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Veselé Velikonoce!

Letošní Velikonoce připadají
na přelom měsíce března a dubna.
Velikonoční svátky patří k nejstarším svátkům vůbec. Jejich základní
podstatou z dob předkřesťanských
bylo vítání přicházejícího jara,
nového vegetačního období, v přeneseném slova smyslu vítězství
života nad smrtí. Pro křesťany jsou
Velikonoce především spojovány se
vzkříšením Ježíše Krista. V dnešní
moder ní době jsou Velikonoce
jakýmsi zastavením na konci zimn í ho období a vidi nou teplých
jarních dnů, rozkvetlých květů,
narození mláďat a delší dobou slunečního svitu. Velikonoční pondělí
je pak symbolem a tradicí návštěv
příbuzných a známých s pomlázkou
a vykoledování si malovaných vajíček. Ať už sváteční jarní dny strávíte jakkoliv, přeji Vám, aby byly
radostnou nadějí nadcházejícího
období, v klidu a pohodě, zdrojem
regenerace sil a elánu.
Šárka Tekielová,
starostka

Trolejbusová linka č. 101 v Radvanicích

Od 4. 3. 2018 dochází ke změnám jízdních
řádů v souvislosti s organizací dopravy na terminálu Hranečník. Je patrné, že od roku 2016,
kdy byl terminál Hranečník uveden do provozu,
jsme zaznamenali jeho bezpečnou tvář a pozitivně jsme přivítali jednoduchost přestupu tzv.
hrana – hrana, který je příznivější pro občany
mířící dále do centra města.
Velmi kriticky jsme se však postavili k omezování spojů do našeho městského obvodu
a ke ztrátě několika přímých spojů bez přestupů do centra i z centra města. Totožný názor
měly stovky našich občanů, kteří se obraceli
na dopravní podnik a vedení města se svými
nespokojenými reakcemi. První změna, která se
nám podařila prosadit, byla přímá trasa linky č.
38 do centra a zpět. Také meziměstské autobusy
z Havířova byly integrovány na některé zastávky

MHD v Radvanicích a Bartovicích, kterých lze
s platnou jízdenkou nebo ODISkou (mimo SMS
jízdenky) využívat k jízdě v naší městské hromadné dopravě. Tímto bylo dopravní spojení
směrem do Bartovic a zpět dostatečně posíleno.
Bohužel jsme stále nespokojeni s nabídkou na
trase původních linek č. 29 a 30, které by měly být
posíleny zejména v úsecích od zastávky U Káňů,
LDN směrem na konečnou zastávku Ludvíkova. Po
mnoha jednáních s dopravním podnikem a našich
intervencích vyhlásil Dopravní podnik Ostrava
veřejnou soutěž na dodávku parciálních trolejbusů.
Jedná se v podstatě o trolejbusy, které jsou navíc
vybaveny bateriemi, a umožňují tak část trasy
vykonat i mimo trolejové vedení. Dobíjení těchto
baterií pak probíhá během jízdy v běžném režimu
jízdy s trolejí. Tyto nové vozy jsou nyní od března
nasazeny na linku č. 101, která bude u vybraných

spojů jezdit ze zastávky LDN na zastávky U Káňů,
U Švasty, Hranečník a bude dále pokračovat až na
hlavní nádraží. Pochopitelně bude jezdit i v opačném
směru z hlavního nádraží až k LDN v Radvanicích.
Vzhledem k tomu, že dopravní podnik zřejmě
nevybral ve výběrovém řízení typ trolejbusů
s takovými technickými vlastnostmi, které by
dostačovaly k uspokojení požadavků na četnost
a délku nové linky v potřebném rozsahu v této
části městského obvodu, budeme nadále s vedením dopravního podniku naše potřeby řešit.
Je podstatné dodat, že jízdní řády linky č. 101
jsou od 4. 3. 2018 pouze zkušební. V případě bezproblémového provozu této trolejbusové linky
bude spoj do budoucna posílen a navýšen i ve
večerních a nočních hodinách. Aktuální jízdní
řády je možné najít uvnitř RaB novin na str. 10.
Aleš Boháč, místostarosta

Placení poplatků za
pronájmy pozemků
Rádi bychom jako každoročně připomněli,
že se blíží termín pro úhradu poplatků za pronájmy pozemků, který je smluvně stanoven
na 31. březen každého roku. Poplatek za pronájem pozemku lze uhradit v hotovosti přímo
v pokladně úřadu nebo převodem z účt u.
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,
z kterého bude možno zjistit poplatníka (variabilní symbol – jedinečné číslo pro každého
poplatníka nebo jméno poplatníka s jeho adresou). Informaci o variabilním symbolu lze získat od paní 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
Petra Janečková,
den prodlení.
odbor MBaI

Oprava místních
komunikací po zimě
Městský obvod Radvanice a Bartovice se
připravuje na opravu „výtluků“ na místních
komunikacích po letošní zimě. Ačkoliv problematická místa průběžně monitorujeme, přivítáme podněty od občanů, kteří nás každoročně
na poškozená místa upozorňují. V případě, že
víte o takových místech, můžete nám zaslat informace, ve kterých nám sdělíte ulici, číslo domu –
pokud je poškození v jeho blízkosti, či jinak
specifikovat poškozené místo. Přivítáme také
fotografie. Informace můžete zasílat na email:
pbankova@radvanice.ostrava.cz. Každým
takovým podnětem od občanů se budeme
Aleš Boháč, místostarosta
zabývat.

Jak jsme volili
prezidenta

Volební účast občanů městského obvodu
Radvanice a Bartovice byla v 1. kole prezidentských voleb ve výši 58,27 % voličů, kteří odevzdali 2963 platných hlasů. V 2. kole se účast
voličů ještě zvýšila na 63,88 %, odevzdáno tak
bylo 3262 platných hlasů.
V 1. kole prezidentských voleb získal nejvíce hlasů (1567) Miloš Zeman. Následoval ho
Jiří Drahoš s 574 platnými hlasy. Dále se kandidáti umístili v tomto pořadí: Marek Hilšer
(245 hlasů), Pavel Fischer (206 hlasů), Michal
Horáček (150 hlasů), Mirek Topolánek (139
hlasů), Jiří Hynek (44 hlasů), Petr Hannig (24
hlasů) a Vratislav Kulhánek (14 hlasů).
Ve 2. kole prezidentských voleb získal Miloš
Zeman celkem 2256 platných hlasů a jeho protikandidát Jiří Drahoš 1006 platných hlasů.
Zdroj: volby.cz
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Poplatek ze psů je nutno zaplatit do 31. března

Rádi bychom připomněli občanům městského obvodu Radvanice 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
v 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 80. schůzi
konané dne 31. ledna 2018

