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Dva nové elektromobily
v našem městském obvodě

Městský obvod Radvanice a Bartovice se
připojil jako jeden ze tří městských obvodů
k st at ut ár nímu měst u Ost rava a požádal
o dotaci na nákup dvou elektromobilů značky
Volkswagen e-UP!. Auta byla nakoupená
v rámci projektu Ostravou na alter nativní
pohon I spolufinancovaného z Národního programu životního prostředí. Pro městský obvod
Radvanice a Bartovice převzala dne 21. 2. 2018
z rukou primátora Tomáše Macury dva vozy starostka Šárka Tekielová. Z rozpočtu městského
obvodu bylo vyčleněno 400 tis. Kč (200 tis. Kč
na 1 zakoupené auto) jako podmínka spolufinancování k poskytnuté dotaci, 400 tis. Kč bylo
hrazeno z dotace a 400 tis. Kč poskytlo transferem statutární město Ostrava. Jsme rádi, že
jde náš městský obvod příkladem, když se snaží
využít všech dostupných možností, jak zlepšit
neuspokojivý stav kvality ovzduší. Je to další
malý krůček ke zlepšení životního prostředí.
Zároveň se jedná o pragmatickou výměnu vozového parku s významnou dotační podporou,

Pozvánka

na pietní akt – slavnostní kladení věnců
u příležitosti 73. výročí osvobození města
Ostravy, který se uskuteční v pondělí 30.
4. v 8:30 hodin u památníku obětí 2. světové
války u budovy radnice městského obvodu
v Radvanicích, v 8:45 hodin u památníku
obětí 2. světové války v Bartovicích ul.
Těšínská (u areálu TJ SOKOL)a v 8:55 hodin
u ZŠ v Bartovicích na ulici Bartovická
Šárka Tekielová, starostka

a tedy s úsporou peněz z rozpočtu našeho městského obvodu. S velkou pravděpodobností
budou muset všechny úřady městských obvodů
v budoucnu splnit povinné procento vozů ze
svého vozového parku na alternativní pohon.
Zanedlouho plánujeme výstavbu dokovací
stanice ve dvoře úřadu, která bude sloužit k využití i ostatním majitelům elektromobilů z řad
našich občanů.
(red)

Sexuolog Radim Uzel přijede do Bartovic
Městský obvod Radvanice a Bartovice pozval na pátek 20. 4. 2018
v 18 hodin do Společenského domu v Bartovicích sexuologa Radima
Uzla, který vystoupí ve svém pořadu „O sexu vážně i nevážně“ spolu
s písničkářem Pepou Štrossem. Vstupenky ve výši 80 Kč lze zakoupit
v předprodeji v budově radnice městského obvodu u paní Sedlákové
v 1. patře, v kanceláři č. 14, tel. 599 416 113.
(red)

Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Vrchlického
Tělocvična v ZŠ na ul. Vrchlického 5 prošla
díky dotaci 500 tis. Kč rekonstrukcí. V tělocvičně je položena elastická polyuretanová sportovní podlaha namísto původních zvlněných
parket. Rekonstrukce probíhala od října 2017 do
února 2018. Začalo se odstraňováním původní
podlahy včetně souvrství
a demontáží původního
obložení. V rámci prací
byly položené nové vrstvy
p o d l a hy a ž p o f i n á l n í
mo de r n í p ov r ch . D á le
došlo k montáži nového
dřevěného obložení kolem
t ělo cv ič ny a z a b ez p e čení oken proti rozbití.
V celém prostoru posléze
došlo k výmalbě. Náklady
na rekonstrukci dosáhly
v ýše 1,2 mil. Kč. Nově
rekonstruovaná tělocvična

navázala na nedávno opravené sociální zázemí
a šatny. Tělocvičnu je možné po domluvě se
základní školou používat i k soukromým sportovním aktivitám za 150 Kč na hodinu.
Petra Janečková,
odbor MBaI

Z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu na své 82. schůzi
konané dne 28. února 2018

- rozhodla v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Stavební úpravy a přístavba hasičské
stanice na ul. Těšínská 41 v Ostravě‑Radvanicích“,
o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření
smlouvy s dodavatelem MŽT Stavitelství, a. s.,
Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava – Mariánské
Hory, IČ 27762157, jehož nabídka byla nabídkou
s nejnižší nabídkovou cenou,
- vzala na vědomí, že v souladu se školským
zákonem může zřizovatel v období od začátku
šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před
uplynutím období 6 let výkonu funkce ředitele
školy vyhlásit na toto pracovní místo konkurs,
a rozhodla nevyhlásit konkurzní řízení na
obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/
ředitelky Základní školy Ostrava‑Radvanice,
Vrchlického 5, příspěvková organizace,
- schválila Pokyn č. 1/2018 pro ředitelky příspěvkových organizací k pravidlům při zveřejňování
záměru pronájmu či výpůjčky svěřeného nemovitého majetku,
- schválila Dodatek č. 2 ke Směrnici č. 1/2016 pro
nakládání s finančními prostředky, oběh účetních dokladů a účetnictví,
- rozhodla o schválení záměru pronájmu části
budovy č. p. 401/5 na parc. č. 1264, v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, za účelem provozování
umístěného zařízení společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.,
- projednala záležitosti bytového fondu městského obvodu,
- rozhodla o uzavření smluv o zřízení věcného
břemene – služebnosti,
- projednala návrh a souhlasila s podáním žádosti
o poskytnutí příspěvku z Úřadu práce ČR
na vytvoření pracovních příležitostí v rámci
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veřejně prospěšných prací,

Rada městského obvodu na své 83. schůzi
konané dne 14. března 2018

- schválila termín konání rozborů hospodaření
za rok 2017 příspěvkových organizací na den
4. 4. 2018,
- rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na realizaci díla „Revitalizace sadu kpt. Jaroše v k.ú.
Bartovice“ se společností Ostravské městské
lesy a zeleň, s.r.o., IČ 25816977,
- rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na realizaci díla „Revitalizace parku U Káňů v k.ú.
Radvanice“ se společností Ostravské městské
lesy a zeleň, s.r.o., IČ 25816977,
- projednala nabídku daru pozemku parc. č. 654/6,
koryto vodního toku, vodní plocha, o celkové
výměře 70 m 2, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
a doporučuje zastupitelstvu městského obvodu
souhlasit s darováním pozemku,
- projed nala nabíd k u k od k upu gará že na
pozemku parc. č. 22/15, v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, a doporučuje zastupitelstvu městského
obvodu akceptovat neuplatnění předkupního
práva a prodej garáže,
- rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit
a provést stavbu v k.ú. Bartovice,
- rozhodla o schválení záměru pronájmu části
budovy č. p. 401/5 na parc. č. 1264, v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, za účelem provozování
umístěného zařízení společnosti Naši, z. s.,
- schválila Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 2/2017 pro
evidenci majetku městského obvodu Radvanice
a Bartovice,
- schválila rozpočtové opatření č. 4/2018.
Zastupitelstvo městského obvodu na svém
19. zasedání konaném dne 8. března 2018

- schválilo předloženou kontrolu plnění usnesení
zastupitelstva,
- vzalo na vědomí zprávy o činnosti kontrolního
výboru a finančního výboru za rok 2017,
- vzalo na vědomí zápis z jednání finančního
výboru,

