.
Rozálie: Protože je nový rok.
Kája Š.: Protože je ohňostroj.
6) Jak vypadá Ježíšek a kde bydlí?
Laura: Bydlí na mrakách. Vypadá jak Santa.
Viktor: Vypadá ježíškovsky.
Miki: Na severním pólu. Má vousy, čepici
a sněžné boty.

Ema: Ježíšek je chlupatý a bydlí v senovém
domě.
Ondra J.: Bydlí v nebi. Je malý.
Adam: Na severním pólu. Má červenou čepku
a červený kabát.
Kája Z.: Bydlí v jesličkách a je malý.
Rozálie: Ježíšek bydlí na nebi. Nevím, jak
vypadá.
Kája Š.: Bydlí na severu. Ježíšek má bodliny.
7) Proč v noci svítí měsíc a ve dne slunce?
Laura: Protože jak je sluníčko, tak se bude schovávat, a pak bude měsíc.
Viktor: Protože jdeme spát, a pak musíme vstávat.
Miki: Protože je ráno a večer.
Ema: Abychom mohli spát.
Ondra J.: Protože jsou to společníci, sluníčko
má rádo měsíc a měsíc zase sluníčko.
Adam: Protože je večer a potom ráno.
Kája Z.: Protože sluníčko ozařuje měsíc.
Rozálie: Protože v noci je noc, a ráno je ráno.
Kája Š.: Protože je ráno a večer.
8) Podle čeho poznáš, že skončí zima a přijde
jaro?
Laura: Protože až nebude zima, bude teplo a přijde jaro.
Viktor: Když roztaje sníh a bude tráva.
Miki: Půjdeme na pláž.
Ema: Vysvitne slunce.
Ondra J.: Až skončí zima, bude jaro.
Adam: Podle slunka, že svítí, a že už je teplo.
Kája Z.: Podle toho, že taje sníh.
Rozálie: Podle toho, že roztaje sníh.
Kája Š.: Podle toho, že není sníh.
Bc. Stankušová Martina,
učitelka MŠ Radvanice

VÁNOČNÍ BESÍDKA V KOSTELE

Každé pondělí za námi do školní družiny
chodí dvě zahraniční studentky z projektu
Trendum. Mona je z Hannover u a Joanna
z Portugalska. Hrají s námi hry, povídají a také
tančí. My si tak pocvičíme anglická slovíčka,
ony zase češtinu. Dva měsíce jsme nacvičovali
na naši tradiční vánoční besídku pro rodiče.
Bohužel se naše školní tělocvična opravuje,
tak nám kamarádka Mona domluvila s panem
farářem Jargusem, že bychom besídku tentokrát připravili v radvanickém kostele. Mona je
vynikající houslistka a my jsme s Monou a paní
vychovatelkou Lenkou Mladěnkovou nacvičili

koledy. Představte si, že v Německu naše známé
vánoční melodie vůbec neznají. Mona nás naučila dvě koledy v angličtině.
Mnozí z nás ještě kostel neviděli, tak jsme
všichni užasli, jak je uvnitř úchvatný. Housle,
kytara a koledy tam zněly s nádhernou akustikou. Naši příbuzní byli překvapeni, kolik koled
a básniček se naučili i naši kamarádi z prvních
tříd. Všichni nás moc chválili a naše besídka
tak vytvořila nádhernou předvánoční náladu
v uspěchané době.
Miriam Bundilová a Aneta Lechowiczová,
IV.A ZŠ Vrchlického

PROJEKTOVÝ DEN

D ne 22. 12. 2017 proběh l na na ší ZŠ
Vrchlického předvánoční projektový den. Děti
při vstupu do školy dostaly kartičky, na kterých byly napsány aktivity, kterých se měly
zúčastnit. Mohly vybírat například z těchto
aktivit: Cinemacity, IQ analýza, Game, Picaso

a dalších. V 11:30 jsme se všichni sešli před
školou a zazpívali si dvě vánoční koledy. Poté
bylo ukončeno vyučování a žáci se vydali vstříc
vánočním prázdninám. 	
Bc.Radka Vajdová, ZŠ Vrchlického

Zpíváme koledy

V pátek před vánoci se po budově školy na
Trnkovecké ulici rozvonělo cukroví a ze tříd se
začaly ozývat koledy a to nebylo vše. Po třetí
vyučovací hodině jsme se všichni sešli v sále
a zde jsme si společně zazpívali vánoční koledy
v doprovodu klavíru, na který nám krásně hrála
paní učitelka Vlasta Šimková. Koledy jsme prokládali vystoupením žáků školy, kteří zazpívali

vánoční písničky, přednesli básničky a děvčata z třetího a čtvrtého ročníku zatancovaly
na vánoční píseň. Dále jsme se také dozvěděli,
jak se slaví vánoce v jiných zemích. Akce se
vydařila a všichni jsme si užili krásnou vánoční
atmosféru.
ZŠ Vrchlického, odl. prac. Trnkovecká,
Mgr. Martina Linhartová