- vzala na vědomí zápis č. 1/2018 z jednání
komise životního prostředí, bezpečnosti
a dopravy,
- vzala na vědomí výroční zprávu za rok 2017
orgánů statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, o činnosti v oblasti poskytování informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím,
- schválila rozpočtové opatření č. 1/2018,
- 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,
- projednala záležitosti bytového fondu městského obvodu,
- souhlasila s podáním žádosti o poskytnutí
transferu z rozpočtu statutárního města
Ostravy na projekt „Sportovní příměstský
tábor“ a projekt „Sportujeme s městským
obvodem společně, radostně a bezpečně“,
- rozhodla o zadání veřejné zakázky malého
rozsahu v souladu s § 27 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle
platné vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice
a Ba r t ov ice, p od n á z ve m „Te ch n ick ý
dozor a koordinátor BOZP – bytové domy
na ul. Kobrova a Rokycanova v Ostravě
‑Radvanicích“ a o zaslání výzvy k podání
nabídky,
Rada městského obvodu na své 81. schůzi
konané dne 14. února 2018

- rozhodla ve věci veřejné zakázky „Technický
dozor a koordinátor BOZP – bytové domy
na ul. Kobrova a Rokycanova v Ostravě
‑Radvanicích“, část 1 – Technický dozor,
o výběru nejvýhodnějších nabídek a o uzavření příkazní smlouvy s Martinem Kurzem,
sídlem Jabloňová 80/12, 734 01 Karviná – Ráj,

-

-

-

-

-

IČO 06331904, jehož nabídky na byt. domy
Kobrova č. 1,2,3,4,5,6 a Rokycanova 1,3,5
byly nabídkami s nejnižšími nabídkovými
cenami,
rozhodla ve věci veřejné zakázky „Technický
dozor a koordinátor BOZP – bytové domy
na ul. Kobrova a Rokycanova v Ostravě
‑Radvanicích“, část 2 – Koordinátor BOZP,
o výběru nejvýhodnějších nabídek a o uzavření příkazní smlouvy s Renatou Štěrbovou,
sídlem Gen. Svobody 983/9, 700 30 Ostrava
‑Zábřeh, IČO 64079881, jejíž nabídky na byt.
domy Kobrova č. 1,2,3,4,6 a Rokycanova 1,3,5
byly nabídkami s nejnižšími nabídkovými
cenami,
rozhodla ve věci veřejné zakázky „Technický
dozor a koordinátor BOZP – bytové domy
na ul. Kobrova a Rokycanova v Ostravě
‑Radvanicích“, část 2 – Koordinátor BOZP,
o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření
příkazní smlouvy s Ing. Martinem Slívou,
sídlem Nedbalova 2349/10, 702 00, Ostrava –
Moravská Ostrava, IČO 73811882, jehož
nabídka na byt. dům Kobrova č. 5 byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou,
rozhodla o udělení souhlasu s kácením dřevin dle seznamu dřevin navržených ke kácení
v rámci realizace stavby „Propojení kanalizace ul. Trnkovecká a Těšínská na sběrač B“
na pozemcích v k. ú. Radvanice,
rozhodla o schválení záměru pronájmu části
pozemku parc. č. 2730/1, zahrada, o výměře
500 m2, v k. ú. Radvanice,
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,
projednala záležitosti bytového fondu městského obvodu,
schválila rozpočtové opatření č. 2/2018.
Kateřina Zdražilová,
pověřena zastupováním tajemnice

Zemřel pan Přibyl, bývalý starosta
TJ Sokol Radvanice a Bartovice

V hlubokém zár mut k u oz namujeme, že
dne 17. 2. 2018 zemřel pan Josef Přibyl, jehož
jméno bylo neodmyslitelně spojováno s životem
Radvanic a Bartovic. Celý svůj život zasvětil
pedagogické činnosti a na vrcholu své kariéry vedl
katedru tělesné výchovy Pedagogické fakulty
Ostravské univerzity. Od roku 2000 zastával
funkci starosty TJ Sokol Radvanice a Bartovice.
Za svou činnost na úseku tělesné výchovy
a sportu obdržel řadu uznání. Byl nositelem stříbrné medaile Dr. Miroslava Tyrše. Jako první na

světě obdržel diplom kanadského velvyslanectví
za úspěchy v akci „Běh Terryho Foxe“, později
nazvané „Běh naděje“. Byl také nositelem vyznamenání od polské sokolské organizace za významnou pomoc při jejím rozvoji.
I když byl obyvatelem Radvanic a Bartovic
teprve od roku 2003, již v roce 1994 se v místní
jednotě podílel na organizaci župního sletu
Moravskoslezské župy. V roce 1995 založil
oddíl f lorbalu. Každoročně organizoval a vedl
jednodenní turistické zájezdy pro ostravské
seniory s početnou účastí seniorů z Radvanic
a Bartovic. Se stejným elánem pořádal turistické akce pro mládež. Byl v ůdčím duchem
Konference o výchově dětí a mládeže, která se
konala 19. března 2004 ve spolupráci s městským obvodem.
V roce 2010 ve 2. ročníku ankety Senior roku
získal od spoluobčanů nejvíce hlasů. O rok později, na návrh Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice, byl nominován do celoměstského kola
ankety Senior roku a dostal se mezi trojici nejlepších. Ocenění mu bylo předáno 24. listopadu 2011
tehdejším náměstkem ostravského primátora
Martinem Štěpánkem.

Za celoživotní snahu o rozvoj hesla „V zdravém
těle, zdravý duch!“, za angažovanost v práci pro TJ
Sokol Radvanice a Bartovice získal v dubnu roku
2013 poděkování od vedení městského obvodu
Radvanice a Bartovice z rukou paní starostky
Šárky Tekielové.
Dne 23. dubna 2016 převzal zlatou medaili jako
uznání za obětavou činnost ve prospěch sokolského hnutí. Poprvé se seznámil s činností Sokola
na X. sletu v roce 1937 a od té doby se pravidelně
účastnil všech sokolských sletů. Velkou měrou
se podílel na obnově sokolských žup – Těšínské
a Moravskoslezské. V pr ůběhu své činnosti
v Sokole pracoval jako náčelník Těšínské župy. Jak
už bylo výše uvedeno, od roku 2000 působil jako
starosta TJ Sokol Radvanice a Bartovice. Později
se stal jednatelem Moravskoslezské župy. Působil
jako lektor ÚŠ ČOS, kde nakonec vykonával
funkci ředitele.
Životní dráha a práce pana Josefa Přibyla byla
vždy velice pečlivá. Navždy zůstane vzorným příkladem nejen pro ostatní členy Sokola, ale i pro
budoucí generace našich občanů.
(red)

