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Zahrady mateřských škol
prošly revitalizací

Pozvánka na
XXIV. bartovickou
pouť ke sv. Anně
Starostka městského obvodu Šárka
Tekielová zve všechny spoluobčany na
XXIV. bartovickou pouť ke sv. Anně, která
se bude konat dne 28. 7. 2018 před hasičskou
zbrojnicí a ZŠ v Ostravě-Bartovicích.

Naším společným přáním bylo k nově rekonstruovaným budovám obou mateřských škol
městského obvodu Radvanice a Bartovice přidat
i revitalizaci přilehlých školních zahrad. Toto
přání se stalo reálným a v minulých dnech byly
dokončeny revitalizace v obou mateřských školách. Každá ze zahrad je tvořena k určitým tématům a obě jsou vzájemně odlišné. To proto, aby
se děti z obou mateřských škol mohly vzájemně
navštěvovat a prostředí jim příliš nezevšednělo.
V radvanické mateřské škole se například
z původních chodníčků stalo malé dopravní
hřiště. Staré, léta nepoužité brouzdaliště se

změnilo na novou moderní osvěžovnu s rozprašovačem vody, kdy byla použita moderní
technologie a design s příjemným bezpečným
povrchem, odpovídajícím všem potřebným
hygienickým normám. Jak řekla sama paní ředitelka Dana Lérová: „Celých deset let, co jsem
zde ředitelkou, bylo mým přáním, aby se naše
zahrada zrenovovala, a nyní se přání stalo skutečností.“ V dalších letech se plánuje dovybavit
hřiště školky novými dětskými atrakcemi, které
nahradí stávající již velmi opotřebené herní
prvky.
(Pokračování na straně 2)

Bartovická růže po čtvrté
Čtvrtý ročník výstavy byl pro nás organizátory
nejnáročnější. Příčinou bylo zejména jaro s letními
teplotami. Růže bez ohledu na kalendář začaly kvést
podstatně dříve než v minulých letech.
Naše obavy, zda budeme mít co na výstavě
aranžovat, vzaly naštěstí za své. Ve středu odpoledne se Klub důchodců v Bartovicích začal plnit
růžemi, více či méně známými letničkami, trvalkami a okrasnými keři. Přibyla i malá expozice
kaktusů a jiných sukulentů.

Potěšilo nás, že tuto akci berou za své nejen
bartovičtí zahrádkáři, ale i naši spoluobčané, kteří
přinášeli nejen jednotlivé květiny ale i celé náruče
růží. Se svolením vedení městského obvodu jsme
se citlivě pustili nejen do růží na Březové, ale i na
Těšínské ulici. A tak se i obecní růže podílely na
úspěchu naší výstavy.
Ve čtvrtek v poledne první návštěvníky přivítaly
téměř všechny skupiny růží počínaje velkokvětými
přes polyantky, pnoucí, pokryvné, anglické až po

Program:
11:00 pouťové atrakce
14:30 prezentace Městské policie
Ostrava – ukázka výcviku
psů, laserová střelnice
15:00 zahájení
15:10 Klauni z Balónkova –
„Šaškárny s.r.o.“
16:00 Míša Růžičková – „Zpíváme
a tančíme s Míšou“
17:00 kapela Light & Love
18:00 Kamélie
18:45 tombola
19:30 skupina HEC
21:45 ohňostroj
Moderuje: David Zbavitel (Radio Čas Rock).
Doprovodný program: kolotoče, nafukovací
atrakce, stánkový prodej a bohaté občerstvení.
Šárka Tekielová, starostka

sadové. Výjimku činily pouze růže botanické, které
již byly odkvetlé. Na výstavě jsme se mohli na jednom místě setkat jak s pnoucí růží „Máňa Böhmová“
z počátku minulého století, tak i s novinkami z posledních let, zejména ze skupiny Austinových anglických růží. Velkou pozornost pak poutal klasický
čajohybrid růže „Nostalgia“.
Jak již se stává pomalu tradicí, bývají květinová aranžmá doplňovány exponáty vztahujícími
(Pokračování na straně 2)

