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Již tradičně i letos bude městský obvod 
Radvanice a Bartovice pořádat příměstský 
tábor pro děti ve věku 6–15 let. Na realizaci pří-
městského tábora obdržel náš městský obvod 
finanční transfer v oblasti zabezpečení pre-
vence kriminality z rozpočtu statutárního města 
Ostravy ve výši 80.000 Kč. 

Příměstský tábor se bude konat ve dvou tur-
nusech, a to od 16. 7. do 20. 7. a od 13. 8. do 17. 8. 
2018. V případě, že budete chtít své dítě přihlá-
sit na příměstský tábor, vyzvedněte si formulář 

přihlášky na odboru sociálních věcí a školství 
v přízemí budovy úřadu v kanceláři č. 2 v úřední 
dny v pondělí a ve středu v době od 8.00 do 11.30 
a od 12.30 do 17.00 hodin.

Vyplněné přihlášky se odevzdávají pouze 
na podatelně úřadu od pondělí 18. 6. 2018. Na 
jiný způsob podání nebude brán zřetel, při roz-
hodování o účasti dítěte na příměstském táboře 
bude brán ohled také na čas podání přihlášky.

Šárka Tekielová,  
starostka

Příměstský tábor 2018 Obyvatelé 
dPS „naletěli“ 
podomním 
prodejcům

Ačkoliv jsme se tématu nedovoleného podo-
mního prodeje věnovali na našich stránkách již 
několikrát, našli si podomní prodejci s „levnou 
energií“ opět své oběti. V pondělí 23. 4. 2018 
se do domu s pečovatelskou službou dostala 
dvojice podomních prodejců, ačkoliv vyhláška 
města tuto činnost přímo zakazuje. Nájemníci 
místo aby okamžitě zavolali městskou policii, 
vpustili dvojici do domu a někteří i do svých 
bytů. I když se naštěstí zřejmě nejednalo o pod-
vodníky v pravém slova smyslu, ale o podo-
mní prodejce, vylákali na osmi nájemnících 
uzavření nových smluv na slibovanou levnější 
energii. Po pozdějším důkladném prostudování 
nových smluv na odběr elektrické energie se 
však tyto smlouvy jevily jako mnohem nevý-
hodnější než ty stávající. Oba obchodní zástupci 
společnosti ENERGIA BOHEMY entity, 
s. r. o., jak se prezentovali reklamními mate-
riály, pak přinesli nájemníkům jako „dárek“ 
nové úsporné žárovky, ale nechali jim zároveň 
podepsat kupní smlouvu, podle které v případě 
odstoupení od smlouvy na dodávku elektrické 
energie, budou muset uhradit kupní cenu žáro-
vek ve výši 2 000 Kč. Naštěstí máme platný 
nový občanský zákoník a nájemníci mohou 
odstoupit ve lhůtě 15 dní od podepsání takto 
nevýhodné kupní smlouvy, proto bylo nájem-
níkům doporučeno, aby žárovky společnosti 
vrátili a od kupní smlouvy odstoupili. Zároveň 
mohli ve stejné lhůtě odstoupit od nevýhodně 
uzavřených smluv na dodávku elektrické ener-
gie, pokud zareagovali včas a nepropásli lhůty, 
které zákon umožňuje. 

Je jistě krajně neetické, když si obchodní 
zástupci byť renomovaných společnost í 
najdou své „klienty“ mezi znevýhodněnými 
osobami, kterými zajisté nájemníci DPS jsou. 
Přesto musíme připomenout a apelovat na 
všechny obyvatele, aby se nebáli v případě 

revitalizace tří parků a bartovické aleje 
v městském obvodě

S nastupujícím jarem začaly probíhat v našem 
městském obvodě revitalizace parků a jiných ve- 
řejných prostranství. Jedná se o vegetační úpravy 
v lokalitách městských parčíků a v aleji podél ulice 
Bartovická. Tří ze čtyř projektů řeší komplexně 
lokalitu v registrovaných významných krajin-
ných prvcích. Cílem projektu je údržba dřevin ve 
VKP (zdravotní řezy, odstranění jmelí, instalace 
bezpečnostních vazeb, provedení nových výsadeb 
stromů a keřů atd.), čímž dojde k obnovení býva-
lých parkových ploch a k jejich opětovnému zpří-
stupnění občanům k oddychu.

Podařily se nám získat potřebné finanční 
zdroje z dotací na připravené projekty revitali-
zací parků pro rok 2018. Schválená výše dotací 
činí 4 740 000 Kč, což je 75 % z celkových 
nákladů. A co vše se revitalizuje nebo bude revi-
talizovat?

 „Revitalizace plochy na ul. Hvězdná – v k.ú. 
Radvanice“ – výsadba 16 ks listnatých stromů, 
5 ks stromů jehličnatých, 9 ks solitérních keřů, 
176  ks keřů v záhonech, 92 ks travin, 60 cibulo-
vin do záhonů, 2 000 ks cibulovin do trávníků, 

(Pokračování na straně 2) (Pokračování na straně 4)
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z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu na své 86. schůzi 
konané dne 25. dubna 2018
- projednala návrh na odpis nedobytné pohle-

dávky a doporučuje zastupitelstvu městského 
obvodu rozhodnout o odpisu nedobytné pohle-
dávky statutárního města Ostrava, městského 
obvodu Radvanice a Bartovice za společností 
AXALS Ostrava, s.r.o., ve výši 4.771.959,04 Kč,

- projednala návrh na poskytnutí finančního 
daru a doporučuje zastupitelstvu městského 
obvodu uzavřít darovací smlouvu na poskyt-
nutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč 
Základní umělecké škole Edvarda Runda 
Ostrava, Ostrava – Slezská Ostrava, 

- projednala nabídku k odkupu garáží a dopo-
ručuje zastupitelstvu městského obvodu 
akceptovat neuplatnění předkupního práva 
a prodej garáže na pozemku parc. č. 2027/137, 
2027/138 a 2027/142 v k. ú. Radvanice,

- rozhodla o uzavření smluv o smlouvách 
budoucích o zřízení služebností a zakládající 
právo umístit a provést stavbu,

- projednala a schválila nový vzor smlouvy 
o nájmu hrobového místa na hřbitově v Ostra- 
vě -Radvanicích a Ostravě -Bartovicích,

- projednala záležitosti bytového fondu měst-
ského obvodu,

- rozhodla o uzavření Dohod o vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně pro-
spěšných prací a poskytnutí příspěvku, 
spolufinancovaného ze státního rozpočtu 
a Evropského sociálního fondu s Úřadem 
práce České republiky,

- projednala žádost Mateřské školy Ostrava-
-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková 
organizace, o schválení účetních odpisů 
a schválila odpisový plán,

- schválila Kontrolní řád městského obvodu 
Radvanice a Bartovice a Směrnici č. 1/2018 
pro nakládání s pohledávkami městského 
obvodu Radvanice a Bartovice,

- schválila rozpočtové opatření č. 6/2018.