Vánoční noční čtení
ve školním klubu
15. 12. 2017 se před budovou školy Havláskova
scházely nedočkavé děti ze Školního klubu,
které se již nemohly dočkat VÁNOČNÍHO
NOČNÍHO ČTENÍ. Ve 20:00 jim paní vychovatelka otevřela dveře školy a srdečně je přivítala. Hodné maminky na noční rejdění napekly
cukroví, bábovky, přibalily i nějaké ovoce a jiné
dobroty. Jakmile se děti uhnízdily, mohlo začít
noční dobrodružství. Nejprve jsme si společně
četli z naší oblíbené knihy Ducháčkovi v nesnázích. Děti se následně rozdělily do čtyř skupin
a začaly hrát hry, které jsme si pro ně s paní
učitelkou Nikol Ševčíkovou připravily. Děti
byly tak zabrané do her a soutěží, že si ani neuvědomily, že nastala hodina duchů. A tak jsme
se vydaly zjistit, jak jsou na tom děti s odvahou.
Přešly jsme na vedlejší budovu Vrchlického,
kde měly děti za úkol dojít po schodech až
k půdě. Cestu jim ukazovaly hořící svíčky. Když
došly děti k půdě, na zemi ležel papír, na který
se musely podepsat. Po cestě zpět měly za úkol
najít svůj dáreček se jménem. Jakmile všechny
děti splnily úkol, vrátily jsme se zpátky do
Školního klubu. Pod stromečkem ležely další
dárečky pro všechny. Všichni jsme se usadili
kolem stromečku, povídali si o vánočních tradicích a zvycích, zpívali jsme si koledy a posléze
si začaly rozbalovat dárečky. Hodiny utíkaly
a tak jsme děti zahnaly do spacáků. Když se děti
zavrtaly do pelíšků, pokračovala jsem ve čtení
knihy Ducháčkovi v nesnázích.
Četlo se, dokud poslední dítko neusnulo. Ani
jsme se nenadáli a už byl čas vstávat. Ráno byla
pro všechny nachystaná vydatná snídaně a vzápětí zvonily maminky, které si přišly pro svá
milovaná dítka. Naše noční dobrodružství se
nám všem velmi líbilo a už se těšíme na další.
vychovatelka ŠK Šárka Ševčíková,
ZŠ Vrchlického

Lyžovali jsme
a bylo to prima

Tak by se dal shrnout do jedné věty pětidenní pobyt na horách v Beskydech na Bílé.
Ve dnech 8. 1. 2018 až 12. 1. 2018 jsme vyráželi hned po vyučování do Beskyd na Bílou na
odpolední lyžařský kurz. I přes nepřízeň počasí
jsme si lyžování užili, někteří z nás stáli na lyžích
poprvé, někteří zdokonalovali své lyžařské
dovednosti na menším i větším kopci. Na závěr
lyžařského kurzu byly uspořádány závody.
Každý za svůj výkon byl odměněn medailí,
diplomem i sladkostí. Těšíme se opět za rok!
Mgr. Radmila Sulková, ZŠ Vrchlického
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Stromy svobody nabízí lípu k výsadbě
i ošetření vzrostlého stromu
Celorepubliková kampaň Stromy svobody 1918-2018, kterou Nadace
Partnerství odstartovala s podporou více než dvou desítek partnerů
loni v říjnu a která připomíná 100. výročí vzniku Československa, už
díky pomoci a zájmu obyvatel z regionů objevila téměř 500 zapomenutých stromů. V mapě na www.stromysvobody.cz nově budou kromě
stromů vysazených na památku důležitých historických událostí republiky přibývat také plánované výsadby Stromů svobody v letošním
roce. Pořadatelé totiž spustili možnost získat například darem sazenici lípy srdčité nebo sponzorské ošetření vzrostlého Stromu svobody
arboristou.
U příležitosti zásadních historických milníků naší historie, například
vzniku republiky, konce 2. světové války či pražského jara, obyvatelé po
celé republice vysazovali lípy jako symbol svobody a demokracie. Ne
jinak by tomu mělo být v jubilejním roce 2018, kdy republika oslaví 100
let od svého založení. Kampaň Stromy svobody 1918-2018 chce motivovat místní komunity, aby uspořádaly vlastní výsadbu, a proto jim
ve spolupráci s firmou Arboeko zdarma nabízí zapěstovanou sazenici
lípy o velikosti přibližně 3,5 metru. Možnost je otevřená první stovce
zájemců. Další mohou využít příležitosti získat finance na výsadbu
s pomocí crowdfundingové sbírky Stromů svobody. „Druhá varianta
je vhodná i pro rozsáhlejší výsadby – alejí, sadů nebo hájů – kde se také
počítá s větší účastí obyvatel,“ říká Miroslava Floriánová z Nadace
Partnerství.
Mimo výsadeb nových Stromů svobody, které kampaň směřuje
zejména na období od 20. do 28. října, se mohou lidé zapojit také do
péče o historické Stromy svobody. „ Jedná se o symboly našich dějin,
a proto by se jim kromě zviditelnění mělo dostat také náležité ochrany.
Kdokoli může podat návrh na jejich vyhlášení za památné stromy.
Majitelé pak u nás mohou požádat o jejich odborné ošetření. Více než
dvě desítky certifikovaných arboristů se nám totiž nabídly, že stromy
sponzorsky ošetří,“ vysvětluje Miroslava Florianová a dodává, že podat