Nezapomeňte zaslat
žádost na poskytnutí
účelových dotací
Městský obvod Radvanice a Bartovice každoročně vypisuje výběrové řízení na poskytnutí
účelových dotací ze svého rozpočtu. Smyslem
je podpora konkrétní akce či projektu, činnosti
či aktivit organizací i jednotlivců, které by měly
obohatit kulturní, společenský či sportovní
život obyvatel městského obvodu.
Zastupitelstvem městského obvodu byl na
19. zasedání konaném dne 8. března 2018 schválen celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na tyto účelové dotace ve výši 1 180 000
Kč. Oproti minulému roku se jedná o nárůst ve
výši 410 000 Kč. Vloni jsme rozšířili možný účel
čerpání finančních prostředků i na rekonstrukce,
opravy nemovitostí ve vlastnictví spolků působících na našem území. Podpora těchto investičních aktivit se ukázala jako potřebná pro spolky,
neboť ji využily pro zvelebování svých zázemí.
Nyní mohou žadatelé získat na jednotlivé uvedené investiční projekty částku až 350 000 Kč.
Je však zřejmé, že z důvodů narůstajících aktivit
spolků nemusí být ani tato maximální částka
dostačující.
Lhůta pro podání žádostí je od 10. dubna
2018 do 25. dubna 2018.
Snažíme se tak pomoct organizacím, které
se podílejí na rozvoji našeho obvodu. Finanční
prostředky mohou být poskytnuty na úhradu
nákladů souvisejících s realizací projektu, a to
za období od 1. ledna 2018 do 30. listopadu 2018.
Podrobné informace a přihlášku naleznete na
www.radvanice.ostrava.cz v sekci Radnice
odrážka – Účelové dotace – granty. Další informace lze získat také na odboru financí a rozpočtu, tel. číslo.: 599 416 107.
Aleš Boháč, místostarosta
- projednalo a schválilo podmínky výběrového
řízení pro poskytování dotací v roce 2018,
- projednalo „Výzvu zastupitelům obcí a měst
České republiky“ k doplacení odměn členům
okrskových volebních komisí za účast při volbě
prezidenta České republiky a rozhodlo neposkytnout doplatek odměny členům okrskových volebních komisí z rozpočtu městského obvodu,
- projednalo žádost a rozhodlo souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 420/7, zahrada, o celkové
výměře 303 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
a následně s uzavřením kupní smlouvy,
- projednalo žádost a rozhodlo souhlasit s prodejem
části pozemku parc. č. 2217/23, oddělené dle geometrického plánu č. 2212-262/2016, nově označené jako
pozemek parc. č. 2217/40, ostatní plocha, neplodná
půda, o výměře 834 m 2, v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, a následně s uzavřením kupní smlouvy,
- projednalo žádost a rozhodlo souhlasit se záměrem prodeje pozemku parc. č. 373, jiná plocha,
ostatní plocha, o celkové výměře 1155 m2, v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava,
- projednalo nabíd k u k od k upu budov y na
pozemku parc. č. 893/5, v k. ú. Bartovice, obec
Ostrava, a rozhodlo neuplatnit předkupní právo
a akceptovat záměr prodeje této nemovitosti.
Mgr. Kateřina Zdražilová,
pověřena zastupováním tajemnice

ÚKLIDOVÁ AKCE – jaro 2018
Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice v rámci pomoci občanům v řešení problémů s velkoobjemovými odpady z domácností ve spolupráci se společností OZO Ostrava, s.r.o., umístí velkoobjemové kontejnery na osvědčená místa v městském obvodu:
QQ Radvanice: 21. – 22. května 2018
( pondělí přistavení, úterý dopoledne odvoz )

1. ul. Na Hrázkách – garáže
2. křižovatka Těšínská x Na Ostří – u Unimetry
3 křižovatka Úvozní x Pastrňákova
4. křižovatka Výzkumná x Turgeněvova
5. ul. Čechovova – nad bývalým kinem
6. ul. Dalimilova – hřiště DTJ
7. křižovatka Haškova x Ludvíkova
8. ul. Kobrova

QQ Radvanice: 22. – 23. května 2018
( úterý přistavení, středa dopoledne odvoz )

1. ul. Vrchlického – u školy
2. křižovatka Čapkova x Radvanická (u kominictví)
3. ul. Karvinská – u samoobsluhy
4. křižovatka Třanovského x Karvinská
5. křižovatka U Stavisek x Čapkova
6. křižovatka Za Šachtou x Šmídova (býv. Míroděv)
7. křižovatka Na Svahu x Kozácká 
8. křižovatka Újezdní x Na Stezce
QQ Bartovice: 23. – 24. května 2018
( středa přistavení, čtvrtek dopoledne odvoz )

2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
2 ks

1 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks

1. křižovatka Dvorová x Radova
1 ks
2. křižovatka Těšínská x U Samoobsluhy (na okraji zpevněné plochy před
prodejnou)
1 ks

3. křižovatka Bartovická x Za Školkou
4. křižovatka Pašková x U Lesíka 
5. křižovatka Bémova x Klaklova 
6. křižovatka Bémova x K Rybníkům
7. křižovatka Za Ještěrkou x U Pramenů
QQ Bartovice: 24. – 25. května 2018
( čtvrtek přistavení, pátek dopoledne odvoz )

1. křižovatka Těšínská x Maryčky Magdonové
2. křižovatka Majovského x Na Okraji
3. křižovatka Březová x Sousedská
4. Těšínská – parkoviště u ozdravného centra Ještěrka
5. křižovatka Nad Lučinou x Pod Bažantnicí
6. křižovatka Na Pasekách x U Důlňáku – vedle cykloodpočívárny
7. ul. U Důlňáku – před podjezdem u zahrádek

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
2 ks
1 ks

Apelujeme, prosím, na Vaši ohleduplnost – nedávejte do kontejnerů
materiál, který tam nepatří. Do kontejneru nepatří popel z domácnosti, stavební suť a domovní odpad.
Občané našeho obvodu mohou dále využívat sběrný dvůr na ulici
Lihovarská v Ostravě‑Radvanicích, který je otevřen od pondělí do pátku
v době od 10:00 do 18:00 hod a v sobotu v době od 8:00 do 12:00 hod.
S ohledem na skutečnost, že městský obvod hradí společnosti OZO
Ostrava, s.r.o., náklady na likvidaci stavební sutě odevzdané ve sběrném
dvoře, mohou ji občané Radvanic a Bartovic ve sběrném dvoře bezplatně
odevzdávat.
Aleš Boháč, místostarosta

OZO informuje
Sběrné dvory OZO Ostrava
přecházejí na prodloužený letní
provoz
S příchodem dubna přecházejí sběrné dvory
OZO Ostrava na prodloužený letní provoz,
který potrvá až do 31. října. Provozní doba se
v odpoledních hodinách prodlouží o dvě hodiny.
Sběrný dvůr v Radvanicích, bude od pondělí do
pátku v provozu od 10 do 20 hodin a v sobotu
do 14 hodin. Více informací o tom, jaký odpad
a v jakém množství mohou Ostravané ve sběrných dvorech bezplatně odevzdat, a také interaktivní mapu ostravských sběrných dvor ů
naleznete na www.ozoostrava.cz.
V Ostravě jsou bioodpady opět
sváženy dvakrát měsíčně
Příchod jara se promítne také do svozu
zeleně v Ostravě. Společnost
OZO Ostrava přechází od dubna
na letní svoz bioodpadu, který
bude ukončen až 30. listopadu.
V uvedeném období bude bioodpad z hnědých popelnic opět
svážen co dva t ýd ny, v zimním období to bylo jen jednou
měsíčně. Informace o letních termínech svozu jsou uveřejněny na
webových stránkách společnosti
OZO Ost rava. Kapacit u BIO
popelnic o objemu 240 l i četnost
jejich svozu stanovilo město.
Pokud někomu z občanů kapacita

nádoby na zeleň nedostačuje, má možnost zbylý
odpad ze zahrádky odevzdávat bezplatně ve
sběrných dvorech, nebo si objednat placenou
službu a OZO mu přistaví další nádoby na zeleň
podle jeho potřeby.
Kam s větvemi?
OZO Ostrava přijímá větve (do průměru 12
cm) ve třech ostravských sběrných dvorech, a to
v Porubě, v Kunčicích a v Přívoze, a také v areálu kompostárny v Hrušově. Ostatní sběrné
dvory nemohou větve od občanů přijímat kvůli
nedostatku prostoru.
Půda potřebuje kvalitní kompost
S jarem přicházejí na řadu také práce na
zahradě. Dobrou zprávou pro zahrádkáře i ty,
kteří se chystají na zvelebování trávníků, je, že

v ostravských sběrných dvorech je od dubna opět
k dispozici kvalitní kompost a pytlovaný zeminový substrát z kompostárny OZO Ostrava.
Obojí je baleno v pytlech o objemu 18 litrů, cena
jednoho pytle je 25 korun. Zájemci o větší množství kompostu nebo substrátu se mohou vypravit
přímo do kompostárny v Hrušově, kde je zmíněného přírodního hnojiva bohatého na živiny
a humus dostatek.
OZO Ostrava