Rada městského obvodu na své 87. schůzi 
konané dne 9. května 2018
- po projednání dopor učuje zastupitel-

stvu městského obvodu schválit: zprávu 
o výsledku hospodaření městského obvodu 
Radvanice a Bartovice za rok 2017 (závě-
rečný účet) s tím, že souhlasí s celoročním 
hospodařením bez výhrad, finanční vypo-
řádání se státním rozpočtem za rok 2017, 
finanční vypořádání se statutárním měs-
tem Ostrava za rok 2017, finanční vypořá-
dání s příspěvkovými organizacemi za rok 
2017,

- projednala návrh na odpis nedobytných 
pohledávek a doporučuje zastupitelstvu 
městského obvodu odepsat nedobytné pohle-
dávky za neuhrazené nájemné a zálohy na 
služby spojené s užíváním bytu z vyúčtování 
záloh na služby spojené s užíváním bytu, 
z titulu inventarizačního rozdílu k pohledáv-
kám z nájmů bytů a záloh na služby spojených 
s užíváním bytu včetně poplatků z prodlení,

- rozhodla na základě protokolu o oteví-
rání nabídek, protokolu hodnocení nabí-
dek o pořadí nabídek na veřejnou zakázku 
malého rozsahu pod názvem „Chodník podél 
ulice Čapkovy, Radvanice“ o výběru nejvý-
hodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo 
se zhotovitelem EDS Trade s.r.o., IČ 038 32 
210, Komárovská 2438/13, 746 01 Opava – 
Předměstí,

- projednala návrh a rozhodla o uzavření 
smlouvy o dílo na realizaci díla „Revitalizace 
plochy na ul. Hvězdná – v k.ú. Radvanice“, se 
společností Ostravské městské lesy a zeleň, 

s.r.o., IČ 258 16 977, se sídlem Antonína 
Brože 2/3124, 700 30 Ostrava -Zábřeh,

- rozhodla o uzavření Smlouvy o centra-
lizovaném zadávání s centrálním zada-
vatelem Domov Slunečn ice Ost rava , 
příspěvková organizace, Opavská 4472/76, 
708 00 Ostrava-Poruba, IČ 70631883, jejímž 
předmětem je úprava práv a povinností sou-
visejících se zadáváním veřejných zakázek 
na komodity Drogerie a čisticí prostředky 
a Obalový materiál a jednorázové papírové 
výrobky,

- rozhodla o uzavření smluv o smlouvách 
budoucích o zřízení služebností a zakládající 
právo umístit a provést stavbu.

Mgr. Kateřina Zdražilová,
pověřena zastupováním tajemnice

V našem městském obvodě byla v květnu 
nainstalována nová dopravní značení, která 
omezují vjezd nákladním vozi-
dlům nad 3,5 t na ulici Šenovskou 
v úseku od křižovatky s Datyňskou 
ulicí až po zadní bránu společnosti 
ArcelorMittal. Smyslem tohoto 
zákazu je zabránit průjezdu náklad-
ním vozidlům, která si zde zkracují 
cestu po silnici v těsné blízkosti 
rodinné zástavby. Tato vozidla nyní 
nově musí využívat státní cestu na 
ulici Rudné, která je k tomu primárně určena. 
Výjimku povolení vjezdu mají pouze vozidla 
zásobující danou oblast. Je všeobecně známo, že 
doposud uvedenou oblastí projížděly nákladní 
automobily jak ze společnosti ArcelorMittal, 
tak i ze sousedního vratimovského překladiště.

Přesto, že samotná montáž dopravních 
značek nebyla nijak složitá, tak předcházející 
administrativa z důvodu umístění potřebných 

dopravních značení na státní a následně i kraj-
skou silnici spolu s místní komunikací byla 

skutečně velmi náročná, někdy 
se zdála být až nemožná. Převzali 
jsme iniciativu za majitele komu-
nikace, kterým je kraj, a patří 
se dodat, že ten neměl omezení 
vjezdu vozidel nikdy jako svou 
prioritu. Nicméně se nám poda-
řilo dotáhnout záležitost do zdár-
ného konce.

Ačkoliv nemáme možnosti 
přimět Policii ČR k hlídání úseků v našem 
městském obvodě v rozsahu, v jakém bychom si 
představovali, neboť tyto úseky nejsou natolik 
frekventované jako jiné v Ostravě-Radvanicích, 
bylo nám přislíbeno, že úseky omezené vjezdem 
nákladních vozidel nad 3,5 t budou pravidelně 
kontrolovány v rámci možností, což se již dle 
našeho vysledování děje.

Aleš Boháč, místostarosta

další omezení vjezdu nákladním 
automobilům nad 3,5 t

663 m2 nově založených květnatých tráv-
níků a 412 m2 parkových trávníků. Dále bude 
v lokalitě provedena rekonstrukce stávajících 
chodníků a plocha bude doplněna o mobiliář 
v souvislosti s procházející nedalekou cyklos-
tezkou.

„Revital izace sadu kpt. Jaroše v k.ú. 
Bartovice“ – výsadba 8 ks listnatých stromů, 11 
ks stromů jehličnatých, 15 ks solitérních keřů, 
1664 ks listnatých keřů do záhonů, 116 ks tra-
vin, 146 ks trvalek, 1000 ks cibulovin do tráv-
níku a 150 ks cibulovin do záhonů. 

„ Rev i t a l i zace  pa rk u U K á ňů v  k .ú . 
Radvanice“ – výsadba 8 ks listnatých stromů, 
3 ks stromů jehličnatých, 41 ks jehličnatých 
keřů, 425 ks keřů listnatých a 420 ks trvalek 
a cibulovin. Dále bude v lokalitě provedena 
rekonstrukce stávajících chodníků a plocha 
bude doplněna o mobiliář.Tato plocha bude 
dotčena ještě další investiční akcí, kterou je 
oprava zastávek MHD, vybudování nového 
chodníku a přechodu pro pěší. V dalších číslech 
RaB novin budeme čtenáře o probíhajících pra-
cích informovat. 

Poslední revitalizovanou plochou, kde 
zatím ještě probíhají diskuze s odborem život-
ního prostředí magistrátu města Ostravy, je 
významný krajinný prvek – pro občany znám 
jako „alej podél ulice Bartovické“, kterému 
už mnoho let nebyla věnována pozornost, což 
je patrné na první pohled. O konečné podobě 
připravované revitalizace budeme občany 
ještě informovat.

Aleš Boháč, místostarosta

Pozvánka na 
zastupitelstvo

Starostka městského obvodu Radvanice 
a Bartovice Šárka Tekielová zve občany 
na 20. zasedání Zastupitelstva městského 
obvodu Radvanice a Bartovice, které se 
uskuteční ve čtvrtek 7. 6. 2018 od 16:00 
hodin v Hasičské zbrojnici v Ostravě – 
Radvanicích. Šárka Tekielová, starostka

revitalizace…
(Pokračování ze strany 1)
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Letní prázdninový 
provoz mateřských 
škol v radvanicích 
a Bartovicích

Vzhledem k blížícímu se letnímu prázd-
ninovému provozu bude v měsících červenci 
a srpnu většina mateřských škol svůj provoz 
omezovat, případně budou uzavřeny zcela. 
V našem městském obvodě bude v provozu 
každý měsíc vždy jedna z místních mateř-
ských škol, a to v termínu 1.–31. 7. bude v pro-
vozu MŠ Bartovice, v termínu 1.–28. 8. 2018 
MŠ Radvanice. Ve dnech 29.–31. 8. 2018 
proběhnou povinné přípravné dny, obě 
školky budou v tyto dny uzavřeny.