Cesta za poznáním

AUTISMU

Pojďme se společně vydat na cestu, jejímž cílem je poznat, co je to
autismus a pochopit jeho fungování.
Nezisková organizace MIKASA z.s. pořádá již IV. ročník aktivit
k Mezinárodnímu dni porozumění autismu. Návštěvníci se mohou jako
každý rok těšit na odborný program konference s názvem „Vývoj dítěte
po základní škole a mezirezortní spolupráce“ a informační kampaň
s názvem „Cesta za poznáním autismu“.
Konference „Vývoj dítěte po základní škole a mezirezortní spolupráce“ se uskuteční dne 23. 3. 2018 v aule Lékařské fakulty Ostravské
univerzity v Ostravě, na ul. Syllabova 19, 703 00 Ostrava‑Zábřeh.
Účast na konferenci je zdarma a je nutné se předem přihlásit na www.
mikasa-detem.cz v sekci Vzdělávání, konference a další, kde bude také
zveřejněn odborný program.
Informační kampaň „Cesta za poznáním autismu“ se uskuteční
o den později, 24. 3. 2018, od 9 do 19 hodin v OC Forum Nová
Karolina. Zde si budete moci vyzkoušet různé úkoly, které bývají pro
osoby s autismem problematické, můžete se seznámit s organizacemi
poskytujícími služby osobám s autismem a také se specifiky poruchy
autistického spektra.
Neváhejte a přijďte mimo jiné také podpořit osoby s autismem.
PhDr. Michal Panáček, PhD.,
MIKASA, z. s.
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žádost o ošetření Stromu svobody lze do 15. února prostřednictvím jednoduchého formuláře na www.stromysvobody.cz.
Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí.
Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí.
Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň
ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu
přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku,
založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací
centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků
škol, dospělých i studentů univerzit. www.nadacepartnerstvi.cz.
Kampaň Stromy svobody připomíná demokratické hodnoty, na nichž
naše země stojí a oslavuje společně s veřejností místo, kde můžeme žít.
Symbolem kampaně jsou stromy, které obyvatelé vysadili u příležitosti
vzniku Československa v letech 1918, 1919 a také později v roce 1928,
1945, 1968. Cílem roční kampaně je objevit příběhy těchto stromů,
pomoci jim získat odborné ošetření a k 100. výročí naší republiky uspořádat celorepublikovou výsadbu nových Stromů svobody.
Web kampaně: www.stromysvobody.cz
Facebook: http://www.facebook.com/stromysvobody
Sbírka na Daruj správně: https://www.darujspravne.cz/stromy-svobody-1918-2018
Kontakt:
Adéla Mráčková, PR manažerka, e-mail: adela.mrackova@nap.cz, tel:
515 903 123, mobil: 721 468 231
Miroslava Floriánová, koordinátorka ošetření a výsadeb, e-mail: miroslava.florianova@nap.cz, tel. 515 903 125, mobil: 732 586 238
Nadace partnerství

ŠPETKA ČASU =
HROMADA RADOSTI
Někdy stačí opravdu málo, abychom druhým udělali radost a zpříjemnili jim dlouhé chvíle. Třeba
návštěva. V Ostravě jsou stovky seniorů, které nikdo nenavštěvuje. A právě
pro ně hledáme dobrovolníky, kteří by
jim věnovali hodinu svého času týdně.
Zájemci se mohou hlásit každou první
středu v měsíci na Dobrovolnickém
centru ADRA (Jiráskovo náměstí 4).
Stačí se rozhodnout a přijít! Třeba
hned 7. 2. Více informací na čísle 605
784 584 nebo www.adraostrava.cz