Oslavy MDŽ
v klubech
důchodců
K oblíbeným jarním svátečním dnům
patří také svátek žen. Tradice oslav se
v našem městském obvodě udržela až do současnosti, proto milé přání spolu s jarní kytičkou putovalo do všech třech klubů důchodců
v Radvanicích a Bartovicích, které navštívil
pan místostarosta Aleš Boháč. Popřál přítomným ženám hlavně pevné zdraví a popovídal si s nimi o starostech a radostech žen
u nás v městském obvodě.
(red)
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Zápis do školy

Zápis do 1. třídy a přípravné třídy proběhne
v úterý 10. 4. 2018 od 8.00 do 17.00 hod.
Zápis bude probíhat současně na všech odloučených pracovištích školy:
Havláskova 1, Ostrava‑Radvanice, Trnkovecká 55, Ostrava–Radvanice a Bartovická 59, Ostrava‑Bartovice.
K zápisu do 1. třídy se dostaví děti narozené od 01. 09. 2011 do 31. 08. 2012.
Zákonní zástupci přinesou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a u rozvedených rodičů kopii Rozhodnutí o svěření do péče. Zákonný
zástupce dítěte může v době zápisu písemně požádat o odložení povinné školní docházky, které musí doložit doporučujícím posouzením
příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Rozhodnutí o odložení povinné školní docházky vydává ředitelství školy.
K zápisu do přípravné třídy se dostaví děti narozené od 01. 09. 2011 do 31. 08. 2012, které mají již vyřízený odklad povinné školní docházky.
Doklady k vyřízení zápisu do přípravné třídy jsou stejné jako u zápisu do první třídy.
V případě problému s nástupem k zápisu v daném termínu informujte sekretariát školy
na telefonním čísle 596 232 129 nebo elektronicky na zsvrchlickeho@seznam.cz.
Ostatní potřebné informace o škole najdete na www.zsvrchlickeho.cz
Vedení ZŠ Vrchlického se těší na budoucí školáky!
ZŠ Vrchlického

Ředitelka MŠ Ostrava‑Radvanice, Těšínská 279,
příspěvková organizace po dohodě se statutárním
městem Ostrava, městským obvodem
Radvanice a Bartovice vyhlašuje

Zápis dětí do MŠ Ostrava‑Radvanice
na školní rok 2018/2019

Zápis se bude konat 10. 05. 2018
od 8:30 do 16:00 hodin.
V době zápisu proběhne
i „Den otevřených dveří“.

Zápis proběhne pro obě pracoviště – MŠ Těšínská 279 a MŠ
Trnkovecká 55 v budově MŠ Těšínská 279.
K zápisu vezměte s sebou: OP, rodný list dítěte, přezůvky
pro dítě.
Tiskopisy: „Žádost o přijetí“ – vyplní rodič v MŠ v době
zápisu, „Evidenční list dítěte“ – k dispozici ke stažení na
web. stránkách MŠ, potvrzený lékařem přineste v den
zápisu do MŠ.
O přijetí do MŠ rozhoduje ředitelka MŠ podle předem
stanovených kritérií, která budou zveřejněna v MŠ a na web.
stránkách MŠ.
Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31. 08. 2018,
pokud již do MŠ nedochází.
MŠ dětem nabízí: všestranný rozvoj dítěte, osobní přístup
pedagogů k dětem. Přijímáme děti od 2 let věku – o děti
pečuje pedag. pracovník a chůva. V MŠ máme keramickou
dílnu, prostornou zahradu, organizujeme ozdravné pobyty,
výlety, akce s rodiči, lyžařský a plavecký výcvik, kroužky,
které probíhají v odpoledních hodinách a vedou je externí
lektoři.
Pro školní rok 2018/2019 se předpokládá 35 volných míst.
Lérová Dana – ředitelka MŠ
tel.: 596 232 782 | e-mail: msradvanice@atlas.cz | www.msradvanice.cz
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Zápis do MŠ Bartovice

Srdečně zveme všechny rodiče s dětmi na zápis do mateř‑
ské školy v Ostravě‑ Bartovicích, Za Ještěrkou 8

V úterý 15. května 2018 od 8.00 do 15.30
Mateřská škola pracuje podle
hesla „Děti-květy života“. Je
zaměřena na taneční výchovu,
citlivý přístup k dětem všech
věkových kategorii, celkový
rozvoj osobnosti a přípravu dětí
pro vstup do ZŠ. Má vytvořené
podmínky rozvoje děti dvou‑
letých a k tomu přizpůsobené
prostředí školy a třídy. Naše
škola nabízí možnost integrace dítěte s postižením, za pod‑
pory speciálního pedagoga.

Počet volných míst: 21
RODIČE POZOR!!!

• Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy
dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní
docházky dítěte je předškolní vzdělávání povinné, není-li
dále stanoveno jinak (Školský zákon 561/2004, ve znění
pozdějších předpisů,§34).
• Děti mohou navštěvovat tyto aktivity-taneční,
seznamování s anglickým jazykem, plavecký výcvik,
lyžařský výcvik ve Ski areálu Bílá, v případě zájmu rodičů
i jiné aktivityy. Také organizujeme pro děti školu v přírodě
a ozdravnou rodinnou dovolenou v Chorvatsku. Během
školního roku s dětmi navštěvujeme Loutkové divadlo,
Galerii umění, Zoologickou zahradu, Základní školu
v Bartovicích a také pořádáme spoustu akcí pro rodiče
s dětmi (Mikulášská besídka, Karneval, Den matek, Den dětí,
Pasování školáků, Výtvarné tvoření aj.).
• Přijetí do MŠ bude posuzováno dle kritérií pro přijímání
dětí na rok 2018.
• Tento den bude i Den otevřených dveří.
K zápisu si rodiče přinesou občanský průkaz a rodný
list dítěte, vyplněnou přihlášku dítětě a evidenční list
potvrzený lékařem (vše naleznete
na www.mszajesterkou.cz).
Těší se na Vás ředitelka školy Bc. Táňa Krumniklová a celý kolektiv MŠ
Kontakt: 774 026 546, krumniklova@mszajesterkou.cz

Začíná instalace požárních hlásičů
aMěsto
detektorů
oxidu uhelnatého do obecních bytů
Ostrava nakoupilo po dohodě s měst- s dobrovolnými hasiči na instalaci domluven. pro detekci vznikajícího požáru a vyhlášení popla-

skými obvody do obecních bytů požární hlásiče
a detektory oxidu uhelnatého (CO). Namontováno
do nich bude 2799 hlásičů požáru a v domácnostech, které využívají k ohřevu tepelné zdroje,
1682 detektorů CO. Instalace zařízení v celkové
hodnotě 2,2 milionu korun s DPH bude zahájena
ve druhé polovině února a nejzazším termínem pro
její dokončení je konec srpna 2018.
Všechny zapojené městské obvody si již fyzicky
převzaly zařízení a postupně začnou s jejich instalací. Startuje tak akce, která svým rozsahem nemá
v České republice obdoby.
Detektory budou v první vlně naistalovány
do obecních bytů v 14 obvodech. Nejvíce hlásičů
požáru bude nově v obvodech Slezská Ostrava
(1051), Poruba (702) a Moravská Ostrava a Přívoz
(300). Nejvíce detektorů oxidu uhelnatého bude
nainstalováno v Moravské Ostravě a Přívozu (500),
Slezské Ostravě (304) a v Radvanicích a Bartovicích
(267). Městský obvod Radvanice a Bartovice si
163 ks požárních detektorů a signalizace a 267
ks detektorů oxidu uhelnatého převzal 6. února
2018 a do nájemních bytů je budou postupně
montovat hasiči. Nájemníci budou včas informováni na vývěskách bytových domů. Detektory
oxidu uhelnatého budou montovány do všech
bytů a požární detektory jen do bytů, které ještě
neprošly rekonstrukcí. V rekonstruovaných
domech již tyto detektory instalovány jsou.
Instalaci městem zakoupených detektorů zajišťují na své náklady jednotlivé městské obvody,
které si na práce budou nejčastěji najímat dobrovolné hasiče. Například v Nové Vsi je již obvod