Na základě dobrých zkušeností z minu-
lých let bude možno i letos po předchozí vzá-
jemné domluvě umístit vzájemně do vedlejší 
místní školky děti, pro něž rodiče nenalezli 
po dobu letních prázdnin vhodné hlídání. Již 
v současné době ředitelky obou mateřských 
škol našeho městského obvodu zjišťují poža-
davky rodičů na umístění dětí ve „vedlejší“ 
mateřské škole v měsíci, kdy bude mít jejich 
„vlastní“ školka zavřeno.

Pokud ani možnost vzájemného umístění 
dětí v rámci dvou místních mateřských škol 
nebude rodičům z jakýchkoliv důvodů vyho-
vovat, je možno umístit své dítě v kterékoliv 
jiné mateřské škole v rámci města Ostravy. 
Předem je však nutno ve vybrané mateřské 
škole ověřit pro požadované období provoz 
a kapacitu. Kontakty na mateřské školy jsou 
k dispozici u ředitelky bartovické mateřské 
školy Táni Krumniklové a ředitelky radva-
nické mateřské školy Dany Lérové.

Martina Škovránová,
vedoucí odboru SVaŠ

Jak jsme vás již v minulém čísle RaB novin 
informovali, uskutečnil se III. ročník ozdrav-
ných pobytů dětí z mateřských škol našeho 
městského obvodu. Jsme rádi, že se nám poda-
řilo získat potřebné finanční prostředky ze 
statutárního města Ostravy potřebné k dofinan-
cování krajských účelových dotací.

Financování:
Moravskoslezský kraj : 467 250 Kč
Statutární město Ostrava: 345 100 Kč
Městský obvod  
Radvanice a Bartovice: 122 150 Kč

Díky velkému zájmu a úspěchu jsme připra-
veni uskutečnit podobnou akci i v příštích letech.

Velké poděkování patří zaměstnancům obou 
mateřských škol a také rodičům za jejich vzá-
jemnou spolupráci a organizaci celého projektu. 
Díky patří také úředníkům zdejšího úřadu za 
přípravu projektu na získání financí z vyhlá-
šené dotace a její administraci.

Aleš Boháč, místostarosta

Podporováno  
z rozpočtu kraje 

Podporováno  
z rozpočtu městského obvodu

Termín pro splatnost poplatku za odvoz 
komunálního odpadu je 30. 6. 2018!

Výše poplatku zůstává nezměněna – 498 Kč 
na osobu a kalendářní rok.

Poplatek lze uhradit bankovním převodem 
na účet číslo 30015-1649297309/0800, variabilní 
symbol a případně specifický symbol je stejný 
jako vloni, ale lze ho dohledat na stránce: https://
esmo.ostrava.cz/cs/uzivatelska-sekce/informa-
ce-o-platbe-poplatku-za-komunalni-odpad. 

Do formuláře na uvedené webové stránce lze 
zadat své rodné číslo a zobrazí se vám variabilní 
a specifický symbol. Při uvedení pouze varia-
bilního symbolu bude platba rozúčtována stej-
ným dílem všem poplatníkům přihlášeným pod 
tímto variabilním symbolem. Pro určení platby 
pouze konkrétní osobě uveďte kromě variabil-
ního i specifický symbol.

Poplatek můžete dále platit složenkou typu 
A – Pozor! Město složenky nezasílá, lze si je 

vyzvednout na kterékoliv poště a je nutno znát 
číslo bankovního účtu 30015-1649297309/0800 
a variabilní symbol – viz výše.

Osobně můžete poplatek také zaplatit na 
pokladně MMO – poplatek za komunální odpad 
lze hradit v pokladně Magistrátu města Ostravy, 
budova Nové radnice, Prokešovo nám. 8, 
Moravská Ostrava, 1. poschodí, dv. č. 101 (platba 
je možná v hotovosti i platební kartou)

pondělí a středa 8.00–17.00 hod.
úterý 8.00–15.30 hod.
čtvrtek 8.00–16.00 hod.
pátek 8.00–11.00 hod.
Nově lze platit i tzv. QR kódem nebo pro-

střednictvím platebního portálu statutárního 
města Ostravy.

S dotazy se lze obrátit telefonicky na čísle 
844 12 13 14 nebo e-mailem komunalniodpad@
ostrava.cz.

Zdroj: ostrava.cz

Ozdravné pobyty dětí

Nezapomeňte zaplatit 
komunální odpad

Už několikrát jsme čtenáře informovali, že 
pokud potřebují vyklidit doma nebo na svém 
dvorku různé nepotřebné věci, mohou je odvézt 
do sběrného dvora v Ostravě-Radvanicích. Pro 
naše obyvatele je tato služba zcela zdarma. 
Chtěli jsme vyzkoušet, jak konkrétně vše 
funguje, proto jsme se rozhodli pro několik 
možných variant odvozu. Pár zbytečných sta-
rých věcí ze zahrady, které se vlezly na pří-
věsný vozík, jsme odvezli do sběrného dvora 
v Ostravě-Radvanicích. Tam po kontrole údajů 
o bydlišti v našem městském obvodě tamějším 
pracovníkem OZO Ostrava jsme mohli nepo-
třebné věci zanechat, pokud možno roztříděné 
podle druhu materiálu. Větší věci, které se nám 
na zahradě rodinného domku kupily už leti-
tou dobu, jsme nechali odvézt autodopravou 
pana Čecha (viz článek RaB novin o podni-
katelích obvodu v č. 5/2018) také do sběrného 
dvora, ale museli jsme až do Vratimova, kde 
je možné zanechat věci „ve větším množství 
či objemu“ (u nás to byly dva plné devítiku-
bíkové kontejnery). V Ostravě-Radvanicích 
totiž berou nepotřebné věci v množství, které 
se vleze maximálně na př ívěsný vozík za 

osobní automobil. Na vrátnici sběrného dvora 
ve Vratimově jsme se prokázali opět doklady 
o bydlišti, nahlásili jsme „větší množství“ 
odpadu, SPZ auta a to bylo vše. Pak jsme bez-
platně projeli bránou se závorou, kde nám auto 
s odpadem zvážili. Za branou podle velmi jed-
noduchého barevného značení jsme dojeli na 
obrovskou plochu, kde řidič vysypal kontejner 
do jejího středu. Tam byli připraveni pracov-
níci OZO vše roztřídit a zahrnout do různých 
kójí podle druhu odpadu. Pro nás s řidičem to 
už prakticky nebyla žádná práce. Pak jsme přes 
závoru vyjeli ven z areálu a odevzdali jsme na 

vrátnici lístek, který nám tam při vjezdu dali. 
Bylo to jednoduché a prakticky kromě služby 
autodopravy, kterou jsme z důvodu velkého 
množství nakupeného materiálu z naší zahrady 
využili za úplatu, bylo vše ostatní v obou sběr-
ných dvorech zdarma, bez práce a s milými 
pracovníky společnosti OZO Ostrava.

Kateřina Tomanová

Jak na bezplatné uložení nepotřebných věcí ve sběrném dvoře
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Už podesáté se do Radvanic ve dnech 
14. a 15. 7. sjedou závodníci z Evropy a Austrálie, 
aby zde bojovali o vavřínové věnce a body do 
Mistrovství ČR a Přeboru ČR. Ozdobou star-
tovní listiny bude australský závodník Eric 
Lenser, který v minulosti v Radvanicích vybo-
joval první a druhé místo, a v letošním roce je 
přihlášen hned do tří závodů, a to i v závodě 
sajdkár.