Zahrady…
(Pokračování ze strany 1)
K areálu zahrady bartovické mateřské školy
bylo nově připojeno a revitalizováno území
o rozloze cca 4,5 tis. m2, které se rozkládá za
školkou až k Podleskému potoku. V tomto prostoru došlo k realizaci projektu, jehož záměrem
bylo vytvoření přírodě blízkých společenstev,

vrbový plot, který zabrání vybíhání dětí na
okolní pozemky. V prostoru je navržena výsadba
dřevin rostoucích v blízkosti vody (habry, jilmy
a kvetoucí střemchy).
Louka – je navržena jako otevřené a přehledné místo s mnoha kvetoucími květinami.

a 1 ks keřové skupiny, které byly ve špatném zdravotním stavu. Další dvě dřeviny, které byly rovněž ve zhoršeném zdravotním stavu, se pokácely
na torzo a byly ponechány jako „broučkoviště“.
V rámci projektu bylo vysázeno 16 ks listnatých
stromů (z toho 4 ks ovocných), 9 ks jehličnatých

tak jak je nalezneme v přírodě, které by pomohly
k lepšímu uvědomění dětí o funkčnosti ekosystémů. Byly vybrány základní společenstva,
která navazují na výuku nejen v mateřské, ale
také základní škole. Jsou to les, louka, prostředí
potoka a uměle vytvořený sad nebo zahrada. Pro
každou biocenózu byly vybrány typické rostliny.
Předmětný prostor byl doplněn o herní prvky.
Les – je formován v severozápadním rohu
zahrady. Inspirace vznikla od současného umístění menšího krmelce a vysazeného jedince
smrku. Proto návrh reaguje dosazením jehličnanů základních druhů (smrk, jedle, borovice,
borovice kleč) a stromů listnatých (buk lesní,
javor klen, jeřáb ptačí). Jako herní prvek byla
přidána lanová pavučina. Aby mohlo být místo
učebnou pod širým nebem, jsou zde umístěny
kmeny stromů k sezení.
Prostředí potoka – zde je plánováno umístění
několika staveb z vrbového proutí (vrbové tee
pee a tunel). V otevřené jižní části bude postaven

V této části jsou umístěny pouze tři solitéry,
které nejčastěji potkáváme v polích a na loukách
(lípa, javor mléč, dub letní). V jihozápadní části
je navržen květnatý luční trávník, který je hodnotnější pro faunu. Proto zde byl také umístěn
„hmyzí hotel“, který budou přistiňovat tři keře
rozvolněného hlohu jednosemenného.
Sad či zahrada – tato část by měla pozvolně navazovat na stávající zahradu MŠ. Budou zde vysazeny
ovocné stromy (jabloň, třešeň, slivoň, hrušeň) a dále
keře (muchovník, rybízy, kamčatské borůvky, ostružiny). Zahradu budou dotvářet herní prvky jako kladina, pružinová kladina, kmeny a špalky k sezení,
kreslicí tabule. Skladba navržených užitkových rostlin a doby dozrávání jejich plodů byla uzpůsobena
době pobytu dětí v MŠ a ZŠ.
Návrh úpravy předmětné lokality byl zaměřen především na výsadbu přirozených druhů
dřevin s doplněním plochy o akátové a vrbové
prvky pro hru dětí a informační systém pro poučení. V rámci projektu byly vykáceny 4 ks dřevin