ADRA Ostrava

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

UHELNÉ SKLADY JAN MARIA
ul. Zvěřinská, Slezská Ostrava




Balené i volně ložené černé, hnědé uhlí, koks, brikety
Dopravu paliva zajišťujeme vlastními vozy

KARBOTRADE s.r.o.
IČ: 28659198

Informace a objednávky:
 602 502 816

Aktuální ceník a další informace na

www.uhli-janmaria.cz

Charita Ostrava Informuje
 Dny otevřených dveří v Charitě
Ostrava
Možnost seznámit se s poskytovanými službami v domovech pro seniory, hospici, denních
centrech, poradnách nebo azylových domech
Charity Ostrava mají zájemci z široké veřejnosti
v rámci Dnů otevřených dveří u příležitosti
27. výročí vzniku této neziskové organizace ve
dnech 21.–22. února 2018 v době 9-17 h. Srdečně
zveme a těšíme se na Vaši návštěvu!
 Výstava fotografií z Charity v galerii G
V termínu 13. 2. 2018 od 17 h proběhne vernisáž
obrazů s názvem „S větrem za zády“ autorky Evy
Komárové. Vernisáž proběhne v galerii G, kterou
provozuje Charita Ostrava v Charitním středisku
Gabriel, Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh
každý všední den 8 – 16 h a bude veřejnosti přístupná do 13. 3. 2018. Srdečně Vás zveme.
 Bezplatný seminář Jak pečovat
o nemocného v domácím prostředí
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny a Mobilního hospice sv. Kryštofa
nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak
pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními
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 nemocnému 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 kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek a další informace
můžete nalézt na webu Charity Ostrava.
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší
termín je 15. 2. 2018 od 14.00 h v budově Hospice
sv. Lukáše, ul. Char vátská 785/8, OstravaVýškovice. Na školení se, prosím, přihlaste předem u Bc. Anny Štefkové, tel. 599 508 533, mobil:
731 534 002 nebo e-mailem: cho.hospicova.
poradna@charita.cz. Těšíme se na Vaši účast!
 Charita Ostrava hledá zdravotní
sestry pro hospicové služby
Charita Ostrava nabízí pracovní místa pro
zdravotní sestry v lůžkovém Hospici sv. Lukáše
a Mobilním hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný
t e r m í n n á st u pu: i h ne d neb o d le doho dy.
Podrobnější informace na webu http://ostrava.charita.cz/volna-mista/.
 Denní centrum Charity Ostrava
slouží lidem se zdravotním
postižením
Posláním služby Denního centra Charity
Ostrava je podpořit lidi se zdravotním postižením (Alzheimerovou a Parkinsonovou nemocí)

při zajištění jejich potřeb v době, kdy o ně nemůže
pečovat rodina nebo blízcí. Využitím služby může
člověk zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí.
Denní centrum v Charitním domě sv. Alžběty
nabízí aktivní využití času, společenský kontakt
s vrstevníky a širším okolím, podporuje samostatnost uživatelů služby a vytváří podmínky pro jejich
důstojný a aktivní život. Služba podporuje rodiny,
které pečují o svého rodinného příslušníka, přebírá
uživatele na přesně vymezenou dobu, než se vrátí
ze zaměstnání nebo vyřídí své osobní záležitosti
(lékař, úřady apod). Poskytujeme také stravu, pečovatelské služby, aktivizační a vzdělávací program,
společenské aktivity včetně procházek, výletů
apod. K dispozici je nová relaxační místnost a terapeutická zahrada přímo v areálu služby.
Denní centrum je určeno pro seniory a dospělé
lidi se zdravotním postižením, počínající demencí,
smyslovými a pohybovými poruchami či jinými
chorobami souvisejícími se stářím.
Otevírací doba denního centra:
pondělí–pátek, 7–16 h.
Kontakt: Charita Ostrava, Charitní dům sv.
Alžběty – denní centrum, Zelená 2514/73,
709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky,
Telefon: 599 526 912, 731 682 547, 737 553 169,
e-mail: cho.domovinka@charita.cz;
web: www.ostrava.caritas.cz/seniori/dennicentrum-alzbeta/
Charita Ostrava

Nový plot na radvanickém hřbitově

Silvestrovský ohňostroj

Děti na horách
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