Daří se nám získávat dotace na projekty městského obvodu
Městskému obvodu Radvanice a Bartovice
se podařilo získat další finance z jiných zdrojů
(dotace). Jistě to potěší nájemníky bytových domů,
dále občany, kteří tráví svůj volný čas v našich parcích, a v neposlední řadě dotace posílí naši bezpečnost a zlepší životní prostředí.
Na rekonstrukce bytových domů jsme získali
dotaci ve výši bezmála 35 mil. Kč. Ačkoliv tato částka
není stále dostačující na plánované projekty, dokryjeme ji z rozpočtu městského obvodu ve výši 15 mil.
Kč, což odpovídá výběru nájmů z bytů za období
roku a půl. V současné době probíhá výběrové řízení
na dodavatele stavby. Předpokládáme, že v jarních
měsících bude započata rekonstrukce bytových domů
na ul. Kobrova 1,3 a 5, v druhé polovině roku by se
měly rekonstruovat bytové domy na ul. Kobrova 4 a 6

a Rokycanova 1. Na začátek roku 2019 plánujeme pak
rekonstrukci domů na ul. Kobrova 2 a Rokycanova
3 a 5. Není vyloučeno, že termíny zahájení rekonstrukcí se budou v průběhu roku ještě měnit z důvodu
složité administrace veřejné zakázky.
Na rekonstrukci parků našeho městského
obvodu bychom měli získat 75 % skutečných
nákladů, tedy částku 4, 9 mil. Kč. V současné době
čekáme na schválení Radou města Ostravy. V případě, že rada města schválí financování našeho
projektu, měla by se zahájit na jaře letošního roku
revitalizace parku U Káňů a parku Kpt. Jaroše
u budovy základní školy v Bartovicích. Součástí
těchto projektů je také na podzim plánovaná revitalizace parku na ul. Hvězdné (u bývalého kina
Odboj) a podzimní ozdravné ořezy včetně ořezů

Kříž na Březové ulici posvěcen
Kříž na křižovatce ulic Těšínská a Březová
neměl už od svého postavení „na růžích ustláno“.
Pamětníci se zmiňovali, kolikrát byl vyvrácen,
poškozen, posunut. V dřívějších dobách lidmi,

kteří mu moc nepřáli, v posledních dvou desetiletích hlavně řidiči, kteří nestačili včas zareagovat
na překážku v cestě. Nepomohla ani obruba, která
byla kolem kříže před několika lety zhotovena.
Občas se o jeho posunutí postarali též podnapilí
občané, kteří brali jako zábavu třeba pootočit
některé jeho díly, které už byly častými nárazy
uvolněny.
Stále se dařilo kříž nějak opravit až do dne, kdy
neznámá dodávka jedoucí směrem od „vysílačky“
kříž shodila a způsobila jeho fatální poškození.
Následovalo zvažování různých možností, jak
kříž opět navrátit na své místo. Vyloučena byla
jeho oprava, jelikož ta by byla podle posudku neekonomická. Proto bylo po konzultaci s vedením
městského obvodu rozhodnuto o výrobě a usazení
nového kříže. A také pro jeho vzetí do majetku
obvodu.

jmelí na významném krajinném prvku aleje podél
ulice Bartovické.
V některém z minulých čísel RaB novin jsme
vás informovali o přístavbě hasičské zbrojnice
v Radvanicích, na kterou jsme získali 13 mil. Kč,
což činí cca 95 % částky předpokládaných celkově
vynaložených nákladů. V současné době probíhá
výběrové řízení na dodavatele stavby. Zahájení
prací plánujeme na duben letošního roku.
Na ozdravné pobyty dětí z mateřských škol
spolu s jejich rodiči jsme využili dotací z kraje
i města v celkové výši 850 tis. Kč. Ozdravné pobyty
se uskuteční v měsíci dubnu a jedná se již o třetí
takto podporovaný obdobný projekt, který se realizuje jednou ročně vždy v jarních měsících.
Aleš Boháč, místostarosta

Možná se to některým bude zdát podivné, nicméně cena jeho výroby (třebaže byla dost velká)
nebyla tím největším problémem. Tím se ukázalo
najít kameníka, který by byl schopen jej vyrobit. Zkušených kameníků ubývá a ti, kteří by byli
schopni jej vyrobit, měli dlouhé dodací lhůty.
Nakonec se to hlavně díky místostarostovi
panu Aleši Boháčovi podařilo. Koncem loňského
roku byl kříž usazen na místo a v sobotu 27. ledna
tohoto roku byl vysvěcen panem farářem Markem
Jargusem za účasti pana místostarosty Aleše
Boháče a několika občanů obvodu.
Věříme, že nový kříž vydrží co nejdéle krásný
a nepoškozený.
Břetislav Buchta
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Elegantní dámy zaplnily Společenský dům v Ostravě-Bartovicích

Krása, vkus a elegance – to byly hlavní symboly
módní přehlídky agentury Fatima, která se konala
v poslední lednovou sobotu ve Společenském domě
v Ostravě-Bartovicích. Celkem dvacet čtyři dam
„z lidu“, tedy žádných profesionálních modelek, ale
zralých paní, které si tak mohly uskutečnit svůj dětský sen stát se na chvíli modelkou, předvedlo v téměř

tříhodinové show úžasné modely na běžné denní
nošení i modely pro slavnostní příležitosti. Všechno
předváděné oblečení je běžně dostupné v buticích za
přijatelné ceny a zároveň si je bylo možné zakoupit
přímo na místě ve vestibulu společenského domu.
Největší potlesk však sklidilo vystoupení dětí, neboť
bylo nejen dojemné a zábavné, ale prezentovalo
lásku jejich vystupujících maminek, které si užily
přítomnost na jednom mole spolu s nimi. Celá akce
byla vysoce profesionální, o čemž svědčí i zájem
médií, která se do společenského domu sjela. Diváci
zaplnili sál do posledního volného místa a vytvořili
neopakovatelnou atmosféru hodnou světových módních událostí. Moderování se zhostila skvělá Monika
Žídková, která přišla přesto, že se před pár dny zranila na lyžích. Berle sice nechávala v zákulisí, ale
svým šarmem zakryla všechny bolestivé nepříjemnosti, které musela na jevišti doslova ustát. Program
doplnili svým pěveckým vystoupením Daniel
Broda a Elen Lenská, o taneční pasáže se postarala
Eva Grambalová, mistryně ČR v orientálních tancích, v šatech plných modrých svítících žároviček.