stromů, 14 ks solitérních keřů a 502 ks keřů ve
skupinách. Projekt řešil i vytvoření 505 m 2 květnatého trávníku a 2 431 m 2 trávníku parkového.
V rámci předmětného herního prostoru byly na
ploše umístěny nové herní prvky a naučné tabule.
Herní prvky jako kladina, pružinová kladina,
síťová pavučina, kreslicí tabule byly navrženy
z akátového dřeva a tee pee a tunely z vrbového
proutí. Vše bylo doplněno dalšími technickými
prvky,kteréjsounezbytnéprofunkčnostprostoru.
Uvedený nově revitalizovaný prostor bude
primárně sloužit dětem z mateřských škol
našeho městského obvodu. Avšak do budoucna
se předpokládá, až se revitalizace ustálí, že prostory bude moci využívat i ostatní veřejnost. Ve
stávající zahradě mateřské školy byly opraveny
a natřeny dětské atrakce, ke kterým zanedlouho
přibydou další. Doufejme také, že se bartovické
mateřské škole podaří získat finanční zdroje
z dotace na nové oplocení celého areálu.
Aleš Boháč, místostarosta

Spáčilovým, Swierczynové, Tekielové, Valičkové,
Vlčkové, Vavřincové, Vránové V., Záškolné
a Zelinovým.
Také děkujeme všem 238 návštěvníkům naší
výstavy „Růže a výtvarné umění“ a těšíme se na

setkámí s vámi na jubilejním V. ročníku výstavy
„Bartovická růže a …“
Zá výbor ZO ČZS
Anna Hálová, předsedkyně

Bartovické růže …

(Pokračování ze strany 1)

se k tematickému zaměření výstavy. Letos to byly
drobné keramické a porcelánové předměty a obrazy
s květinovými motivy. Rádi jsme zejména instalovali práce žáků ZUŠ E. Runda a členů Handy Clubu
Ostrava, Horní 114, Bělský Les.
Koncert Janáčkovy konzervatoře v Ostravě
přilákal ve čtvrteční podvečer více jak padesát
posluchačů. Zavedený realizační tým odpracoval
na přípravě výstavy, jejím průběhu i závěrečné
likvidaci celkem 345 hodin.
Poděkování patří všem 37 vystavovatelům
květin, rostlin, obrazů a porcelánových předmětů:
Bergerovým, Čajkové J., Čajkovým, Dychusové,
Č e r ve n kové , Č e r ve ný m , Fr yd r y š kov ý m ,
Gatnarovým, Grygerkové, Hálovým, Havláskové,
Holcové, Kašingovým, Kubínové, Kusákovým,
M ichál kové, Mok rošov ý m , Mosk alov ý m ,
Nedavaškové, Nociarov ý m, Nociarové R.,
Plachejdové, Pastrňákovým, Raszkové, Sittkovým,
Smrekovým, Sniegoňové A., Sniegoňové M.,
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Zpráva o hospodaření městského obvodu
Radvanice a Bartovice za rok 2017

Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice
a Bartovice na svém 20. zasedání dne 7. 6. 2018
schválilo zprávu o hospodaření městského
obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2017 –
závěrečný účet a schválení roční závěrky za rok
2017.
Úvodem je zapotřebí zmínit, že přezkoumání
hospodaření městského obvodu provedla společnost HZ Brno, spol. s r. o. Při přezkoumání
nebyly zjištěny chyby a nedostatky ani rizika,
která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Původně byl schvalován rozpočet na rok
2017 ve výši cca 54 mil. Kč. V průběhu roku
se nám však podařilo získávat dotace a transfery, které rozpočet navýšily. Z plnění příjmů
a výdajů za rok 2017 je zřejmé, že jsme v roce
2017 hospodařili s cca 93 mil. Kč. Byť jsme
měli osobní předsevzetí zdvojnásobit rozpočet
získáním financí z externích zdrojů, museli
jsme si na zasedání zastupitelstva postesknout, že do úplného dvojnásobku nám trošku
chybělo. Nicméně je potřeba s radostí dodat, že
v letošním roce se nám tento osobní cíl splnit
podařilo a nyní v půlce roku se pohybujeme
s částkou rozpočtu hospodaření přesahující už
113 mil. Kč.