Podle stejného klíče chce postupovat také Slezská
Ostrava. Zatímco malé městské obvody budou mít
všechna zařízení namontována do konce března,
u velkých obvodů se z důvodu počtu zařízení
mohou práce protáhnout až do konce prázdnin.
Významným faktorem, který ovlivňuje celkovou
dobu instalace detektorů, je fakt, že
o realizaci díla musí být vyrozuměn
každý nájemce bytu, který jej musí
zpřístupnit.
„Záměrem města je v zájmu zvýšení
bezpečnosti svých občanů a ochrany
svého majetku mít nainstalovány detektory ve všech obecních bytech. Počítáme
proto s tím, že po vyhodnocení zkušeností ze současné “první vlny“, oslovíme
znovu všechny městské obvody s opakovanou nabídkou nákupu těchto zařízení
i pro další byty v jejich správě. Těší mě,
že svůj zájem již indikují i ty městské
obvody, které se do loňské výzvy vůbec
nezapojily, konkrétně Mariánské Hory
a Hulváky, Ostrava‑Jih a Stará Bělá,“ řekl k tématu
ostravský primátor Tomáš Macura.
V majetku ostravských městských obvodů je
celkem 1037 bytových domů s 12 872 byty.
Nákup detektorů byl financován z Fondu pro
upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany
osob a majetku, jehož zdrojem jsou mimo jiné prostředky z vybraných pokut udělených Městskou
policií Ostrava. Poslouží tak dobrému účelu.
Hlásič požáru je jednoduché zařízení, které obsahuje v malé krabičce všechny komponenty potřebné

Bilancování a plánování
bartovických zahrádkářů
Začátek března patří již tradičně výroční
členské schůzi bartovických zahrádkářů.
Také letos jsme se ohlédli za naší spolkovou
činností v roce 2017 a schválili plán akcí na stávající rok.
Plán oprav v roce 2017 jsme měli především zaměřený na údržbu, opravy a úpravu
spolkového majetku, kde jsme odpracovali
225 brigádnických hodin a vystřídalo se na
nich 31 dobrovolníků. Pomáhat nám přišli také
rodinní příslušníci a přátelé.
V rámci odborné činnosti jsme uspořádali
a zajistili 4 odborné přednášky, instruktáže
a poradenské odpoledne. Navštívili jsme arboretum Paseky a výstavu kosatců v Hlučíně.
Potěšila nás vysoká návštěvnost na našich
akcích, které jsme pořádali sami nebo pod záštitou a spoluúčastí městského obvodu. Celkem
jsme na všech našich akcích přivítali více než
850 účastníků.
Vážíme si toho, že do našich stěžejních společenských akcí se zapojuje stále více občanů.
Do naší výstavy „Bartovická růže“ se se svými
exponáty zapojilo i 12 nezahrádkářů, a to jak
výstavními exponáty, tak i hudebními nástroji,
které byly součástí expozice. Do III. ročníku

„RaB štrúdlování“ se zapojilo 18 soutěžících
z řad nezahrádkářů.
Při zajišťování společenských akcí jsme
odpracovali dalších 656 brigádnických hodin.
V roce 2017 vstoupilo do našich řad 9 nových
členů.
Stejně jako loni i letos budeme pro členy
a zájemce organizovat odborný zájezd, IV. ročník výstavy „Bartovická růže“ letos na téma růže
a výtvarné umění, IV. ročník „RaB štrúdlování“
a další akce a soutěže. O všech akcích Vás budeme
průběžně informovat obvyklým způsobem.
Součástí schů ze byla i před náška Ing.
Kolarčíka z firmy AGROBIO Opava, který nás
seznámil se změnami v sortimentu ochranných prostředků dle směrnic EU platných od
1. 1. 2018.
Na schůzi také zaznělo poděkování městskému obvodu. S jeho vedením i pracovníky
jsme se scházeli při zajišťování společenských
akcí. Společně jsme také řešili využití a čerpání dotací a daru na úpravy našeho areálu
a na společenskou činnost. Bez této pomoci by
činnost našeho spolku nemohla být tak bohatá
a úspěšná.
Za výbor ZO ČZS A. Hálová

chu. Díky instalaci těchto hlásičů dochází v případě
požáru ke zkrácení doby od jeho vzniku do zpozorování. Tím se také minimalizují následky požárů, především ztráty na životech. Hasičský záchranný sbor
MSK potvrdil, že průměrně 40 procent všech úmrtí
při požárech je způsobeno požáry v bytech.

Detektor oxidu uhelnatého signalizuje přítomnost nebezpečného plynu již při velmi malých koncentracích, kdy ještě není přímo ohroženo zdraví
nebo život osob, které jej dýchají. Včas tím upozorní
na vznikající nebezpečí. Oxid uhelnatý se uvolňuje
ve špatně spalujících zařízeních, jako jsou ohřívače
vody, kotle, krby a další zařízení spalující uhlí,
dřevo, plyn, oleje nebo naftu. Tento plyn je jedovatý
a člověk jej není schopen zaregistrovat, protože je
bez zápachu a je neviditelný.
SMO, magistrát

Zelená linka
městské policie
Na neurgentní telefonní lince 800 199 922 lze
bezplatně a nepřetržitě (24 hodin denně) nahlásit závadu či poškození veřejně prospěšného
zařízení. Například závady na dopravním značení, poškozené lavičky, jízdenkové automaty,
jízdní řády, nefunkční veřejné osvětlení nebo
signalizační zařízení křižovatek, závady rozvodných a vodovodních sítí, neschůdnost chodníků či neupravenou veřejnou zeleň. Občané
na ní mohou oznámit také černé skládky nebo
nález uhynulých zvířat.
Zelená linka neslouží k oznamování událostí, kdy je bezprostředně ohrožen život,
zdraví či majetek a kdy dochází k protiprávnímu jed nání. Pro oz námení těchto událostí jsou u rčeny lin k y tísňového volání
150 – Hasičský záchranný sbor ČR, 155 –
Zdravotnická záchranná služba, 158 – Policie
ČR, 112 – Jednotné evropské číslo tísňového
volání, 156 – Městská policie.
Městská policie Ostrava
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Kalendář
událostí

Koncert studentů Janáčkovy
konzervatoře v Ostravě

v měsíci dubnu
15.00

85. schůze Rady
MěOb RaB –
kancelář starostky

13.4.

18.00

ČSV Radvanice
Bartovice –
Výborová schůze

17.4.

17.00

Koncert vážné
hudby – obřadní síň

17.4.

15.00

SPCCH
Radvanice –
Výborová schůze

11.4.

18.4.

19.4.

20.4.

25.4.