Žákovský koncert v ZUŠ

V pondělí 29. 1. 2018 se konal v radvanické
ZUŠ E. Runda první letošní žákovský koncert.
V celkem deseti hudebních vystoupeních se představilo čtrnáct talentovaných dětí, které svůj volný
čas věnují hudbě. Zaznělo několik lidových písní,
moderní hudba, ale došlo i na tak těžká díla, jakou
je třeba symfonie J. S. Bacha. Děti svůj um předvedly na housle, klavír, violoncello, kytaru, flétnu
a keyboard. V publiku držely palečky svým ratolestem rodiče a prarodiče. Dokonce některá místa
v hledišti obsadila mládež ze ZŠ Vrchlického,
která přišla podpořit svou spolužačku ze třídy, což
nebývá tolik obvyklé. Atmosféra na koncertě tak
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byla velmi hezká a dodala mladým hudebníkům
další motivaci rozvíjet svůj talent právě pod střechou zdejší ZUŠ.
Kateřina Tomanová

Losovala se také tombola a deset diváků si mohlo
odnést zajímavé ceny od sponzorů. Akci navštívila
také naše starostka Šárka Tekielová, které se módní
přehlídka moc líbila. Dá se s jistotou říci, že akce
byla velmi úspěšná. Přilákala do našeho městského
obvodu spoustu lidí z jiných regionů, kteří tvořili většinu publika v sále. 
Kateřina Tomanová

Zájezd radvanického
klubu důchodců

Členové radvanického KD se zastavili v předvánočním shonu a vyjeli si dne 4. prosince na
zájezd do blízkého města Příbora. Po příjezdu nás
nejdříve čekal v místní restauraci „Slávia“ dobrý
oběd a po obědě výborná paní průvodkyně, která
nás seznámila s historií města a jeho zakladatelem
Františkem Dietrichsteinem.
Jako první jsme si prohlédli kostel sv. Valentýna,
kde nás již očekával p. kostelník, který nám podal
odborný výklad o historii kostela, jeho generální
rekonstrukci a o započaté opravě varhan. Pak jsme
se přesunuli do sousedního piaristického kláštera
z 16. století, který byl v minulosti spojen chodbou
s kostelem. Nyní je klášter cele využit pro potřeby
města.
Nachází se zde ZUŠ, Městská knihovna,
muzeum, kde byla výstava prací šikovných rukou
pracovníků Tatry Kopřivnice, dále je zde „schůzovací“ místnost rady města, dále sál, kde prožívají
novomanželé svůj svatební den. Odtud jsme prošli
zasněženou zahradou kláštera, jejíž revitalizace
byla dokončena letos a která v soutěži o nejkrásnější
zahradu získala již pár ocenění.
Viděli jsme taktéž rodný dům psychoanalytika Sigmunda Freuda, který ovšem v zimním
období není přístupný. Jako druhou v pořadí jsme
si prohlédli gotickou stavbu kostela Panny Marie,
kde rovněž pan kostelník podal odborný výklad
k výzdobě a historii kostela.
Mezitím se náměstí S. Freuda zaplnilo davem
lidí, kteří očekávali rozsvícení vánočního stromu.
Příjezdem Mikuláše v kočáře taženém trojspřežím v doprovodu andělů a čertů byl vánoční strom
slavnostně rozsvícen. Slavnostní nálada pokračovala za přítomnosti zpěvačky Petry Černocké.
Abychom využili zbývající čas k odjezdu,
navštívili jsme podle vlastního výběru jednu
z mnoha cukrárniček.
Ve večerních hodinách jsme se vraceli domů
plní dojmů z krásně prožitého odpoledne.
Marie Pěkníková,
KD Ostrava‑Radvanice

Životní podmínky 2018 – výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2018
v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem
„Životní podmínky 2018“ (EU-SILC), které
navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření.
Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě
srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci
obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším
cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní
a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České
republiky v 11 575 domácnostech, z nichž se 6 825
zúčastnilo šetření již v předešlých letech. Všechny
domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě
náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 3. února do
27. května 2018 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny
osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.
Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je
pro nás nesmírně důležitá a umožní nám získat řadu
důležitých informací o sociální situaci domácností
v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.
Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou
prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem
opravňují k provedení šetření Životní podmínky
a které jim vydá Krajská správa ČSÚ, popř. průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů
a získána data jsou důsledně chráněna podle

Zahrádkářský ples

Poslední pátek v lednu je již tradičně vyhrazený pro ples bartovických zahrádkářů.
Snažili jsme se neponechat nic náhodě
a hudební skupinu REXTON a oblíbenou
taneční skupinu „BOLATIČTÍ BOBŘI“ jsme
si zajistili již počátkem minulého roku.
Vlastní organizací a přípravou plesu jsme
se zabývali již od listopadu. O přirychlování
kvetoucích keřů, které jsou již nedílnou součástí plesové výzdoby, přípravu občerstvení,
zajištění sálu SD a tomboly, prodej vstupenek
a službu přímo na plese se postaralo 17 členek
a členů naší základní organizace.
Zavazující pro nás jako organizátory byl
zájem o vstupenky, které se vyprodaly během
10 dnů. Poděkování patří také všem, kteří
přispěli svými dary do naší tomboly, ať již to

byla paní starostka, pan místostarosta, podnikatelé nejen z našeho obvodu: Mayak, s. r. o.,
Kadeřnictví Pavla Kalová, Slonka, s. r. o.,
U kocura – p. Kopečková, Sonet – p.Těplíková, Pekárna – p.Šotová, Květinářství Pavla
Kozlová, Kavárnička-Vinotéka, RAMSES,
Autoser v is Holub, Vendulči na peká r na
Václavovice a ZO ČZS Bartovice.
Svými osobními dary dále do tomboly přispělo 21 jednotlivců z řad zahrádkářů a našich
příznivců.
Poděkování patří i Vám, naši spoluobčané,
kteří jste se postarali o dobrou atmosféru na
našem plese až do časných ranních hodin.
Za výbor ZO ČZS
Anna Hálová

Získejte finanční podporu
na realizaci svého projektu!