Z podrobného zkoumání výše uvedené zprávy
o hospodaření lze vyčíst, že se nám nad rámec
původně plánovaných akcí z externích financí
v roce 2017 mimo jiné podařilo:
- zrealizovat výukovou zahradu MŠ Bartovice,
- odstranit odpad a provést demolice chátrajících objektů v areálu bývalého radvanického
koupaliště,
- opravit betonové plochy původního bazénu
a veřejného osvětlení bývalého radvanického
koupaliště,
- revitalizovat sídelní zeleň na ulici Fryštátské
v Ostravě-Radvanicích,
- vystavět nový přechod pro chodce na ulici
Těšínské u Ramsesu,
- provést souvislou údržbu chodníků na ulici
Těšínské,
- opravit a vyčistit místní komunikace v městském obvodě,
- zrealizovat stavební úpravy objektu základní
školy na ul. Trnkovecké se vznikem nového
oddělení školky,
- zrekonst r uovat podlahu tělocvičny ZŠ
Vrchlického,
- zakoupit herní prvky do MŠ,
- zajistit činnost jednotek sboru dobrovolných
hasičů

- zajistit 2 turnusy příměstského tábora pro
děti
- zajistit provoz školních hřišť,
- zajistit výkon sociální práce včetně nákladů
souvisejících s výkonem činností v oblasti
sociálně právní ochrany dětí atd.
Přebytek z hospodaření vznikl ve výši 1 337 tis.
Kč. Ten bude rozdělen takto:
- 200 tis. Kč na spolufinancování dalšího elektromobilu, který bude nyní i s užitkovým
prostorem potřebným k odvozu černých
skládek a komunálního odpadu,
- 270 tis. Kč na mzdové náklady zaměstnanců
veřejně prospěšných prací, (na které se nám
podařilo získat více než 4 mil. Kč z úřadu
práce),
- 400 tis. Kč na běžnou údržbu veřejné zeleně
a projektovou přípravu dalších revitalizací,
- 85 tis. Kč na pořízení nových prvků agility
pro psí hřiště v Ostravě-Radvanicích,
- 202 tis. Kč na dok r ytí běžných výdajů
a údržby bytového hospodářství,
- 30 tis. Kč na dokončení úprav odloučeného pracoviště veřejně prospěšných prací na ul. Pátova,
- 150 tis. Kč na úpravy podjezdů ul. U Důlňáku
pro zvýšení bezpečnosti chodců.
Aleš Boháč, místostarosta

Z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu na své 88. schůzi
konané dne 23. května 2018

- rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené se společností KAVIS, spol. s r.o.,
na realizaci zakázky „Sanace vlhkého zdiva
budovy bytového domu na ul. Kobrova 5“,
- projednala žádosti o pronájmy pozemků v k.ú.
Radvanice a v k.ú. Bartovice a rozhodla o uzavření nájemních smluv,
- projednala záležitosti bytového fondu městského obvodu,
- projednala a souhlasila s podáním žádosti
Základní školy Ostrava‑Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, o poskytnutí
podpory z Fondu pro děti ohrožené znečištěním
ovzduší,
- rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek o pořadí
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
pod názvem „Chodník podél ul. Těšínská –
úsek Nad Obcí – Újezdní a Údržba autobusových nástupišť Olšák“ o výběru nejvýhodnější
nabídky a o uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem SF-zemtrade s.r.o.,
- schválila Vnitřní směrnici o ochraně osobních
údajů č. 2/2018 s účinností od 25. května 2018,
- projednala návrh na uzavření darovací smlouvy
na finanční dar ve výši 113.080 Kč bez DPH
určený k celoročnímu čištění místních komunikací a parkovišť s dárcem ArcelorMittal
Ostrava, a. s.,
Rada městského obvodu na své 18. mimo‑
řádné schůzi konané dne 31. května 2018

- rozhodla o uzavření smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky se společností GridServices, s.r.o.,