Z ávo d n í  ok r u h ,  k t e r ý  ve de  p o  u l i -
cích Radvanická, Pikar tská, Trnkovecká 
a Pastňákova, bude uzavřen pro veřejný pro-
voz v sobotu 14. 7. od 9.00 do 19.00 a v neděli 
15. 7. od 9.00 do 18.00. Místní občané mají 
možnost v uvedenou dobu přejíždět ulici 
Trnkovecká v místě ulic Turgeněvova a Patova 

v přestávkách mezi jednotlivými tréninko-
vými a závodními jízdami a mají po celý 
víkend vstup zdarma na celý závodní okruh. 
Vstupné pro ostatní diváky činí v sobotu 50 Kč 
a v neděli 100 Kč. Podrobný časový program 
bude zveřejněn v červencovém čísle RaB novin 
a na vývěsce před radnicí. 

 Premiérově se na domácím okruhu před-
staví divákům zástupce 3. generace závodnické 

rodiny Bílých – Richard Bílý nejml. Společně 
s Milanem Kostiukem se postaví na start závodu 
sajdkár, když v úvodním závodě sezóny obsa-
dili druhé místo. Kromě hlavního závodu při-
pravili pořadatelé z místní organizace RABA 
Motosport k jubilejnímu ročníku i bohatý dopro-
vodný program. Divákům se v ukázkové jízdě 

představí mistr ČR Vojtěch Schwarz z Bartovic 
autogramiáda účastníků slavného závodu 
Tourist Trophy na ostrově Man Kamila Holána 
a Erica Lensera, sraz motorkářů ze stejnojmen-
ných východočeských Radvanic, které s námi 
spojuje nejen pořádání motocyklových závodů, 
ale i v minulosti těžba uhlí, na hlavním podiu 
bude vystaven motocykl Františka Bartoše ČZ 
250, proběhnou soutěže o ceny partnerů našeho 

závodu. Závod se koná pod záštitou a za pod-
pory Moravskoslezského kraje, statutárního 
města Ostravy a městského obvodu Radvanice 
a Bartovice.

Ing. Jan Lindner,
tajemník závodu

Jubilejní 10. ročník závodu Okruh Františka Bartoše

návštěvy podomních prodejců okamžitě kon-
taktovat městskou policii (č.156). Důsledky 
mohou být nepříjemné. Nyní to je několik 
stokorun na poštovném při odstupování od 
smluv a zaslání balíku s žárovkami dodava-
teli energie, protože nájemníci zareagovali 
rychle, když zjistili, že naletěli obchodním 
zástupcům. Jindy to však může být mnohem 
horší, což je potřeba si uvědomit. Zde platí 
jediná rada: Zamykat dům a nikoho cizího 
dovnitř nevpouštět. Do bytu už vůbec ne! 
Nic nepodepisovat mezi dveřmi a nechat 
si čas třeba několik dnů na prostudování 
dokumentů, než je podepíšeme. Vedení 
městského obvodu se připojuje k důraznému 
apelu všem obyvatelům, aby byli obezřetní 
k neznámým lidem, kteří si vynucují návštěvu 
a nabízejí různé služby či výrobky. Žádná 
solidní firma si nedovolí porušit vyhlášku 
a neposílá své obchodní zástupce do domů 
a bytů. Činnost a chování podomních pro-
dejců je vždy v rozporu s platnou legislati-
vou a je na území města Ostravy zakázána!

Kateřina Tomanová

(Pokračování ze strany 1)
Obyvatelé…
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Před několika dny se nám všem, obyvatelům 
městského obvodu Radvanice a Bartovice, obje-
vil ve schránce leták s nabídkou rozvozu pizzy. 
Tuto novou službu začala nabízet restaurace 
U Břenků, která má v našem městském obvodě 
již dlouholeté místo v oblasti pohostinství. 
Manželé Dychusovi, kteří restauraci provozují, 
se rozhodli od dubna letošního roku nabídnout 
svým hostům domácí pizzu, pizza chleba a pizza 

rohlíčky. Hned po poledních menu začínají roz-
vážet čerstvě upečenou pizzu do domácností 
nebo firem. Také host jejich restaurace si může 
pizzu objednat přímo ke konzumaci na místě. 
Rozvoz pizzy funguje denně od 12 do 21 hodin.

Zajímalo nás, jestli je mezi našimi obyvateli 
o rozvoz pizzy domů zájem , proto jsme se vydali 
do Pizza Emilia přímo pro informace. Příjemná 
paní Dychusová nás přivítala a hned nám také 

svou výbornou pizzu nabídla. Prozradila nám, 
že současná nabídka je zatím zaváděcí a mají 
v plánu do budoucna sortiment chutí pizzy roz-
šířit. Denně se ozve v průměru zatím jen tak 
12 zákazníků na rozvoz pizzy, který je do 10 km 
zcela zdarma. Využívají také nabízené akce „3 + 
1“, tedy ke třem zakoupeným pizzám najednou 
dostane zákazník ještě čtvrtou zdarma. Je třeba 
podotknout, že pizza není žádným malým sous-
tem, ale její průměr činí celých 33 cm.

Potřebné informace dohledáte také na www.
restauraceubrenku.cz a o rozvoz si můžete zavo-
lat na č. 607 740 157.

Kateřina Tomanová
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SerIáL
představujeme podnikatele 

v obvodu

12. ročník rybářských závodů Bučinský pohár
Tradiční rybářské soutěže se letos zúčastnilo 23 chytajících rybářů. Mezi úlovky se objevili nej-

častěji kapři, líni, cejni, plotice a perlíni. Vítězem se stal Martin Hlisnikovský, který nachytal ryby 
o celkové hmotnosti 8850 g, druhý Robert Stuchlý nachytal celkem 8 835 g ryb a třetí Denis Polášek 
z vody vylovil 8 085 g ryb. Všichni tři výherci byli z Hlučína. Dohromady všichni soutěžící nachy-
tali 62 535 g ryb za celkový čas závodu 6 hodin. Ceny výhercům předal místostarosta městského 
obvodu Radvanice a Bartovice Aleš Boháč. (red)

V pátek 20. 4. navštívil pan doktor Uzel 
Společenský dům v Ostravě -Bartovicích, aby 
ve svém pořadu „O sexu vážně i nevážně“ poba-
vil zdejší publikum. Vyprávěl divákům neuvě-
řitelné příběhy ze soudních síní, kde působí jako 
znalec svého oboru gynekologie a sexuologie, 
probral s humorem a nadsázkou témata sexu-
álních poruch, přidal pár vtipů a zavzpomínal 
také na Ostravu jako na své rodiště a místo své 
dlouholeté gynekologické praxe. Jeho zábavné 
povídání doplnil písničkář Pepa Štros svými 
hudebními dílky.

(red)

Pizza emilia děti ve volném 
čase boxují

V budově Základní školy na ulici Trnkovecké 
sídlí sportovní klub mladých boxerů – Boxing 
King Club Ostrava. Holky a kluci pod vedením 
pánů Horvátha a Tokára trénují v tělocvičně 
školy třikrát týdně – vždy v pondělí, v úterý 
a ve čtvrtek od 17 do 18.30 hodin. Ačkoliv jejich 
klub funguje teprve necelé dva roky, dosáhli 
mladí sportovci velkých úspěchů. V roce 2017 
si odvezli z mistrovství ČR jednu zlatou a jednu 
stříbrnou medaili, v letošním roce to byly už dvě 
zlaté a jedna bronzová. Tři z mladých závodníků 
jsou v reprezentaci ČR a jezdí s reprezentačním 
trenérem boxovat na turnaje v mezinárodním 
měřítku. Před nedávnem soutěžili v Polsku, 
Německu, na Slovensku i v jiných evropských 
zemích. V současné době, kdy vzniká tento člá-
nek, soutěží jeden z mládenců – Robin Tokár – 
na Mistrovství Evropy v boxu v Bulharsku.