Odpadová společnost OZO Ostrava vyhlásila druhý ročník tematických výzev, jejichž
cílem je zvýšit míru využívání odpadů či zvelebit město. Na environmentálně zaměřené
projekty poskytne až jeden milion korun, což
je částka bezmála 2,5krát vyšší než v loňském
roce, kdy se uskutečnil první ročník. Zájemci
mohou elektronickou žádost podat do konce
dubna a v květnu bude rozhodnuto o tom, které
projekty společnost OZO Ostrava podpoří. Na
jejich realizaci bude prostor od června do listopadu.
Tematická výzva Zelená pro Ostravu je
zacílena na podporu projektů zaměřených
na úklid, zvelebování, čištění nebo zkrášlování veřejného prostoru, lesů, vod, hájů a luk
na území města Ostravy. Kategorie Nový
život starým věcem dává prostor kreativním
či praktickým nápadům na opakované využití odpadů. Podpořeny budou osvětové akce,
výroba uměleckých děl z odpadů pro veřejný
prostor nebo užitkových předmětů z odpadů
a oprava či renovace odpadů, která povede
k jejich dalšímu využití. Podmínkou podpory
projektu je jeho prospěšnost veřejnosti nebo

komunitě. V rámci tematické výzvy Nové možnosti využití vytříděného odpadu – PLASTY
budou podpořeni žadatelé z řad studentů středních a vysokých škol v celé republice, kteří
se soustředí na nové možnosti materiálového
využití vytříděných plastových odpadů.
V loňském roce získali finanční podporu
ve výši 90 tisíc korun studenti Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU
Ostrava, kteří zaujali projektem zaměřeným
na zvýšení mír y využívání komunálního
odpadu ve vybraných úsecích školy, Jazykové
gymnázium Pavla Tigrida v Porubě využilo
získaných 50 tisíc korun k estetizaci prostoru za budovou školy, Domov pro seniory
Kamenec díky příspěvku společnosti OZO
Ostrava ve výši 180 tisíc korun zrealizoval
úpravy zahrady pro aktivní odpočinek svých
klientů, Mateřská škola Blahoslavova investovala 50 tisíc korun do projektu Ekohrátky
barevné zahrádky a členové Junáku – český
skaut, přístav Eskadra Ostrava, využili příspěvku 11 tisíc korun pro vybudování mobilních záhonů a jejich osazení užitkovými
i okrasnými rostlinami.
OZO Ostrava

přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování
a procesu zpracování dat jsou vázáni mlčenlivostí
o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.
V případě dotazů občanů, kteří budou osloveni zaměstnanci ČSÚ, lze kontaktovat pracovnici Krajské správy ČSÚ pověřeného řízením
šetření Životní podmínky 2018 paní Mgr. Zlatuši
Gazdovou, tel. 595 131 272.
Ing. Hana Gurecká,
ředitelka Krajské správy ČSÚ v Ostravě

Asistenti přepravy
zkontrolovali spoje
v centru Ostravy
Ve dnech 29. ledna až 2. února 2018 proběhla první velká kontrolní akce asistentů
přepravy a přepravní kontroly Dopravního
podniku Ostrava (DPO). Asistenti a revizoři
za týden zkontrolovali více než 32 tisíc cestujících v centru Ostravy. Bez platného jízdního dokladu přistihli bezmála tři tisíce lidí.
DPO stále více bojuje proti černým pasažérům. V týdnu na přelomu ledna a února
proběhla první velká akce asistentů přepravy
společně s přepravními kontrolory. Asistenti
a revizoři systematicky kontrolovali spoje
v úseku mezi zastávkami „Hlavní nádraží“ –
„Karolina“ a „Karolina“ – „Vratimovská“.
Prioritně byly kontrolovány tramvajové linky
č. 1, 2, 8 a 4, ale i další spoje v této oblasti, tak
aby nebylo možné kontrolu obejít.
„Jde nám především o zvýšení bezpečí
a pořádku v ostravské MHD. Cestující bez
platné jízdenky jsou ve většině případů právě
ti, kteří nejčastěji vyvolávají konf likty,
nebo se dopouštějí vandalismu. Chceme
především, aby se naši platící cestující cítili
v našich spojích bezpečně a pohodlně. Proto
bude takových akcí stále více,“ říká generální ředitel DPO Daniel Morys.
Aktuálně má DPO třicet asistentů přepravy, ale jejich počet se brzy zvýší na padesát. „Jejich úkolem není jen vyloučit černé
pasažéry z přepravy. Jsou zde také pro ty cestující, kteří potřebují pomoci nebo poradit.
Zároveň zajišťují ve vozidlech větší bezpečí
a pořádek,“ doplňuje Daniel Morys.
V průběhu týdenní akce bylo podrobeno
kontrole jízdních dokladů celkem 32 599 cestujících v 1 297 spojích. Bez platného jízdního dokladu bylo přistiženo 859 cestujících,
kterým byla udělena tarifní přirážka, a 1992
cestujících bylo z přepravy vyloučeno. Akce
probíhala za účasti Městské policie Ostrava.
V průběhu kontrolní akce nedošlo k žádnému mimořádnému případu vyžadujícímu
zásah Policie ČR.
Dopravní podnik Ostrava, a. s.
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Kalendář
událostí

Jaký je recept na lásku?
Jako základ dej dostatek
porozumění, tolerance a dobrotu srdce.
Přidej optimismus, naději a humor.
Nakonec přijde radost a mír.

Krásné životní
jubileum

v měsíci březnu
14.3.

15.00

16.3.

18.00

20.3.

15.00

20.3.

17.00

21.3.

14.00

22.3.

15.00

22.3.

16.00

28.3.

15.00

83. schůze Rady
MěOb RaB – kancelář
starostky
ČSV Radvanice
Bartovice-Výborová
schůze
SPCCH Radvanice –
Výborová schůze
ZO ČZS Radvanice –
Veselé Velikonoce
KD Radvanice –
Přivítání jarapředvedení různých
velikonočních výrobků
SPCCH Radvanice –
Přednáška se
spisovatelkou
KD Bartovice – Vítání
jara
84. schůze Rady MěOb
RaB-kancelář starostky

13. 3. 2018 oslaví
70 let společného života

Jaroslav a Štěpánka
Grossmannovi
K výročí platinové svatby přejí
především zdraví, štěstí,
dostatek ingrediencí lásky
a Boží požehnání
synové Jan a Jaroslav,
snachy Danuta a Halina,
vnuci David, Jitka, Natálie s manželem
Filipem a pravnuk Mareček.
K přání se připojují další příbuzní
a přátelé.