- rozhodla o uzavření smlouvy o sdružených
službách dodávky plynu se společností Pražská
plynárenská, a.s., a souhlasila s uzavřením
plných mocí k převedení odběrných míst,
- rozhodla o uzavření smlouvy o sdružených
službách dodávky elektřiny ze sítí NN se společností Amper Market, a.s., a souhlasila s uzavřením plných mocí k převedení odběrných
míst,
Rada městského obvodu na své 89. schůzi
konané dne 6. června 2018

- rozhodla o uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebností a zakládající právo
umístit a provést stavbu,
- rozhodla o uzavření smluv o zřízení věcného
břemene – služebnosti spočívající v povinnosti strpět umístění stavby a umožnit přístup
k stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním,
- schválila rozpočtové opatření č. 10/2018,
- rozhodla o bezúplatném předání do majetku statutárního města Ostravy k realizaci projektovou
dokumentaci pod názvem „Doplnění veřejného
osvětlení hřbitov Radvanice a modernizace
osvětlení ul. Paculova“ v celkové hodnotě
74.645,00 Kč,
- rozhodla uzavřít dodatky ke smlouvám o dílo na
stavební práce se společností SLONKA, s. r.o.,
KAVIS, spol. s r. o., a MŽT Stavitelství, a. s.,
Zastupitelstvo městského obvodu na svém
20. zasedání konaném dne 7. června 2018

- schválilo zprávu o výsledku hospodaření
městského obvodu Radvanice a Bartovice za
rok 2017 (závěrečný účet) včetně všech příloh
s tím, že souhlasí s celoročním hospodařením
bez výhrad, finanční vypořádání se státním

-

-

-

-

rozpočtem za rok 2017, finanční vypořádání
se statutárním městem Ostrava za rok 2017,
finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok 2017 a účetní závěrku sestavenou
k 31. 12. 2017 za rok 2017,
schválilo návrh na rozdělení volných zdrojů
u základního běžného účtu včetně rozpočtového opatření,
rozhodlo uzavřít darovací smlouvu na poskytnutí f inančního dar u ve v ýši 30.000 Kč
Základní umělecké škole Edvarda Runda
Ostrava, Ostrava‑Slezská Ostrava, Keltičkova
4, příspěvková organizace,
rozhodlo o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice
na rok 2018,
projednalo nabídky k odkupu garáží na pozemcích v k. ú. Radvanice a rozhodlo neuplatnit
předkupní právo,
rozhodlo souhlasit s prodejem pozemku parc. č.
2028/3, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové
výměře 205 m2, v k. ú. Radvanice, a následně
s uzavřením kupní smlouvy,
stanovilo v souladu s § 67 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice na volební
období 2018–2022 na 21 členů,
schválilo dodatky k jednacím řádům zastupitelstva a výborů zastupitelstva městského obvodu.

Kateřina Zdražilová,
vedoucí odboru OaVV
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Městský obvod rozděloval granty

Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice na svém 20. zasedání konaném dne 7. 6. 2018 schválilo poskytnutí účelových dotací na
podporu aktivit zdejších spolků, kulturních aktivit, sportovních činností, činností podporujících rozvoj dětí a mládeže apod. Celkově došlo k rozdělení
Aleš Boháč, místostarosta
částky 1 170 tis. Kč mezi 26 žadatelů.
Poř. č. ŽADATEL