14.00

16.00

18.00

15.00

KD Radvanice –
Hravé a vtipné
odpoledne
KD Bartovice –
Návštěva zástupců
Městské policie ČR
Společenský
dům Bartovice –
Přednáška
MuDr. Uzla
„O sexu převážněnevážně“
86. schůze Rady
MěOb RaB –
kancelář starostky

Uzávěrka
příštího čísla
15. 4. 2018
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Dne 6. 3. 2018 proběhl v obřadní síni radnice
v Ostravě‑Radvanicích tradiční koncert studentů
Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Rozezněly
se skladby Klementa Slavického Ej srdenko
moje, Nad Strážnicú jasno, Pověz mi má milá,
Studená rosenka, Šuhajku s modrýma očima
v pěveckém podání Isabely Ufrlové, která později
zazpívala také árii Despiny „Una dona“ z opery
Cosi fan tutte Wolfganga Amadea Mozarta.
Na klavír mladou zpěvačku doprovázela Mgr.
Regina Bednaříková. Dále na koncertě zazněly
2. a 3. věta Sonáty op. 13 „Patetická“ Ludwiga van
Beethovena a Balada As dur č.3 op.47 Frederyka
Chopina v klavírním aranžmá Aleny Mazákové.
Závěr patřil Josephu Haydnovi a jeho Klavírnímu
triu G dur, jehož se zhostili Věra Bubancová hrou
na housle, Martin Buňka na violoncello a již výše
zmiňovaná Alena Mazáková na klavír.
Pr ůvodním slovem jako vždy provázel
MgA. Jiří Bystroň.
Dne 30. 3. 2018
oslavil životní jubileum
pan

Jiří Šoch.

Koncert přinesl všem přítomným divákům
hluboký umělecký zážitek a jen podtrhl talent
mladých umělců, kteří si teprve svou pílí vyšlapávají cestičku na výsluní své umělecké kariéry.
(red)


Akce v knihovně
 Šperky nejen pro Terky
výtvarná dílna pro děti
čtvrtek 5. dubna | od 13 do 15

 Hej, hola – jaro je tu!
čtení a povídání o knihách a o jaru s dětmi ze ZŠ
Bartovice |pondělí 16. dubna | od 14 do 15
 Mé milované mámě
výtvarná dílna pro děti výroba dárků ke Dni
matek | čtvrtek 19. dubna | od 13 do 14
 Mláďata jsou i strakatá
test pro děti | duben | během půjčování
 Známé tváře
výstava obrázků | duben | během půjčování
 Jarní úklid těla
výstava knih | březen| během půjčování
KLUB SLUNÍČEK
 Za zvířátky do pohádky
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice | beseda s výtvarnou dílnou | duben | v dopoledních hodinách
KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA
 Beránci na pastvě
setkání s prvňáčky ze ZŠ Bartovice
duben | v dopoledních hodinách
Akce ke Dni Země 2018

Vše nejlepší, hlavně pevné zdraví
přeje manželka, syn a dcera s rodinami.

 Bylinkárna
akce pro děti – sázení semínek
úterý 17. dubna │ od 12 do 14
 Kam tě šoupnu?
test pro děti na téma třídění odpadu
duben │během půjčování

Kdo lásku a dobro rozdával,

Dne 30. 3. 2018 jsme si připomněli
úmrtí pana

ten neodešel, ten žije v našich
srdcích dál.

Jiřího Bergera

Dne 14. dubna 2018 vzpomínáme
nedožitých 90 let našeho milovaného
pracovitého manžela, tatínka,
tchána, dědečka, pana

z Ostravy-Bartovic.
S láskou vzpomínají manželka Irena
s celou rodinou.

Václava Kováře.

S láskou vzpomínají manželka Ilona
a syn Václav s rodinou.

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

Dne 17. dubna 2018 si připomínáme
3. výročí úmrtí paní

Emile Priečkové.

Všem, kdo jste ji znali a měli rádi,
děkujeme za tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají manžel Miroslav,
dcery Lenka a Iveta, syn Vlastimil
a vnoučata.

Chtěli bychom Ti k narozeninám přát,
však nemůžeme víc,
než kytičku se svíčkou na hrob Ti dát.
Dne 13. 4. 2018 vzpomeneme nedožitých
70. narozenin paní

Vlasty Košťálové,

která nás navždy opustila dne 24. 6. 2016.
S láskou vzpomínají manžel Jiří, syn Petr,
dcera Šárka s rodinou.
Kdo jste ji znali, vzpomínejte s námi.

Starostka městského obvodu Radvanice
a Bartovice Vás zve

na slavnostní vítání občánků,
16. června 2018 od 10,00 hodin
v obřadní síni zdejší radnice.

Vážení rodiče, pokud máte zájem o účast na slavnostním obřadu vítání občánků, dostavte se,
prosím, v úřední dny na matriku Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice (1. patro,
č. dveří 14) s platným občanským průkazem a rodným listem dítěte.
Se zveřejněním fotografie, zapsáním do slavnostní kroniky a zveřejněním
na internetové televizi městského obvodu musí zákonný zástupce dítěte vyjádřit svůj písemný
souhlas.
Šárka Tekielová,
starostka

MS Slezská Ostrava
(Radvanice a Bartovice)
Vás zve na
12. roþník Buþinského poháru

RYBÁěSKÉ ZÁVODY

Kdy? 14. 04. 2018 – závod dospČlých
Kde? Ostravice 1A (Buþina 471109)
ZpĤsob lovu: položená, plavaná, feeder, jeden prut, jeden návazec
Hodnocení: 1.–5. místo - nejvČtší váha
zvláštní cena - nejtČžší kapr
Vstupné: 200 Kþ na osobu
Prezentace závodníkĤ: 5.00 - 6.00 hodin, losování míst: 6.00 - 6.30 hodin
1. kolo: 7.00 - 10.00 hodin, 2. kolo: 11.00 - 14.00 hodin, vyhlášení.
Závod bude probíhat podle pravidel platného rybáĜského Ĝádu.
Bližší informace na tel. þísle: 739 049 253.
PĜedprodej lístkĤ: v pátek 13. 04. 2018 od 18 do 20 hodin na rybáĜské chatČ na BuþinČ.
Obþerstvení zajištČno.

SrdeþnČ zveme i „nerybáĜskou“ veĜejnost k pĜíjemnému posezení u vody.
PoĜadatel si vyhrazuje právo na zmČnu.

Pozvánka
na Těšínské
divadlo

Městský obvod Radvanice a Bartovice
srdečně z ve všech ny spoluobča ny na
další předst avení Těšínského divadla
s názvem „Výchova slečny Rity“ od britského dramatika a písničkáře Willyho
Russela. Představení se uskuteční v sobotu
26. 5. 2018 v 19:00 hodin ve SD v OstravěBartovicích. Vstupenky je možno zakoupit
na úřadě u p. Sedlákové, kancelář č. 14. Cena
pro občany Radvanic a Bartovic je 150 Kč,
pro ostatní 300 Kč.
Šárka Tekielová,
starostka

Pozvánka na
členskou schůzi
Výbor ČZS Radvanice zve všechny své
členy i příznivce zahrádkářů na členskou
schůzi, která se koná v sobotu 14. 4. 2018
v 15:00 hod. v klubovně zahrádkářů v areálu úřadu městského obvodu. Na programu
bude hodnocení činnosti za uplynulý rok
a plán akcí na rok 2018. Důležitým bodem
bude opět schválení jarního zájezdu. Těšíme
se na Vaši hojnou účast a přátelskou besedu.
Zve výbor ČZS Radvanice
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Exkurze na letišti

Dne 2. března jsem s žáky šestých, sedmých
a osmých tříd navštívil letiště Mošnov, kde
jsme měli domluvenou exkurzi do Job Airuopravárenského centra. Tato společnost se
může chlubit svým hangárem, který je největší
v České republice, a dokonce i ve střední Evropě.
Opravují tam hodně druhů letadel, mezi ně patří
Boeingy a Airbusy. Služby, které tato firma
nabízí, jsou na takové úrovni, že počet zákazníků po celém světě stále stoupá. Firma Job Air
dokonce nabízí službu, že letadlo nalakují.
Hned po příchodu nás převzala paní průvodkyně a začala nám vyprávět o společnosti a možnostech studia na středních leteckých školách.
Student, který navštěvuje Střední školu leteckou v Kunovicích se zaměřením na leteckého

mechanika, nám mnohé doplnil. Tato škola byla
založena před asi šedesáti lety. V prvním ročníku se vyučuje teorie a výcvik na malých letadlech. Mimo tuto školu existují také čtyři další
letecké školy, například v Odolené Vodě kousek
od Prahy. Studuje se tam technická angličtina,
mezinárodní jazyk. Paní pr ůvodkyně nám
říkala, že Job Air má okolo tři sta zaměstnanců.
Následně jsme šli do hangáru, kde jsme si prohlíželi letadla. Hangár pojme asi čtyři stroje, ale
bylo jich tam pět nebo šest. Z tohoto důvodu se
staví nový hangár. Po prohlídce jsme poděkovali
a odjeli jsme domů.
V Job Airu se nám velmi líbilo a rádi bychom
se tam podívali někdy znovu.
Ondřej Kittner, žák VIII.B ZŠ Vrchlického