Své krásné životní jubileum osmdesát let
oslavil pan Svatoslav Plaček. Jubilant, dlouholetý obyvatel našeho městského obvodu,
přivítal v úžasné osobní i zdravotní pohodě
návštěvu pana místostarosty Aleše Boháče. Pan
místostarosta jubilantovi srdečně pogratuloval
a popřál mu do dalších let pevné zdraví, životní
elán a stále dobrou náladu.
Šárka Krkošková,
odbor OaVV

Akce v knihovně
 Magická osmička
čtení a povídání o historii
s dětmi ze ZŠ Bartovice
pondělí 19. března | od 14 do 15

 Já jsem malý zajíček, nesu nůši
vajíček
výtvarná dílna pro děti
výroba velikonočních ozdob
čtvrtek 22. března | od 14 do 15
 Dávej bacha
turnaj ve stolních hrách
pondělí 12. a čtvrtek 15. března | od 13
do 15
 Velikonoční svátky
test pro děti | březen| během půjčování
 Ze školních lavic
výstava knih | březen| během půjčování
 Známé tváře z kalendáře
výstava obrázků
březen | během půjčování
KLUB SLUNÍČEK
 Anička na statku
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice
beseda s výtvarnou dílnou
březen| v dopoledních hodinách

Uzávěrka příštího čísla 15. 3. 2018
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 Až já budu velký
setkání s prvňáčky ze ZŠ Bartovice
v rámci projektu Knížka pro prvňáčka
březen | v dopoledních hodinách

TÝDEN PRVŇÁČKŮ 5.–9. 3. 2018

 Poučení od knižních skřítků
aneb Jak se chovat ke knihám
dopoledne pro školy
 Od Andulky po Žížalu
hravé malování s písmenky, upomínkový
dáreček
během půjčování
 Kniha prvňáčků radvanické
knihovny
pamětní zápis s fotografií, slavnostní
předání čtenářského průkazu | během
půjčování
DEN OSTRAVSKÝCH ČTENÁŘŮ
29. 3. 2018
Šťastná hodinka | Amnestie upomínek
 Můj top tip
chybí Vám u nás kniha, kterou byste si
rádi přečetli? Přijďte nám to říct, nebo
napsat ostatním na připravenou tabuli.
akce ke Dni ostravských čtenářů
čtvrtek 29. března | během půjčování
 Procházka knižním lesem
kviz pro všechny dospělé čtenáře,
které baví soutěžit.
čtvrtek 29. března | během půjčování

Dny plynou jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdci trvá a nedá
zapomenout.
Dne 30. března 2018 vzpomeneme
7. smutné výročí, kdy nás navždy
opustil pan

Ota Kadlec.

Můžeš plakat, nad tím, že je mrtev
nebo se smát, protože žil.
Můžeš se modlit za to, aby se vrátil,
nebo vidět to, co zde nechal, když žil.
Tvoje srdce může být prázdné,
protože Ti sbohem dal, nebo plné lásky,
kterou Ti daroval ….
Můžeš se zavřít do sebe a prožívat svůj žal,
nebo udělat to, co by chtěl:
smát se, milovat a jít dál ….
Dne 3. 3. 2018 uplyne 1. smutný rok od úmrtí

Miloslava Šika.

S láskou vzpomínají manželka, dcera

pana

a syn s rodinami.

Vzpomeňte s námi. Manželka, děti a vnučka.

První Radvanický jarní FASHION bazárek

Koho jsme milovali,
nikdy nezapomeneme.
Dne 3. března 2018 bude tomu již 15 let,
kdy nás náhle opustila paní

Dne 17. 3. 2018 v Hotelu Taurus na ulici Těšínská 1382/260,
Ostrava Radvanice, od 11:30 do 16:30
Najdete zde zajímavé kousky pro ženy, muže i děti. Stejně tak
spoustu doplňků od bot až po klobouky. Drobné DIY výrobky
pro radost. Dětský koutek.
Pokud hledáte originální kousky, kterými svůj zevnějšek oživíte a chcete prožít zajímavý den, jste srdečně vítáni!
Fashion Bazárek se koná v příjemném prostředí rodinného
hotelu s českou kuchyní.
Vstupné zdarma!

Iveta Folvarčná,
roz. Velčovská.

Zároveň 16. března 2018 vzpomeneme
2. výročí úmrtí jejího manžela

Bedřicha Folvarčného,

který odešel po krátké a těžké nemoci.
Stále s láskou vzpomínají dcera Ingrid a syn Richard
a také maminka Alena Velčovská.
Kdo jste je znali, vzpomínejte s námi.

Výbor ZO ČZS Radvanice
zve všechny zájemce na akci

VESELÉ
VELIKONOCE

Kdo si chce připravit
velikonoční výzdobu,
nebovlastnoručněuplést
pomlázku – „Karabáč“,
může se zúčastnit naší
pravidelné předvelikonoční akce pod vedením
instruktorky Hany Bártové
Dne 20. 3 .2018 v 17.00 hodin v klubové
místnosti zahrádkářů (ve dvoře za radnicí).
Potřeby necháme na Vaší fantazii.
Ty základní jsou: vhodné proutí, kraslice, ozdobné stuhy, větvičky zelených keřů,
umělé jarní květiny, vázací drát, lepicí pistole, nůžky aj.
Bohatý sortiment potřeb i rady obdržíte
v Květinářství PAVLA.
Naše posezení zpříjemníme ochutnávkou velikonočního pečení.
Přineste nějaké speciality.
Na Vaši tradičně hojnou účast se těší
Výbor ZO ČZS Radvanice
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Karneval dětí z MŠ Ostrava‑Radvanice
Únor je měsícem karnevalů. A jinak tomu nebylo ani v naší školce.
V pátek 2. 2. 2018 jsme se sešli v Sokolovně v Radvanicích, abychom si
společně užili zábavu, tanec i soutěže v duchu Divokého západu. Tématem
karnevalu totiž bylo „Kovbojové a indiáni“. Paní učitelky Sokolovnu
vyzdobily obrázky i výrobky dětí. A potom jsme všichni jen čekali, až se
celý sál zaplní indiány a kovboji. A přišlo nás opravdu hodně: děti s rodiči,
prarodiči i jinými rodinnými příslušníky, ale také jejich kamarádi, paní učitelky… Po úvodním přivítání paní ředitelkou nás svým tanečním vystoupením přivítaly i děti z tanečního kroužku, který funguje u nás v MŠ. Po
vystoupení začal program, který pro nás připravilo Divadlo Ententýky
a který byl plný tance i soutěží. Během programu bylo možné si zakoupit
drobné občerstvení i lístky do tomboly. Tombola byla opravdu bohatá. Děti
mohly vyhrát různé hračky, knížky i drobné památeční předměty.
Peníze na karneval byly mimo jiné čerpány z účelové dotace z rozpočtu
statutárního města Ostravy.
Za MŠ Ostrava‑Radvanice
Saša Sikorová

Karneval roztančil děti z mateřské školy

Karneval je oblíbenou společenskou akcí,
jež je schopná vykouzlit krásný úsměv na tváři
a tancem zahřát všechny tvářičky do růžova.
V pondělí 12 .února 2018 si právě bartovické děti
takový karneval užívaly v sále radvanické sokolovny. O bohatý karnevalový program a dobrou

náladu se postaral klaun Hopsalín. Děti předváděly své masky, soutěžily a tančily, do dění
byli vtaženi i rodiče, a tak si to odpoledne hezky
spolu se svými dětmi užili.
Závěrem bych chtěla poděkovat paní Dáši
a paní Lídě za upečení vynikajících koláčů,

všem, kteří se podíleli na přípravách karnevalu,
a rodičům za pomoc při úklidu sálu. Děkujeme
za báječnou atmosféru.
Marcela Římánková
MŠ Za Ještěrkou

Karneval a Setkání rodičů
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Dne 16. 2. 2018 se uskutečnil
v ZŠ Vrchlického na odloučeném pracovišti v Bartovicích
„Kar neval“pro děti v odpoledních hodinách. Na večer
bylo připraveno zase „Setkání
rodičů“.
Děti se sešly v k rásných
maskách. Navštívili nás vojáci,
kovbojové, víly, tanečnice,
h rdinové r ů zných dětsk ých
filmů a další pohádkové bytosti.
Na začát k u nám předvedly
své taneční umění dvě šikovné
tanečnice. Na karnevalu byly
pro děti připraveny soutěže, u kterých se děti
skvěle pobavily. Tančilo se napříč celým karnevalem. Všichni si zasloužili sladké odměny,
které nám věnovala paní starostka Mgr. Šárka
Tekielová.