DOTACE

NÁZEV PROJEKTU

Poř. č. ŽADATEL

1

Český kynologický
svaz, ZKO Šenov

3 000 Kč

Šenovská tlapka

18

2

Český rybářský
svaz, z.s., místní
organizace Ostrava

4 000 Kč

Rozvoj aktivit dětí
a mládeže

12 000 Kč

Podpora celoroční čin‑
nosti

90 000 Kč

Infrastuktura – stavební
úpravy rybářské chaty
a údržba okolí

DOTACE

SH ČMS – Sbor dob 10 000 Kč
rovolných hasičů
Radvanice

NÁZEV PROJEKTU

Celoroční činnost mla‑
dých hasičů organizo‑
vaných při SDH Ostrava
Radvanice

30 000 Kč

Podpora činnosti zájmo‑
vých a veřejně prospěš‑
ných organizací

8 000 Kč

Fyzická příprava členů
SDH Ostrava‑ Radvanice

3

Český svaz včelařů,
z.s., základní orga
nizace Radvanice
‑Bartovice

16 000 Kč

Zlepšení zdravotního
stavu včelstev

20 000 Kč

4

Honební společen
stvo Radvanice

6 000 Kč

Vrátíme mezím a polím
cestám původní vzhled

Oslava 100.
výročí vzniku
Československého státu
a Radvanická drakiáda

5 000 Kč

5

Pavlína Holoubková 5 000 Kč

Rej čarodějnic, Den dětí,
Čertí den

Prevence kriminality se
zaměřením na mládež

6

KARO export-im
port, spol. s r.o.

0 Kč

Capoeira

7

KARO export-im
port, spol. s r.o.

6 000 Kč

Sportovní turnaje pro
dospělé – nohejbal,
volejbal

8

Knihovna města
Ostravy, příspěv
ková organizace

8 000 Kč

Lupiči pod lupou

9

Mateřská škola
Ostrava‑Bartovice,
Za Ještěrkou 8,
příspěvková orga
nizace

15 000 Kč

Dotkni se vesmíru

25 000 Kč

Protančíme střevíce
aneb děti v pohybu

0 Kč

Veselé sportování
s indiány

Mateřská škola
40 000 Kč
Ostrava‑Radvanice,
Těšínská 279, pří
spěvková organi
zace

Na podzim se nenudíme

11

Myslivecký spolek
Ostrava‑Radvanice

Podpora činnosti spolku

12

Naše srdce – Amaro 14 000 Kč
Ilo, spolek

Spolupráce

Linka bezpečí

Linka bezpečí pro
děti a mládež z MO
Radvanice a Bartovice

10

13

4 000 Kč

2 000 Kč

Osvětový, zdravotní
a regenerační program
dětí, mládeže a seniorů

15

Odborový klub
důchodců Dolu
J. Fučík, závod 3

5 000 Kč

Turistika, kulturní spol.
zájezdy, kultur. spol.
akce

16

Ostravská orga
nizace vozíčkářů,
spolek

2 000 Kč

Bez bariér

RABA Motosport

60 000 Kč

17
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Svaz postižených
civilizačními choro
bami v ČR, z.s.

20 000 Kč

Zájmová činnost zdra‑
votně postižených osob

20

Lukáš Ščerba

12 000 Kč

Mistrovství ČR v JUDO

21

Tělocvičná jednota
Sokol RadvaniceBartovice

40 000 Kč

Rozvoj činnosti mlá‑
deže v oddílech florbalu
a stolního tenisu v počtu
30 dětí

300 000 Kč Rekonstrukce a oprava
nemoviosti spolku
22

23

Oblastní spolek
9 000 Kč
Českého červeného
kříže Ostrava

14

19

Náklady spojené
s realizací meziná‑
rodních motocyklo‑
vých závodů – Okruh
Františka Bartoše

24

Ing. Kateřina
Tomanová

10 000 Kč

Příprava a realizace
nové autorské pohádky

Unie rodičů
ČR – sdružení při
ZŠ v OstravěBartovicích

5 000 Kč

Manuální a kreativní
rozvoj žáků

5 000 Kč

Podpora kulturního roz‑
voje žáků

Základní organizace 6 000 Kč
Českého zahrád
kářského svazu
10 000 Kč
Ostrava‑Radvanice

Celoroční činnost
„Mladého zahrádkáře“ .