Škola v přírodě
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My žáci d r u hých, t ře tích, čtvrtých a pátých tříd
ZŠ Vrchlického jsme odjeli
v sobot u 24. 2. do školy
v p ř í r o d ě. Z r ov n a b yl o
docela chladno, rodičové
n á m n abal i l i t e plé vě ci.
Cesta trvala asi 3 hodiny až
k hotelu Medlov nedaleko
Nového Města na Moravě.
Čekal nás pokojíček ve čtvrtém patře. Ubytovali jsme se
a po obědě následoval pestrý
program. S naší paní učitelkou Radanou Lakomou jezdíme moc rádi, vždy si pro
nás připraví něco nového.
Nejvíce se nám asi líbila animační neděle, což byla túra
s čertovským programem.
Užívali jsme si také pohádkovo u n e d ěl i , n áv š t ě v u
bazénu v městských lázních,
autobusem jsme cestovali
do ZOO Jihlava. Nadchla
nás pr uhovaná diskotéka.

LYŽOVÁNÍ SE
SLUNÍČKEM
„Lyžování se Sluníčkem“- tak se jmenoval
lyžařský kurz ve Ski areálu Bílá v Beskydech,
kterého se zúčastnily děti z MŠ Radvanice
v týdnu od 19. 2. do 23. 2. 2018. Výuka probíhala v odpoledních hodinách a přihlásilo
se 18 dětí. Po příjezdu na Bílou děti přivítali instruktoři, kteří si je následně rozdělili do skupin podle lyžařských dovedností
a schopností. Začátečníci „Maliny“ se učili
základům sjezdového lyžování a pokročilí
„Citróni“ sjížděli velkou sjezdovku pod vedením zkušených instruktorů. Velký důraz byl
kladen na bezpečnost dětí zapůjčením lyžařské vesty a helmy. V pátek se uskutečnily
závody pokročilých lyžařů za velké podpory
rodičů v roli diváků a začátečníci ukázali to,
co se za týden naučili. Vyhodnocení se účastnili i maskoti lyžařského kurzu „Sluníčko
a Brumík“. Všechny děti byly odměněny
medailí, diplomem a sladkostmi. I když se
kurzu nakonec zúčastnilo jen 12 dětí (pro
nemoc se 6 dětí odhlásilo), doufáme, že se
líbil nejen jim, ale i rodičům a věříme, že proběhne i v příštím roce a snad i ve větším počtu
dětí, které by se chtěly naučit lyžovat.
Henrieta Čajková

Mohli jsme si v hotelu půjčit sáně, boby
a lopaty a řádili jsme na zasněženém kopci.
Stavěli jsme i sněhuláky a iglú. Snídaně jsme
si vychutnávali, protože jsme si na švédských stolech mohli vybírat samé dobrůtky.
Nejvíce nám chutnala poslední večeře – těstoviny s kuřecím masem a omáčkou. Spalo se
nám docela dobře, ale už jsme se po 14 dnech
těšili na domov a rodinu.
Aneta Lorinczová a Miriam Bundilová,
IV.A ZŠ Vrchlického

Radvaničtí a olympiáda

Jak příznačně zní titulek v době, kdy jsme si
ještě ani nevychutnali úspěchy našich olympioniků v Pchjongčchangu. Ale nebojte se! Naši olympionici nejsou žádní mimořádní sportovci, ale
sedm statečných dívek a kluků ze Základní školy
Ostrava‑Radvanice, Vrchlického 5, p.o., kteří se
mezi sebou utkali ve znalostech mateřštiny.
Už v předvečer mikulášské nadílky proběhlo
základní školní kolo soutěže „ Olympiáda v českém jazyce“. A že se nadělovalo, to si můžete
myslet. Byla to nadílka bodů, jež zaručovala
postup do dalšího kola.
První dvě místa získaly dvě šikovné dívky
z IX. A třídy, a to Veronika Sajbotová a Tereza
Večerková. Obě si zajistily možnost soutěžit
29. 1. 2018 v okresním kole.

Ale jak už to v životě bývá, smůla nechodí
po horách, ale po lidech. Veronika onemocněla a Terezka musela bojovat za školu sama.
Statečně soutěžila s téměř devadesáti žáky
ostravských škol. I když nezískala některé
z předních míst, rozhodně škole svým umístěním neudělala žádnou ostudu. Navíc získala
zkušenost, kterou může zúročit v následujícím ročníku soutěže, ale už v reprezentaci
za některou střední školu. K tomu jí přejeme
hodně odvahy a úspěchů. A jak napsal J. W.
Goethe: „ Odvaha je prvním krokem ke všemu
velkému“.
Mgr. Pavla Kempná,
ZŠ Vrchlického

Pasování
na čtenáře

Sdružení S.T.O.P.

Čtyři písmena v názvu organizace jsou zkratkou slov, která vyjadřují cíle naší práce – Svoboda,
Tolerance, Osvěta, Podpora. Nesnažíme se dělat
věci za klienty, ale pomoci jim, aby byli samostatní
a dokázali aktivně s naší pomocí překonat bariéry,
které jim doposud stály v cestě.
Naše organizace vznikla v roce 2001 a na jejím
počátku stálo pár nadšenců – studentů Ostravské
univerzity, kteří se chtěli pokusit změnit postavení
romských dětí v českém školském systému. Za
několik let své existence se S.T.O.P. stala profesionální organizací se zaměstnanci a realizuje několik
svébytných projektů, ve kterých jsou nadále velmi
důležitým hnacím motorem lidé s velkým srdcem,
kterým není lhostejný svět – DOBROVOLNÍCI.
S.T.O.P., z.s., je samostatná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem
naplňování společného zájmu, kterým je podpora
ohrožených jednotlivců, dětí a rodin v překonávání
hendikepů a v nápomoci zpřístupnění širokých
příležitostí, které jsou běžně dostupné většinové
populaci.
Jaké služby Vám nabízíme?
Hlavním cílem projektu je zvýšení úrovně
a kvality mimoškolní přípravy dětí pocházejících
ze sociálně či kulturně znevýhodněného prostředí
a zároveň působit jako prevence před dřívějším
ukončováním školní docházky a vzdělání samotného. Úlohou projektu je změnit kladně pohled
cílové skupiny na oblast vzdělávacího procesu
a zvýšit motivaci dětí k výuce a tím rozšířit jejich
možnosti a vyhlídky k dalšímu vzdělávání nebo
výběru povolání. Dílčím cílem úspěchu projektu
je zodpovědnější přístup k plánování osobního
života a integrace do společnosti.
Projekt je rozdělen do 5 na sebe vzájemně navazujících a prolínajících se aktivit, a to:
- Individuální doučování v rodinách – akreditovaný dobrovolnický program.
- Apollo – podpora žáků ze sociokulturně
znevýhodněného prostředí při přechodu ze
základních na střední školy a podpora při
studiu na SŠ (program pro děti od 6. tř. ZŠ až
po SŠ včetně) – výuka dětí probíhá v našich
učebnách za pomoci lektorů.
- Terénní pedagogický pracovník (zaměstnanci doučují v rodinách, kde děti dlouho
čekají na pomoc dobrovolníka).