Oba trenéři klubu se věnují sportovním akti-
vitám už od roku 2013. Tehdy začali docházet 
na tréninky TJ SOKOL Vítkovice, který se však 
rozpadl a mladí sportovci zůstali bez svých 
boxerských aktivit. Po složení patřičných zkou-
šek a získání licence si pan Horváth s panem 
Tokárem založili vlastní sportovní klub a začali 
trénovat děti a mládež. Nejprve využívali prostor 
v Ostravě -Hrabůvce, ale po pár měsících našli 
výhodnější prostory právě v budově Základní 
školy na ulici Trnkovecké. Smysl všech svých 
aktivit vidí především ve smysluplném trávení 
volného času dětí, které by se jinak potulovaly 
ulicemi nebo seděly doma u počítače. Tak mohou 
svůj temperament vybít na sportovních aktivi-
tách a ještě poznat fair play soutěžního světa. Oba 
trenéři se však sami také věnují dalšímu vzdělá-
vání v oboru a zvyšují si svou kvalifikaci.

Přes prázdniny sportovní klub netrénuje, nic-
méně pokud by měli rodiče zájem své děti přihlá-
sit od září do klubu boxu, mohou se až do konce 
června přijít domluvit do tělocvičny Základní 
školy na Trnkovci ve dnech tréninku. Zde si 
mohou děti také vyzkoušet, jestli by je box zau-
jal. Cena účastníky vyjde na 300 Kč měsíčně 
a prakticky žádné další náklady nebudou třeba. 
Snad jen bandáže na ruce a případně boxerky, 
které si však mohou v klubu zapůjčit.

V současné době je přihlášeno do klubu 
cca dvacet dětí, ale aktivně jich chodí kolem 
patnácti. Boxují zde děti nejen z našeho měst-
ského obvodu, ale dojíždějí zde mladí sportovci 
i z Michálkovic, Heřmanic, Slezské Ostravy 
a dalších městských obvodů. Záměrně neu-
vádíme, že jsou činnosti zaměřeny pouze na 
chlapce. Družstvo doplňuje několik půvabných 
dívek, které se umějí také hezky s boxerkami 
poprat. Věkový rozptyl dětí je v současné době 
od osmi do sedmnácti let.

Další informace lze získat u p. Horvátha na 
tel. 737 017 086, můžete si o ně napsat e-mailem 
na BoxingKingClub@seznam.cz, nebo se podí-
vejte na Facebook: BoxingKingClub.

Kateřina Tomanová

doktor Uzel bavil svými historkami celý sál
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13.6. 14:00
KD Radvanice – Výlet 
do neznáma

14.6. 15:00
KD Bartovice – Den 
her a zábavy

15.6. 18:00
ČSV Radvanice 
Bartovice – Výborová 
schůze

15.6. 15:00
Společenský dům 
Bartovice – Rock 
Slunovratu

16.6. 10:00
Obřadní síň MěOb 
RaB – Slavnostní vítání 
občánků

19.6. 15:00
SPCCH Radvanice – 
Výborová schůze

20.6. 15:00
90. schůze Rady 
MěOb RaB – kancelář 
starostky

26.6. 15:00
KD při DPS Bartovice 
– Opékání klobás

27.6. 14:00
KD Radvanice – 
Přejeme si krásnou 
dovolenou

28.6. 15:00
KD Bartovice – 
Jubilanti 2018

v měsíci červnu

Kalendář
událostí

Uzávěrka  
příštího čísla  

15. 6. 2018

Starostka městského obvodu 
Radvanice a Bartovice Vás zve 
na slavnostní vítání občánků dne 
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 mat-
r iku Úřadu městského obvodu 

Radvanice a Bartovice (1. patro, 
č. dveří 14) s platným občan-
ským 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

Pozvánka na vítání občánků 

Krásná životní jubilea
Krásná životní jubilea 80 let oslavili paní 

Anna Pawlicová, paní Jiřina Benešová, paní 
Marie Jabůrková a pan Michael Nachtmann. 
Krásných 85 let oslavila paní Věra Hlístová. 
Jubilanti, dlouholetí obyvatele našeho měst-
ského obvodu, přivítali v úžasné zdravotní 
i osobní pohodě návštěvu paní starostky a pana 
místostarosty. Paní starostka Šárka Tekielová 
a pan místostarosta Aleš Boháč oslavencům 
srdečně pogratulovali a popřáli jim do dalších 

let stále pevné zdraví, životní elán a stále dobrou 
náladu. 

Šárka Krkošková,  
odbor OaVV

Jiřina Benešová Q

Marie Jabůrková Q

Věra Hlistová Q

Michael Nachtmann Q

Anna Pawlicová Q



Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel, 
ten žije v našich srdcích dál.

Dne 25. června 2018 si připomínáme 
2. výročí úmrtí paní 

Libuše Bilanové 
z Ostravy Bartovic.

S láskou vzpomínají manžel Václav, dcera 
Jana, syn Libor s rodinami.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi.

RaB noviny 7

akce v knihovně
 Bezpečně na prázdniny
setkání s dětmi ze ZŠ Bartovice
pondělí 11. června | od 14 do 15
 V prosluněném hávu
výtvarné odpoledne pro děti 
výroba obalu na prázdninovou knihu
čtvrtek 21. června | od 13 do 15
 Za jedničky – odměny z čarovné 
truhličky
Za jedničky na vysvědčení si můžeš 
v knihovně vylosovat odměnu.
pátek 29. června | od 9 do 11
KLUB SLUNÍČEK 
 Kuba už chce číst
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice
slavnostní zakončení celoroční spolupráce
červen | v dopoledních hodinách
 Loni bylo taky sucho…
zábavný kviz pro dospělé čtenáře
hlášky z letních českých filmů
červen | během půjčování 
 Kdo mi pomůže?
test pro děti 
červen | během půjčování
 Letní lásky
tematická výstava knih
červen | během půjčování 
 Osobnosti a jejich výroky
výstava obrázků
červen | během půjčování 

V hlubokém smutku  
oznamujeme všem příbuzným, 
přátelům a známým,  
že dne 4. 5. 2018  
zemřela ve věku 79 let  
paní 

Zdenka Černá,  
roz. Šafranová z Radvanic. 
Zarmoucená rodina.

Kdo jste milovali, na toho nikdy 
nezapomeneme.
Dne 9. června 2018 uplyne již 15 let, 
kdy nás navždy opustila paní 

Arnoštka Stavařová, 
rozená Grygarová  
a zároveň dne 28.5.2018 jsme si 
připomněli nedožitých 90. narozenin.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi
S láskou vzpomínají dcery Zdeňka 
a Alena s rodinami

Bartovičtí zahrádkáři pod záštitou městského 
obvodu připravují v letošním roce již IV. ročník 
výstavy „Bartovická růže“ na téma 

růže a výtvarné 
umění
Výstava bude opět v prostorách Klubu důchodců 
Za Ještěrkou ve dnech

  7. června (čtvrtek)  
 12.00–18.00 hod.