80 000 Kč

Oprava budovy organi‑
zace

Základní organizace 10 000 Kč
Českého zahrád
kářského svazu
Ostrava‑Bartovice

Odborná zahrádkářská
a ovocnářská činnost
ZO ČZS,p.s. Ostrava
‑Bartovice

10 000 Kč

Výstava „Bartovická
růže“ a „Štrúdlování“
soutěž o nejlepší závin

Instruktáže a přednášky
pro občany a členy
organizace

235 000 Kč Oprava spolkového
majetku
25

26

Základní škola
8 000 Kč
Ostrava‑Radvanice,
Vrchlického 5, pří
10 000 Kč
spěvková organi
zace
1. SFK Havířov, z.s.

Celkem

Soutěživé sportovní
odpoledne
Odpolední dílničky pro
děti a rodiče

0 Kč

Podzimní florbalový
kemp v podhůří Beskyd

10 000 Kč

Florbal pro všechny děti
z Bartovic a Radvanic

1 170 000 Kč

Touha dětí hrát za Baník předčila očekávání

P O Z V Á N K A

na povinné očkování
psů proti vzteklině

Statutární město Ostrava, městský obvod
Radvanice a Bartovice Vám i v letošním
roce připravil hromadné očkování psů proti
vzteklině.
Očkování provede privátní veterinární
služba (MVDr. Ivo Šimoník, CSc.) u psů
starších 6 měsíců. Očkování je povinné
na základě zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění
pozdějších předpisů,
V ÚTERÝ 11. ZÁŘÍ 2018

 8.00–11.00 hodin a 14.30–16.00 hodin
v Ostravě‑Radvanicích ve dvoře radnice,
 12.30–14.00 hodin
v Ostravě‑Bartovicích na hřišti u hasičské zbrojnice.
Upozornění!

Cena za očkování je stanovena ve výši 100,Kč. Poplatek bude vybrán v místě konání
očkování. V ceně je zahrnut veterinární
výkon, cena vakcíny a zdravotnického materiálu, potvrzení o očkování.
Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby
předvedení psi byli opatřeni náhubkem
a doprovázela je dospělá osoba.
Ná h r a d n í t e r m í n o čková n í ne n í st anoven. Majitelé psů mají mož nost psy
dova kcí novat ve veter i ná r n í ordi naci
v Ostravě-Michálkovicích (pondělí–pátek
od 15.00 do 19.00 hodin), případně si očkování zajistit v jiné veterinární ordinaci již za
plnou cenu.
Odbor FaR

Fotbal je stále naším národním sportem.
Hledali jsme nadšence, který by založil spolek
a bezplatně děti našeho městského obvodu trénoval ve fotbalovém sportu. Nechtěli jsme se
však myšlenky fotbalu pro děti vzdát. Podařilo
se nám domluvit se s FC Baníkem Ostrava, který
má zájem na radvanickém hřišti děti trénovat.
Ve vzájemné spolupráci byl uskutečněn nábor
dětí ročníku narození 2010 a mladších. Fotbaloví
znalci vědí, že na zdejším hřišti probíhají více
než 3 roky pravidelné tréninky dorostenců FC
Baníku.
Červnový nábor do baníkovské přípravky
provázel mimořádný zájem ze strany rodičů
a hlavně dětí. Zejména dopolední, ale také odpolední nápor chlapců a dívek, kteří touží hrát
za FC Baník, předčil očekávání. Přihlásilo se
více než 160 zájemců! Trenéři jich do baníkovských řad přijali 34.
„Je to opravdu skvělé číslo. Očekávali jsme,
že zájem ze strany dětí bude, ale přece jen jsme
byli jeho velikostí překvapeni. Velmi příjemně,“
uvedl Petr Mašlej, šéf mládežnického úseku FC
Baník Ostrava. „Pořádáme ještě další nábor