- Rodinný učitel (zaměstnanec, který učí
rodiče, jak se s dětmi efektivně připravovat
na školní výuku).
- Pedagogická pohotovost je pilotní program,
jehož cílem je pomoci těm dětem, které mají
problém s pochopením pouze určité látky/
jevu a rodiče jim nedokážou s jejím vysvětlením pomoci. Pracovník, který aktivitu
Pedagogická pohotovost realizuje, dochází
za dítětem intenzivně a pouze krátkodobě.
Po pochopení a správné aplikaci probíraného
jevu v praxi je spolupráce s dítětem v aktivitě
ukončena. Pomoc je možná ve všech školních
předmětech základní a střední školy.
Pro více informací a objednání aktivity prosím
volejte tel. 775 993 465 (Ivona Šťovíčková).
KMOTR
Program KMOTR je sociálně preventivní program pro děti a mládež ve věku 7-18 let fungující na
principu individuálního přátelského vztahu mezi
jedním dítětem a dospělým dobrovolníkem.
Projekt je zaměřen na práci s dětmi a mládeží,
které jsou takzvaně sociálně znevýhodněné (trpí
nedostatkem kamarádů z důvodů zdravotních,
sociálních, rodinných, výchovných, ekonomických aj.) nebo se ocitli v náročné životní situaci
(rozvod rodičů, šikana ve škole, neúspěchy ve škole
způsobené poruchami učení, smrt v rodině apod.).
Taktéž je zaměřen na práci s mladými lidmi, kteří
se z nějakého důvodu ocitli v situaci, v níž hrozí
riziko sociálního selhání. Jedná se o mladistvé,
kteří mají např. konf liktní vztah s rodiči, mají
potíže při zvládání školních nebo pracovních
povinností, mohou inklinovat k rizikové skupině
vrstevníků. Někteří z nich mohou být také v situaci, kdy se dopustili trestného činu a probíhá vyšetřování či soudní projednávání věci, někteří mohou
být v situaci, kdy spáchání trestného činu hrozí
nebo již byli nějakým způsobem soudně potrestáni
a kdy hledají způsob, jak se se vzniklou skutečností
vyrovnat a vrátit se k běžnému způsobu života.
Projekt tedy působí jak v oblasti primární sociální
prevence, tak v oblasti sekundární a terciální soc.
prevence. Jedná se o mentoringový dobrovolnický
program, kdy se JEDEN proškolený dospělý dobrovolník dlouhodobě věnuje JEDNOMU dítěti ve
věku 7-18 let, které se ocitlo v náročné životní situaci. Dvojice se minimálně 4-6 měsíců pravidelně

V týdnu od 5. do 10. března 2018 pořádala Knihovna města Ostravy tradiční týden
prvňáčků, proto si ani I.D ZŠ O-Radvanice,
Vrchlického 5, p.o. odloučeného pracoviště
Trnkovecká 55 nenechala tuto akci ujít.
V úterý 6. 3. 2018 jsme slavnostně vkročili
do radvanické knihovny. Paní knihovnice
žáky hezky přivítaly, ukázaly jim prostory
knihovny, seznámily je s principy správného zacházení s knihou. Pak jim vyprávěly poučný příběh s ponaučením, na které
museli žáci sami přijít. Poté žáci skládali slib
malého čtenáře a byli slavnostně pasováni na
čtenáře. Žáci získali registraci do knihovny
zdarma a obdrželi první čtenářskou legitimaci. Někteří byli již tak nedočkaví, že si
vybrali svou první knížku, kterou si hrdě
odnášeli domů.
Mgr. Radka Kantorová,
ZŠ Vrchlického, odl. prac. Trnkovecká

alespoň jedno odpoledne v týdnu na 2-3 hodiny
setkává a tráví spolu volný čas činnostmi, na kterých se oba „parťáci“ dohodnou.
Dobrovolnické centrum
Cílem projektu je vysílající organizací (S.T.O.P.)
vysílat dobrovolníky proškolené v rámci akreditovaného dobrovolnického programu Dobrovolnické
centrum do přijímajících organizací, jimiž jsou
zařízení poskytující sociální služby a související aktivity. Dobrovolníci přispívají ke zkvalitnění péče o klienty, vnášejí do zařízení „nový
vítr“ a pomáhají pozitivně naladit klienty (tráví
s klienty společně volný čas, vedou různorodé
zájmové kroužky, slouží jako společníci klientů).
Dobrovolníci v těchto organizacích pomáhají personálu v zajišťování a zkvalitnění péče o klienty.
Kontakt: 775 993 465, 724 393 737
E-mail: info@sdruzeni-stop.cz
WWW stránky: www.sdruzeni-stop.cz
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Kanalizace v městském obvodě – co se
nám podařilo prosadit v rozpočtu města
Kanalizace v našem městském obvodě je už
jistým evergreenem, o kterém se hovoří už dvacet let. V nejbližších třech letech by na výstavbu
nové kanalizační sítě, rekonstrukci stávající
a opravy vodovodních řádů mělo do našeho
městského obvodu „přitéct“ více než 400 mil. Kč.
V loňském roce se dokončila kanalizace
v části Bartovic, díky které se náš městský
obvod připojil na čističku odpadních vod směrem k Šenovu. Jedná se historicky o první domy
našeho městského obvodu, které jsou připojeny
na čističku odpadních vod. Letos se na základě
konečné projektové dokumentace připravuje
veřejná zakázka ve správě SmVaK na vybudování nové kanalizace s názvem „Bartovice
– II. etapa“, která se týká ulic Za Ještěrkou,
U Pramenů, Majovského a Na Okraji. Z výše
vyčíslené částky tato etapa ukrojí cca 35 mil. Kč.
Převážná část Radvanic se napojí na čističku odpadních vod, která je až v Přívoze. Je
ve správě OVaK. Na této části stavby již započaly výkopové práce v oblasti LDN na ulici
Čapkové. Povede dále po ulici Dalimilové až
k benzínové pumpě, dále po ulici Hvězdné a pod
nově vybudovanou cyklostezkou až na Slezskou
Ostravu. Podél řeky Lučiny k hradu a podél řeky
Ostravice směrem do centra, kde bude u mostu
Pionýrů ukončena, respektive napojena na

stávající, která vede do Přívozu. Tato obsáhlá
stavba části kanalizace s názvem „Sběrač B“
by měla být dokončena do tří let a její celkové
náklady dosáhnou na cca 147 mil. Kč. Jak je
patrné, jedná se o dlouhou trasu, na jejichž úsecích se budou napojovat části našeho městského
obvodu. Některé už sice mají svou stávající
kanalizaci, ale je vyústěna do řeky a jedná se
tedy původně o kanalizaci dešťovou. V některých částech bude tedy vznikat kanalizace nová,
někde naopak dojde k rekonstrukci stávající, ať
už výkopovou nebo bezvýkopovou technologií.
Po dokončení celého díla budeme mít kanalizaci
splaškovou a na některých místech kanalizaci
smíšenou. Kromě zlepšení životního prostředí
a kvality spodních vod, bude efekt zřejmý v těch
oblastech, kde obyvatelé hradí za vývoz žumpy
a zároveň platí vodárnám stočné (což je cca 70 %
rodinných domů v Radvanicích).
O jednotlivých dílčích akcích a dopravních
omezeních budeme občany informovat aktuálně v RaB novinách.
Jen pro zajímavost lze uvést, že například
vrchní část Trnkovce v současné době vtéká
do řeky Lučiny u bývalých kasáren (naproti
terminálu Hranečník). Další napojení kanalizace povede spodní částí Trnkovce přes ulici
Těšínskou k pekárně MAYAK, pak dále na