  8. června (pátek)  
 10.00–17.00 hod.

Pro návštěvníky bude zajištěno občerstvení 
a prodej růží.

Srdečně zveme všechny zahrádkáře a spolu-
občany!

Pozvánka na výstavu růží

Pozvánka do letního kina
Dne 8. 6. 2018 od 20:00 hodin se 

uskuteční za společenským domem 
v Ostravě-Bar tovicích letní kino. 
Divákům se představí letní akční kome-
die z USA z roku 2017 POBřeŽNí 
hLíDkA s D. Johnsonem, coby plav-
číkem Mitchem, a Z. Efronem v roli 
bývalého úspěšného olympionika 
Matta. Na pláži se začaly kupit pro-
blémy. Tu moře vyplaví pytlíček s dro-
gami, tu mrtvolu... A protože místní 
policie vše bohorovně přehlíží, vydá 
se parta plavčíků na trestnou výpravu, 
která nemůže skončit dobře, pokud 
jeden z jejích členů nepřestane všechno 
sabotovat. Tolik krátce z děje, který sli-
buje odlehčené relaxační téma.

V případě nepříznivého počasí 
může být promítání zrušeno a bude 
přeloženo do náhradního termínu, o 
kterém bychom vás informovali.

Vstupné na představení je zcela 
zdarma. Občerstvení je zajištěno.

Připravujeme také promítání let-
ního kina v Ostravě-Radvanicích, ale 
o termínu a výběru titulu zatím jed-
náme. (red)
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Pálení čarodějnic patřívalo a do dnešních 
dnů patří k velmi populárním lidovým zvykům. 
Ona magická filipojakubská noc (z 30. dubna 
na 1. května) patřívala mezi noci, kdy prý zlé 
a nečisté síly vládly větší mocí než kdy jindy.

Také v naší „Jedové chýši“ probíhal čaroděj-
nický týden. Děti si o těchto bytostech povídaly 
již od začátku týdne a snažily se rozlišovat dobro 
a zlo v pohádkách. Při práci s obrázkovými 
knihami děti nacházely hodné báby kořenářky 
a zlé ježibaby, které žily v lese s různými zví-
řaty (například s hady, pavouky a kocoury) a ve 
svých chýších vařily různé lektvary.

Dne 25. 4. 2018 se ráno v mateřské škole 
v Ostravě -Radvanicích nescházely děti, ale malí 
čarodějové, kouzelníci a ježibaby... Začínal den, 

kdy děti splní spoustu úkolů a stanou se z nich 
konečně čarodějové a čarodějnice.

Nejdůležitější bylo najít a poskládat mapu, 
abychom věděli, kudy se vlastně vydat. Pak už 
to šlo jako po másle- proběhnout kolem spícího 
draka, vylovit kouzelnou kuličku ze slizu, pře-
kousnout hada, pojmenovat některé bylinky, 
překročit bludný kořen, vysvobodit vodníka ze 
zakletí, prolézt obří pavučinou a nakonec nalézt 
kouzelný lektvar.

V lese, kam nás cesta zavedla, jsme bohužel 
žádnou čarodějnici nepotkali, ale i přesto se 
budeme těšit, že se s ní snad za rok shledáme.

Slížková S.,
MŠ Ostrava-Radvanice

den květů
Na jaře rozkvétá nejen příroda. Ve čtvrtek 

10. 5. 2018 rozkvetl i sál na odloučeném praco-
višti Základní školy na Trnkovecké ulici. Žáci 
II. stupně odloučeného pracoviště si pod vede-
ním učitelek připravili pro své mladší spolužáky 
a kamarády pestrobarevné výrobky s květino-
vou tematikou. Děti si mohly vyrobit z papíru 
květinové dárečky a přáníčko pro maminku na 
Den matek. Žáci ukázali, jak jsou šikovní, jak 
dokážou spolupracovat se staršími spolužáky 
a pomáhat mladším. Celý Den květů se nesl 
v příjemné atmosféře a všichni se dobře bavili. 
Věřím, že vyrobená přáníčka a dárečky udělají 
maminkám radost.

Mgr. Martina Linhartová,
ZŠ Vrchlického, odl. prac. Trnkovecká

Škola získala na ozdravný pobyt účelový 
neinvestiční příspěvek z Fondu pro děti ohrožené 
znečištěním ovzduší SMO – usnesením rady 
města č.07201/RM1418/101 ve výši 2 226 000 Kč. 
Z naší školy se zúčastnilo ozdravných pobytů 
celkem 218 žáků. Tolik dětí jelo ve dvou ter-
mínech na Hotel Medlov, který se nachází ve 
Fryšavé pod Žákovou horou. V druhém turnusu 
15.4.–28.4.2018 jelo 130 dětí – odloučeného pra-
coviště Trnkovecká, Bartovická, druhý stupeň 
z budovy Vrchlického a první třídy. Celých 14 

dnů nám svítilo sluníčko. Dopoledne probíhala 
výuka a odpoledne jsme navštívili mnoho zají-
mavých míst: vesničku Tři studně s nejmenším 
náměstím ve střední Evropě, vesnici Roudno, po 
turistické značce jsme šli okruh kolem Sykovce 
a obdivovali sochy Michala Olšiaka – Houby, 
Hejkal Pepíno nebo Výr. Absolvovali jsme spor-
tovní olympiádu, kde žáci po družstvech plnili 
různorodé sportovní disciplíny – slalom, skok 
v pytli, skok přes švihadlo a další. Jeli jsme na 
celodenní výlety do ZOO Jihlava, Katakomb 

Jihlava, Městských lázní v Novém Městě na 
Moravě, kde jsme si zaplavali, ale také se vyhřáli 
ve vířivce. Uprostřed pobytu jsme šlapali na 
Devět skal, kde jsme cestou plnili různorodé 
úkoly.Na závěr jsme získali diplomy, medaile 
i sladkou odměnu. Všechny skupiny hledaly 
poklad a stavěly oblíbené domečky pro lesní 
skřítky. Bylo to super a moc jsme si to na ozdrav-
ném pobytu užili.

Mgr. Martina Linhartová,
ZŠ Vrchlického, odl. prac. Trnkovecká

Čarodějnický den v mateřské škole 

OzdraVNý POBYt



RaB noviny 9

V pátek 4. 5. 2018 se čtyři žáci IV.B zúčast-
nili oblastního kola dopravní soutěže 

na dopravním hřišti v Ostravě -Přívoze. 
Připravovali se opravdu s velkým odhodláním 

a snahou. Tato soutěž není vůbec jednodu-
chá a lehká. Zahrnuje několik disciplín: zna-
lost pravidel silničního provozu, znalost první 
pomoci, jízdu zručnosti, jízdu na dopravním 
hřišti podle pravidel silničního provozu a práci 
s mapou. Dovednosti a znalosti žáků nemo-
hou být jednostranně zaměřeny, ale musí být 
všestranné a zasahují do různých oblastí. Žáci 
se snažili a vyplatilo se to! Získali v celkovém 
hodnocení 3. místo a postoupili do okresního kola této soutěže, která se uskutečnila následu-

jící pátek 11. 5. 2018 v Základní škole A. Kučery 
v Ostravě -Hrabůvce. 

Zde byla konkurence opravdu značná a žáci 
odvedli skvělou práci a umístili se na krásném 
čtvrtém místě! A kdo že byli ti úžasní žáci? Sára 
Bergerová, Nikola Bačáková, Sebastian Tyrala 
a Ondřej Vylegala. Velice dětem děkuji za repre-
zentaci školy! 