Setkání rodičů a přátel školy se neslo ve velmi
příjemné atmosféře a všichni zúčastnění se
skvěle bavili. Doufáme, že se příští rok sejdeme
opět v hojném počtu.
Za Unii rodičů Mgr. Radmila Sulková

Den s hudbou

Dne 8. 2. 2018 proběhl na odloučeném pracovišti základní školy na ul. Trnkovecká 55
projektový den nazvaný „Den s hudbou“. Žáci
všech tříd byli rozděleni do družstev, na které
v sále školy čekaly rozličné úkoly. Kreslili leporelo k písničce Šla Nanynka do zelí, odpovídali

na záludné otázky k naší hymně, Bedřichu
Smetanovi, opeře Rusalka a jejím autorovi,
pojmenovávali hudební nástroje, skládali písničky formou puzzle a poslechem písní určovali,
ze které pohádky jsou. Všichni se do soutěžních
úkolů pustili zodpovědně a s velkou vervou.
Vyhrát však mohli jen tři
nejlepší, kteří si pochutnali
na sladkostech věnovaných
těmito sponzory: Advokátní
kancelář Svatoš, Svatošová
a partneři, s.r.o., portál LED
projekty cz, provozovaný
společností High 5 Solutions,
s.r.o. Žáci se nejen pobavili, ale také získali spoustu
nových informací a všichni
obdrželi cenu útěchy.
Mgr. Ivana Kačmaříková,
ZŠ Vrchlického, odl. prac.
Trnkovecká

Slavnostní
vítání občánků

V sobotu dne 20. ledna 2018 starostka Šárka
Tekielová slavnostně přivítala v naší obřadní
síni nově narozené občánky našeho městského
obvodu. Rodiče, jejich nejbližší a přátelé přijali
pozvání na slavnostní vítání občánků, milé
Kristýnky, Eleanorky, Laurinky, Leontýnky,
Zoe, Stellinky, Viktorky a milých dvojčátek Ondráška a Jiříčka, milého Dominička
a Adámka. Našim nejmenším připravily milé
vystoupení děti z Mateřské školy Slunečnice
v O.-Radvanicích pod vedením paní učitelky
Saši Sikorové. Po zhlédnutí kulturního programu paní starostka rodičům dětí pogratulovala, předala jim věcný dar a mamince květinu.
Rodiče se zapsali do naší pamětní kroniky
a nechali se s miminkem vyfotit u kolébky.
Příjemnou slavnostní atmosféru celého
obřadu zdokumentoval pan Roman Pecháček
na společné CD, které si rodiče mohou vyzvednout na matrice úřadu, č. dv. 14. Celý obřad
také zachytila regionální televize Fabex a je
k nahlédnutí prostřednictvím internetových
stránek www.radvanice.ostrava.cz nebo na
adrese www.tvova.cz.
Šárka Krkošková, odbor OaVV
Fotografie na zadní straně