Informace z Charity Ostrava
QQ Charitní poradna ve Vítkovicích radí
bezplatně

Poradna Charity Ostrava poskytuje zdarma
odborné sociálně-právní poradenství zaměřené
na rodinné právo, sociální zabezpečení (např.
důchody, sociální dávky), bydlení, zaměstnání,
majetkoprávní vztahy a dluhovou problematiku.
Součástí poradenského týmu je právník, který se
specializuje na rodinné právo, bydlení, zadlužení
atd. Nově ve spolupráci se spotřebitelskou poradnou organizace dTest konzultujeme dotazy klientů
z oblasti spotřebitelských práv.
Zájemci o poradenství nemusí uvádět žádné
osobní údaje, všechny služby jsou bezplatné
a dostupné lidem starším 18 let v obtížné životní
situaci, kterou neumí řešit vlastními silami.
Kontakt:PoradnaCharityOstrava,Jeremenkova
154/8, 703 00 Ostrava‑Vítkovice. Tel.: 599 526 906,
731 625 767, email: cho.poradna@charita.cz, web:
www.ostrava.charita.cz/poradenske-sluzby
QQ Charita Ostrava hledá zdravotní sestry
pro hospicové služby

Charita Ostrava nabízí pracovní místa na plné
i zkrácené úvazky pro zdravotní sestry v lůžkovém Hospici sv. Lukáše a Mobilním hospici sv.
Kryštofa. Předpokládaný termín nástupu: ihned
nebo dle dohody. Podrobnější informace na webu:
http://ostrava.charita.cz/volna-mista/
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QQ 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 zdravot ní a sociální oblasti. Získáte infor mace
o tom, ja k se nemocnému člověk u pod ává
strava, tekutiny a léky, jak se provádí osobní
hygiena či polohování jako prevence vzniku
proleženin. Proběhnou také praktické ukázky.
Jsou připraveny informace o možnostech získ ává n í př íspěvk u na péči nebo v y u ž ívá n í
kompenzačních pomůcek, které mohou bý t
nápomocné při naplňování potřeb nemocného
člověka. Kompen zační pomůck y je mož no
zapůjčit v charitní Půjčovně kompenzačních
pomůcek, katalog pomůcek a další informace
můžete nalézt na webu Charity Ostrava: http://
ostrava.charita.cz/seniori/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší
termín je 19. 4. 2018 od 14.00 h v budově Hospice sv.
Lukáše, ul. Charvátská 785/8, Ostrava‑Výškovice.
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

ulici Hvězdnou. Ve vilové čtvrti v Radvanicích
dojde k celkové rekonstrukci stávající zastaralé
kanalizace, která se napojí na nově vybudovaný
„sběrač B“ na ulici Dalimilové.
Intenzivně jsme pracovali na tom, aby se
současně zkoordinovaly opravy vodovodních
řádů a jiných inženýrských sítí, aby se nemuselo
zasahovat vícekrát do povrchů komunikací. Jak
je známo, jsou zdejší místní komunikace většinou v žalostném stavu. Jakmile však proběhnou
veškeré rekonstrukční práce, začnou se tyto
komunikace také opravovat. Součástí veřejných zakázek na rekonstrukce kanalizací jak
v Bartovicích, tak i v Radvanicích, je totiž také
generální oprava celého profilu komunikací,
přes které kanalizace povede, včetně některých
chodníků.
Celková rekonstrukce kanalizace ve vilové
čtvrti představuje finanční zátěž cca 100 mil.
Kč. Nyní již v rozpočtu města na rok 2018 se
nám podařilo získat 30 mil. Kč.
Další významné investice v této oblasti,
které nás v letošním roce čekají, jsou bezesporu oprava vodovodního řádu „Násosek“ na
ul. U Důlňáku za cca 10 mil. Kč a revitalizace
vodní plochy rybníku u LDN za cca 3,8 mil. Kč.
Aleš Boháč,
místostarosta

Pracovník/ce
v domácí péči
Hledáme zaměstnance na HPP i brigádu pro péči o seniory a handicapované
v jejich domácnostech v Ostravě a okolí.
Požadujeme: min. ZŠ, čistý trestní rejstřík, spolehlivost, flexibilitu, samostatnost
a trpělivost. Nabízíme: stabilní zázemí, další
vzdělávání a rozvoj. Kontakt: Péče srdcem,
z.ú., tel.: 777 147 587, reditelka@pecesrdcem.cz

Pomoc letí – pomoc je IN

Buďte IN a zapojte se do pomoci potřebný m. Dobrovol n ické cent r u m A DR A
v Ostravě nabídne v dubnu hned dvě možnosti jak se zapojit. Pokud máte hodinu času
týdně, staňte se dobrovolníkem a pomáhejte
konkrétnímu člověku ve Vašem nejbližším
okolí. O možnostech zapojení se najdete
více informací na www.adraostrava.cz
nebo na telefonním čísle 605 784 584. Pro
ty, kteří nevědí, kde jim hlava stojí, je zde
možnost podpořit dobrovolnictví jakoukoli
finanční částkou. 25. a 26. 4. proběhne v ulicích Ostravy veřejná sbírka, jejíž výtěžek
umožní téměř čtyřem stovkám dobrovolníků lépe pomáhat. Každá koruna se počítá.
Za dar 50,- obdrží dárce zábavný dárek,
který potvrzuje, že pomoc skutečně letí.
ADRA Ostrava

Rozkvetlé stromy a keře jako zdroje alergií

Většina z nás sice radostně plesá nad příchodem jara a s tím souvisejícím kvetením stromů a keřů, ale jsou mezi námi tací, co se nemohou projít
rozkvetlou ulicí, aniž by jim začaly slzet oči z okamžité alergické reakce
na pyl. Představme si některé stromy a keře, které v dnešních dnech patří
mezi významné alergeny.
QQ Líska

Lísky jsou obvykle první alergizující rostliny, které po zimě rozkvétají.
Je-li mírnější zima bez sněhu, mohou kvést už v lednu. Dokvétají v dubnu.
Pyl se uvolňuje z dlouhých povislých jehněd. Líska má nejčastěji podobu
keře, který roste v zahradách i volné přírodě. Její listy mohou mít různou
barvu podle druhu.

QQ Dub

Duby najdete spíše v listnatých a smíšených lesích. Květenství dubů
mají podobu dlouhých tenkých visících jehněd. Jejich tvar však není jednolitý tak jako u břízy či lísky, ale spíše hroznovitý. Kvete od března do
května. Při potvrzené alergii na pyl dubu vám hrozí rovněž reakce na pyl
buku, břízy, lísky nebo olše.
Zdroj: proalergiky.cz
Kateřina Tomanová

inzerce

QQ Olše

Olše vyžadují vlhkou půdu, proto rostou převážně u vodních toků.
Vysazují se i do parků na okrasu. Nejznámější je u nás olše lepkavá, jejíž
mladé listy skutečně lepí. Kvete od ledna do dubna v závislosti na délce
zimy. Pyl se vytváří na dlouhých pevných svěšených jehnědách, které
mohou mít žlutohnědou až fialovou barvu. V koruně se často vyskytují
baculaté hnědočerné zdřevnatělé šištice loňských samičích květů.
QQ Bříza

Bříza je u nás hodně rozšířeným stromem a stejně tak alergie na ni.
Hlavně bříza bělokorá bývá z okrasných důvodů vysazována na sídlištích
a v parcích. Období květu obvykle spadá do března až května. Z dlouhých,
štíhlých a pevných svěšených jehněd se uvolňuje pyl.
Bříza, líska, olše a habr patří do stejné čeledi – břízovité. Jejich květy,
tedy zdroje těchto alergenů, vypadají podobně – jsou to jehnědy připomínající zavěšené housenky. Mívají ještě menší a vzpřímené samičí květy,
které ale žádný pyl nevytvářejí. Alergeny obsažené v pylech těchto dřevin
mají podobné složení, tudíž někteří alergici reagují na více z nich současně.

KOMINICTVÍ
RADOVAN
Karibské tance
pro ženy
od 17. dubna
9. lekcí – 810 Kč/osoba
ZŠ Šenov – gymnastický sál
přihlášení na: 776 180 447
info@tanecvsenove.cz

www.tanecvsenove.cz

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

Akce našich dětí

Koncert v obřadní síni

Předání nových elektromobilů
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