Mgr. Radmila Sulková 

„IV.B informuje“trikolorový den
Naše tř ída IV. A vždy na konci měsíce 

vymyslí nějaký zvláštní závěrečný den. 
Posledního dubna naplánovala paní učitelka tri-
kolorový den. Jednalo se o barvy na naší státní 
vlajce. 

Moje kamarádka Anetka si nalakovala 
nehty těmito třemi barvami a také měla nejvíce 
oblečení v červenomodrobílé. Kluci toho moc 
trikolórového neměli, jen Ondra byl ozdoben 
přišpendlenou pravou trikolorou, ale my holky si 
naše poslední dny vždycky moc užíváme. Tento 
den jsme se také zúčastnili slavnostního kladení 
věnců k pomníku padlých vojáků při osvobo-
zování Ostravy. Ve třídě jsme si o těchto histo-
rických událostech povídali. Vysvětlili jsme si, 
proč se slaví státní svátek 1. 5. i 8. 5. a v tyto dny 
mají volno školáci a většina pracujících. Opět 
jsem se dozvěděla zajímavé a nové informace.

Miriam Bundilová,  
žákyně IV.A ZŠ Vrchlického

Ve středu 16. 5. proběhla na naší ZŠ Vrch- 
lického recitační soutěž. Sešli jsme se ve třídě II.A, 
která již byla pěkně vyzdobena a připravena.Účast 
rodičů byla tak veliká, že jsme museli ještě přinést 
další židličky. Tuto akci každoročně připravují paní 
učitelky 1. stupně. Všichni jsme se ztišili a s napě-
tím poslouchali krásné básničky prvňáčků. Už 
i malí žáčci si nachystali zajímavé verše. Nejvíce 

mě zaujala třeba báseň Tužka ušatá. Také bartovičtí 
žáci měli obdivuhodný přednes. Mnoho básní si 
spolužáci vybrali od autorů Jiřího Žáčka, Miloše 
Kratochvíla nebo třeba Jindřišky Ptáčkové. Pak 
pokračovaly starší kategorie. Čtvrťáci již byli zařa-
zeni do kategorie s pátou a šestou třídou. Napjatě 
jsme čekali na závěrečné vyhodnocení. Vítězové 
soutěže si hrdě odnášeli diplomy a ceny. Často 

vystupuji s dramatickým kroužkem ŠD, tak si mys-
lím, že právě tato činnost nám hercům pomohla zís-
kat pěkné umístění v této recitační soutěži.

Miriam Bundilová,  
žákyně IV. A ZŠ Vrchlického

reCItaČNÍ SOUtĚŽ
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Přehlednější a s ještě více informacemi 
zaměřenými přímo na občany. Takové jsou 
nové webové stránky společnosti OZO Ostrava, 
k jejichž přednostem patří i to, že oproti před-
chozím jsou dobře zobrazitelné také na mobi-
lech a tabletech.

„Hned na hlavní straně je dobře patrné čle-
nění na tři sekce zaměřené na občany, firmy a na 
vzdělávání. To jsou tři nejpodstatnější okruhy, 
na které chceme soustředit pozornost. Ale 
samozřejmě nechybí ani základní informace 
o společnosti, aktuality nebo sekce zacílená na 
kariéru,“ přibližuje Vladimíra Karasová z OZO 

Ostrava nový web společnosti s výrazným 
akcentem na osvětu a na to, jak správně naklá-
dat s odpady. „Součástí titulní strany jsou nyní 
informace, které bývají na webu OZO Ostrava 
nejčastěji vyhledávány. Proto jsou tu například 
sběrné dvory a vše podstatné o nich,“ dodává 

a obrací pozornost k sekci Pro občany, která je 
rozdělena na Ostravu a ostatní obce, s nimiž 
OZO spolupracuje. Každá obec totiž má speci-
fické podmínky nakládání s odpady. „Obyvatelé 
naší svozové oblasti zde najdou přehledně uve-
deny různé typy odpadu společně s potřebnými 
informacemi, jak s nimi nakládat dál. Ostravané 

se ze sekce Tříděný odpad mohou dostat až na 
web města, kde mohou na mapě separovaného 
odpadu najít nejbližší potřebný kontejner ve své 
blízkosti. Nebo v sekci Zeleň na našich strán-
kách bez potíží objeví termín svozu přímo ve 
svém bydlišti, stačí jednoduše vybrat obvod 
a případně upřesnit ulici. Podobným způsobem 
bude brzy řešeno i vyhledávání přistavení velko-
objemových kontejnerů,“ pokračuje Vladimíra 
Karasová a poznamenává, že na zdokonalování 
webových stránek se stále pracuje. „Proto uví-
táme konstruktivní připomínky uživatelů. Lze 
je odeslat stejně jako dotazy přímo z formuláře 
ve spodní části každé stránky,“ vyzývá ke spo-
lupráci na vylepšení webu, který se mnohem 
více než dřív soustřeďuje i na společenskou 
zodpovědnost. Okruhy, které s ní souvisejí, 
se skrývají v sekci O společnosti a patří k nim 
například tematické výzvy, jež OZO Ostrava od 
loňského roku vyhlašuje. „Občané jistě ocení 
i rubriku Aktuality s nejžhavějšími zprávami 
týkajícími se například svozu odpadu o svátcích 
a podobně. Zájemcům o práci doporučujeme 
rubriku Kariéra, která informuje nejen o benefi-
tech poskytovaných stávajícím zaměstnancům, 
ale také o výběrových řízeních zaměřených na 
hledání těch nových. Stojí za to do ní alespoň 
občas nakouknout,“ uzavírá.

OZO Ostrava

Nový web OzO Ostrava jde vstříc lidem

Vydávání nových řidičských průkazů je dnes 
v České republice poměrně archaický proces, 
který probíhá o dost jinak než třeba v případě 
průkazů občanských. Od července se to změní.

České úřady za poslední léta 
modernizovaly své postupy 
v rámci mnoha agend, v případě 
vydávání či výměn řidičských 
průkazů ale připomínají spíše 
skanzen. Na konkrétní úřad 
musíte přinést žádost s papí-
rovou fotograf ií stejně jako 
před několika dekádami, což je 
postup nemající obdobu u žád-
ných jiných tak rozšířených 
dokumentů. Právě to se ale brzy 
změní.

Podle novely zákona číslo 
361/2000 Sb., o provozu na 
pozem ních komu n i kacích 
zapsané pod číslem 199/2017 
Sb. bude možné od prvního července 2018 vyří-
dit žádost o vydání nového řidičského průkazu 
na kterémkoli úřadu obce s rozšířenou působ-
ností v České republice. Žádost tedy bude nově 
možné podat bez ohledu na uvedené místo trva-
lého bydliště žadatele podobně jako v případě 
občanských průkazů.