Chcete mít
lepší pocit než
olympijský vítěz?
Staňte se
dobrovolníkem!
Pomáhat druhým bez nároku na odměnu
je totiž to nejlepší, co pro sebe můžete udělat. Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava
stále hledá dobrovolníky k nemocným
a opuštěným dětem a lidem s postižením.
Stačí věnovat hodinu Vašeho času týdně
a ten pocit Vás dostane… Více informací na
www.adraostrava.cz nebo na čísle 605 784
584. Zájemci se mohou hlásit každou první
středu v měsíci na Jiráskově náměstí 4 od 13
do 17 hodin. Nejdříve 7. 3. a 4. 4.
ADRA Ostrava
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Domácí péče v rodinách je posláním
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Na základě požadavků rodičů dětí, které dojíždějí do školy na ul.
Bohumínskou, a výsledku dotazníkového šetření přímo v této škole došlo
k úpravě stávajícího jízdního řádu školního autobusu. Bylo vyhověno požadavku většiny a zmíněný autobus začíná jezdit
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Jak dopadl příběh maminky zoufalé mladé ženy? činnost není náležitě finančně ohodnocena, jak by si
Předně si sama v rozhovoru s paní Vávrovou musela zasloužily. Není tajemstvím, že provozování jakékoliv
ujasnit, jak velká péče bude potřeba a co všechno služby spojené s osobní asistencí je odkázáno na dotace,
zvládne. Ze zkušeností s ostatními klienty nastínila paní finanční dary a příspěvky sponzorů, bez kterých by to
Vávrová mladé paní možnosti, jak se může situace vyvi- vůbec nešlo. Pokud budete chtít jakýmkoliv způsobem
nout. Druhý den ráno spolu obě ženy jely vyzvednout na dárcovství této organizaci participovat, kontaktujte
maminku do nemocnice. Po krátkém rozhovoru s léka- paní ředitelku přímo osobně, viz kontakt níže.
řem již byla mladá paní vybavena potřebnými poukazy
Pro další informace můžete navštívit webové
na pleny a podložky do postele stejně jako jiné nutné stránky www.pecesrdcem.cz.
pomůcky, o které by si určitě neřekla, kdyby neměla Kontakt: Jana Vávrová, ředitelka, tel. 777 147 587.
informace, že je může zdarma na poukaz v lékárně Péče srdcem, z. ú., Mírová 98/18, Ostrava-Vítkovice
získat. Byl to nakonec přesně ten případ, kdy se pečovaKateřina Tomanová
telka spřátelila jak s mladou ženou, tak s její nemocnou
maminkou. Dobrá nálada, skvělá
spolupráce s rodinou, zapálení pro
věc a neuvěřitelně optimistický Jídní řád linky č. 101 v pracovní dny
přístup pečovatelky spolu dohromady dokázaly, že zdravotní stav
maminky se zlepšil natolik, aby si
užila opět přítomnost svých vnoučat
a začala být v základních úkonech
kolem sebe soběstačná.
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Je půl desáté ráno, neděle, a ředitelce neziskové
organizace Péče srdcem paní Janě Vávrové se rozezvučí mobil. Na druhém konci se ozve tichý a smutný
hlas mladé ženy, která se nejprve omlouvá, že „otravuje“
o víkendu, ale chce se prostě jen zeptat na informace
o fungování osobní asistence. Tedy v úvodu nazývá
osobní asistenci pečovatelskou službou, protože sama
jako většina klientů nevidí mezi těmito výrazy rozdíl.
A pak se rozvypráví o své mamince, kterou postihla
mozková příhoda tak nešťastně, že zůstala zcela inkontinentní a upoutána na lůžku. Ráno si má maminku
vyzvednout v nemocnici a vůbec neví, jak péči při běžné
pracovní a rodinné zátěži zvládne. Bylo jí sice nabídnuto
umístění maminky v léčebně dlouhodobě nemocných,
ale tuhle alternativu si nechtěla připustit – hlavně proto,
že dokud maminka byla zdravá, což je prakticky několik týdnů zpětně, pomáhala ona jí s hlídáním a výchovou dětí. Bez její pomoci by si nedokázala mladá žena
představit své nedávné mateřství. A teď, když potřebuje
maminka sama pomoc, měla by zůstat v prostředí ústavu
mimo své nejbližší?
Takto začíná většina případů, kterým organizace
Péče srdcem pomáhá. Bez ohledu na všední dny, víkendy
či svátky jsou zaměstnanci připraveni a ochotni být
svým klientům v případě potřeby nablízku. Nejen poradenstvím, ale předně pomohou rodině vyřídit všechny
potřebné legislativní úkony pro získání příspěvku na
péči, zajistí pomoc při výběru zdravotnických pomůcek (pleny, chodítka, polohovací zařízení, madla v koupelně atd.) a v neposlední řadě tráví v rodině potřebný
čas, dokud se nebudou moci ostatní rodinní příslušníci
postarat o nemocného příbuzného sami. Ten čas může
být různý. Může se jednat třeba jen o hodinku i vícekrát za den, nebo tři čtyři hodiny v kteroukoliv denní
dobu. Ruku na srdce, každý člověk, ač je blízký, milující a maximálně zainteresovaný, potřebuje někdy sám
nabrat síly a relaxovat, nechce se vzdát svého zaměstnání nebo sám má nárok třeba ulehnout s chřipkou.
V těchto případech se obrací na osobní asistenty, kteří
do rodin docházejí, a jak je obvyklé, s rodinou se doslova
sžijí. Nebývá výjimkou, že vzniknou nová přátelství
založená právě na poslání pečovat o nemocného srdcem,
když rodina i osobní asistent mají společný cíl, aby se
jejich nemocnému příbuznému dařilo co možná nejlépe,
důstojně a kvalitně v mezích možností.
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Díky štědrým dárcům pomůže
Tříkrálová sbírka lidem v nouzi v Ostravě
Ostrava‑Tříkrálová sbírka
2018 př inesla dí k y štěd rosti
Ost ravanů, oby vatel obcí
v okolí a zapojení více než čtrnácti set dobrovolných koledníků historicky nejvyšší částku
2 097 804 Kč. Prost řed k y
z veřejné sbírky využije Charita
Ostrava a Charita sv. Alexandra
na podporu služeb pro klienty mobilního a lůžkového hospice, mladé lidi ohrožené sociálním
vyloučením, lidi bez domova nebo lidi se zdravotním postižením v chráněných dílnách.
Po osmnácté přicházeli Tři králové v podání
kolednických skupinek Charity do domácností
s požehnáním a přáním pokoje, štěstí a zdraví
v novém roce. Přinášeli také symbolické dary
v podobě tříkrálových kalendářů a cukrů a díky
štědrosti lidí si odnášeli v zapečetěných pokladničkách jejich finanční příspěvky. „Podstatou
tříkrálové sbírk y je mezilidské obdarování
umocněné solidaritou k druhým lidem v nepříznivé životní situaci, kteří i přesto stále jsou lidmi
s lidskou identitou a důstojností,“ komentuje
význam Tříkrálové sbírky Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava.

Díky štědrosti dárců a úsilí
dobrovolných koledníků je v roce
2018 shromážděná částka o 384
830 Kč vyšší než v roce 2017.
V Ostravě a přilehlých obcích se
zapojilo do sbírky tři sta osmdesát tří až čtyřčlenných skupinek
koledníků. „Velice děkuji dobrovolným koledníkům a štědrým
dárcům za podporu Tříkrálové sbírky 2018, díky
níž její finanční přínos v Ostravě proti minulým
letům významně vzrostl. Výnos sbírky umožňuje
Charitě Ostrava a Charitě sv. Alexandra realizovat potřebné aktivity pro lidi v nouzi,“ děkuje
za finanční prostředky a pomoc dobrovolníků
ředitel Pražák.
Finance získané při Tříkrálové sbírce jsou
pro Charitu Ostrava a Charitu sv. Alexandra
nedílnou součástí financování kvalitních sociálních a zdravotních služeb a možností pro
jejich rozvoj.
Charita sv. Alexandra využije prostředky
z Třík rálové sbírky mimo jiné na obnovu
vybavení svých chráněných dílen, ve kterých
zaměstnává více než padesát lidí s různými
druhy fyzického postižení – např. sluchu, zraku,

pohybového ústrojí, ale také lidi s duševním
onemocněním. Aktivity Charity sv. Alexandra
se zaměřují především na pomoc lidem, kteří ze
zdravotních důvodů nemohou pracovat v běžném provozu a nacházejí své uplatnění v chráněných dílnách. Charita sv. Alexandra je v našem
regionu jedním z největších zaměstnavatelů
osob se zdravotním postižením.
Do Tříkrálové sbírky mohou dárci přispět v průběhu celého roku formou dárcovské
SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90)
zaslané na číslo 87 777.
Všem lidem, kteří se jakkoli podíleli na
úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 2018,
děkujeme!
Ing. Dalibor Kraut
vedoucí útvaru pro vztahy s veřejností
CHARITA OSTRAVA
Kořenského 1323/17
703 00 Ostrava-Vítkovice
T: +420 596 787 691
M: +420 731 625 853
E: dalibor.kraut@charita.cz
W: www.ostrava.charita.cz

inzerce

KOMINICTVÍ
RADOVAN
1. taneční večer

společenských tanců
25. března
od 18 do 20 hodin
v restauraci HORAKŮVKA
v Šenově
75 Kč/osoba

www.tanecvsenove.cz
tel.: 776 180 447

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

Vítání občánků
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