Od léta se tedy úředníci budou zabývat 
podáním žádostí o nový řidičský průkaz či jeho 
výměnu, i když nespadáte do jejich obvyklé 

teritoriální působnosti. A také si u nich půjde 
nový průkaz vyzvednout. Jakýkoliv úřad s roz-
šířenou působností bude nově rovněž vyřizovat 
záležitosti týkající se průkazů profesní způsobi-

losti a paměťových karet řidičů do tachografů.
Sníží se i počet nezbytných dokumentů, pře-

devším k žádosti o řidičák již nebude nutné při-
nést vlastní fotku daných rozměrů. Pracovník za 
přepážkou buď použije existující fotku z regis-
tru veřejné správy (třeba tu na občanku) nebo 
ji pořídí vlastní technikou. „S papírovou foto-
grafií jsme skutečně již pozadu. Proto od polo-
viny roku 2018 podle již schváleného zákona 
nebudou muset žadatelé o vystavení řidičského 
průkazu fotografii na úřad nosit. Buď se pořídí 
přímo na úřadu, jako například u občanských 
průkazů, nebo si ji úředníci stáhnou z jiných 
registrů,“ řekl mluvčí ministerstva dopravy 

Tomáš Neřold. Pouze pro vydání mezinárod-
ního řidičského průkazu bude muset žadatel 
i nadále přinést vlastní papírový snímek stan-
dardního formátu.

Novelou číslo. 199/2017 
Sb. se mění také zákon číslo 
634/2004 Sb., o správních 
poplatcích. Ta už přináší poně-
kud horší zprávy, poplatek 
za vydání nového řidičského 
průkazu vzrostl ze součas-
ných 50 na 200 korun. Vydání 
řidičského průkazu v kratší 
lhůtě vyjde o pětistovku dráž. 
Mezinárodní řidičský prů-
kaz jako doplňkový doklad 
k ná rod n ímu ř id ičskému 
průkazu řidiče připraví o 50 
korun, výměna oprávnění 
s končící platností zůstane 
zdarma.

Násobné zvýšení správního poplatku je odů-
vodněno zastaralým postupem, který se nemě-
nil řadu let a neodrážel potřebné náklady na 
administrativní úkony. Lidé prý navíc ušetří za 
shánění papírové fotografie. Rozšíření působ-
nosti také zabrání nutnému dojíždění obyvatel 
za svým úřadem a tím se náklady na novou kar-
tičku uchazečům fakticky sníží.

Úřadům místně příslušným trvalému byd-
lišti občana zůstane agenda týkající se odebí-
rání řidičských průkazů a pozastavení jejich 
platnosti. Úpravu těchto úkonů novela číslo 
199/2017 Sb. nezahrnuje.

Zdroj: Autoforum.cz

Už od července nás čekají změny ve vydávání řidičských průkazů



KOMINICTVÍ 
RADOVAN

IČ: 74447971,  
e-mail:  

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

•	 Pravidelnou	kontrolu	
spalinových	cest	za	330	Kč	

•	 Vložkování	a	frézování	
komínů	

•	 Čištění	komínů	a	kouřovodů	

•	 Veškeré	další	kominické	
práce	za	NÍZKÉ	CENY	

inzerce

Bratři Ebenové, P. Flámová a Camerata  Q

Janáček se sejdou, aby pomohli...
Benefiční koncert Charity Ostrava – Sešli 

se, aby pomohli...  na podpor u Hospice sv. 
Lukáše – zař ízení pro l id i v závěr u ž ivota 
proběhne 18. 9. 2018 od 19 h v Divadle A. 
Dvořáka v Ostravě. Vystoupí Bratři Ebenové, 
Pavla Flámová (roz. Čichoňová) v doprovodu 
komorního orchestru Camerata Janáček.

Hospic sv. Lukáše poskytuje specializovanou 
zdravotní péči lidem v závěreč-
ném stádiu života. Poslání hospice 
vychází z úcty k člověku jako jedi-
nečné a neopakovatelné bytosti, je 
kladen důraz na komplexní rozměr 
péče a snahu o uspokojení biolo-
gických, psychologických, sociál-
ních a duchovních potřeb pacientů 
služby. Celý výtěžek vstupného 
na koncert bude využit na pod-
poru provozu Hospice sv. Lukáše 
v rámci povolené veřejné sbírky.

Konce r t  bude  mode rova t 
Roman Pastorek. Předprodej vstu-
penek v systému Národního divadla 
moravskoslezského, Ostravském 
informačním servisu a informač-
ních centrech měst v regionu před-
pokládáme od června 2018.

Charita Ostrava 
informuje

Vážení občané a milovníci Ostravy! Jistě 
mnozí z Vás máte doma alba plná fotografií, 
někdy možná i hodně starých. A určitě řada 
z nich mapuje nejen váš rodinný život, ale 
také historii našeho města tak, jak se utvářelo 
v průběhu minulého století. Nechtěli byste se 
v rámci oslav 100. výročí vzniku samostat-
ného Československa podělit o vaše autentické 
snímky s ostatními? Pokud ano, vyslechněte 
výzvu pořadatelů oslav a zúčastněte se zajíma-
vého a užitečného projektu Století objektivem 
Ostravanů.

Nejde nám o pohlednice či fotografie zachy-
cující domy, stavby nebo architektonické 
skvosty. Tentokrát hledáme živé záběry doku-
mentující významné události v životě obyvatel 
města, například z období let 1938, 1948, 1968 
či 1989, ale také různé oslavy, svátky, obřady, 
běžný ruch v ulicích i každodenní život. Cílem 
je vytvořit ve spolupráci s občany soubor 
autentických obrazových dokumentů, který by 

přibližoval široce pojatý rodinný a společenský 
život v Ostravě v letech 1918 až 1989. Výsledkem 
projektu bude exteriérová výstava, webová pre-
zentace a reprezentativní obrazová publikace, 
která bude připomínat příběhy občanů města ve 
20. století pro tuto a další generace. 

Snímky lze osobně doručit do Archivu města 
Ostravy ve Špálově ulici 19 v Přívoze, do kte-
rékoliv pobočky Knihovny města Ostravy, do 
Ostravského muzea na Masarykově náměstí, 
do Klubu Pant v ulici Čsl. legií 22 v Moravské 
Ostravě. Po oskenování vám budou fotogra-
fie vráceny. V elektronické podobě lze snímky 
zaslat na adresu fotoalbum@ostrava.cz. Vítán je 
krátký popis zachycené události a alespoň při-
bližné datum. 

Zapojte se do projektu a pomozte nahléd-
nout, jak se Ostravanům žilo v našem městě 
v minulém století, čím se zabývali, jak se bavili 
a co bylo pro ně důležité! 

MMO

Podílejte se na projektu  
Století objektivem Ostravanů

Jak získat 
dobrý pocit?

Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava 
nabízí zasloužený dobrý pocit těm, kteří jako 
dobrovolníci věnují hodinu týdně osamě-
lým a nemocným seniorům, a to i pacientům 
LDN Radvanice. Pohodová návštěva u lůžka 
pacienta dokáže nejen zpříjemnit těžké 
chvíle a vykouzlit úsměv na tváři, ale i při-
spět ke zlepšení zdravotního stavu pacientů. 
Dobrovolníkovi navíc může přinést oboha-
cení o životní zkušenosti, rozšíření obzoru, 
užitečný a smysluplný způsob využití vol-
ného času a již zmíněný dobrý pocit. 

Získat více informací a udělat první 
krok k dobrovolnictví je možné kteroukoli 
první středu v měsíci mezi 13. a 17. hodinou 
(nejblíže 6. 6. 2018) v Dobrovolnickém cen-
tru ADRA Ostrava (Jiráskovo náměstí 4, 
Moravská Ostrava) nebo na telefonním 
čísle 605 784 584. Informace najdete i na 
www.adraostrava.cz. Těšíme se na Vás!

Helena Mrázková, ADRA Ostrava
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