a možná nebude poslední, ale už nyní máme
vlastně jistotu, že přípravku v této věkové kategorii naplníme,“ dodal Petr Mašlej.
Baníkovští trenéři si mohli díky značné
účasti dovolit zvýšit přijímací kritéria. „Což je
samozřejmě z hlediska kvality vždycky dobře.
Sám za sebe musím ale přidat ještě jeden velmi
pozitivní faktor. Řada dětí se zúčastnila náboru
i díky naší komunikaci se základními školami v Radvanicích a Bartovicích. Ale ty děti
to nebraly jako únik z vyučování. Cítili jsme
z nich obrovský zájem za Baník hrát,“ doplnil
Roman Holiš, mládežnický sekretář FC Baník
Ostrava.
Přijaté děti se mohou těšit na to, co FC Baník
už nějaký čas velmi hlasitě proklamuje a garantuje. Byly přijaty do řad FC Baníku, budou ale
moci nadále trénovat v blízkosti svého bydliště,
tedy v Radvanicích. „A zároveň jim garantujeme
kvalitní přípravu, protože FC Baník Radvanicím
poskytne vlastní mládežnické trenéry. To je
podle našeho názoru zásadní posun ve výchově
fotbalistů v Ostravě,“ dodal Roman Holiš.
Aleš Boháč, místostarosta

Začaly stavební úpravy a přístavba hasičské
zbrojnice v Ostravě-Radvanicích

Jak jsme už občany informovali v některém z minulých čísel RaB novin, plánovali
jsme stavební úpravy a přístavbu hasičské
zbrojnice v Ostravě-Radvanicích. Tato rekonstrukce stávající hasičské zbrojnice s novou
přístavbou započala v květnu letošního roku.
Předpokládaný termín dokončení realizace je
leden příštího roku s ohledem na aktuální klimatické podmínky.
Aleš Boháč, místostarosta
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Kalendář
událostí

v měsíci červenci
91. schůze Rady
11.7. 15:00 MěOb RaB – kancelář
starostky

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
nám zůstávají dál.
Dne 9. července 2018 si s bolestí v srdcích
připomínáme 7. smutné výročí úmrtí
našeho milovaného manžela, tatínka,
dědečka, bratra, pana

Jana Kusáka

Koho jste milovali, ten neodešel,
ten žije v našich srdcích dál.
Dne 13. 7. 2018 si připomeneme
3. smutné výročí úmrtí
pana

Ing. Jaroslava Léra
z Ostravy‑Bartovic.

92. schůze Rady

25. 7. 15:00 MěOb RaB – kancelář

starostky

28.7. 11:00

XXIV. bartovická pouť
ke sv. Anně

Moštování jablek
ZO ČZS Ostrava‑Bartovice

Moštárna je v Domě zahrádkářů, Březová
18, Ostrava‑Bartovice.
Vzhledem k předpokládané bohaté úrodě
jablek bude jejich moštování zajišťováno
pouze po předchozí telefonické objednávce

S úctou a láskou vzpomínají manželka
Jiřina, dcera Martina a syn Jan s rodinami.

Vydal ses na cestu, kde chodí každý sám,
a dveře vzpomínek nechal jsi dokořán.
Dne 12. 7. 2018 vzpomeneme
6. smutné výročí,
kdy nás opustil pan

Jiří Rudolf

S láskou vzpomínají manželka Dagmar,
syn Martin, dcera Ivona s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Ztratil se obraz, umlkl hlas, ale
vzpomínka věčná zůstane v nás.
Vy už spíte svůj věčný sen, ale nám
chybíte každičký den.
V životě jsou chvíle, se kterými se člověk
nikdy nesmíří.

v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin.
Termín pro objednání je v pondělí a ve
středu vždy od 17.00 do 19.00 hodin na tel.
č. 605 375 186 (pan Gintner).
Při množství přes 100 kg je možné dohodnout i jiný termín přímo s panem Gintnerem.
(Termín pro objednání zůstává stejný.)
Cena za 1 litr moštu:
Pro členy ZO ČZS Ostrava‑Bartovice 3 Kč
Pro nečleny
5 Kč
Předpokládaný termín zahájení provozu moštárny od 11. srpna 2018.

Pozvání ke kapličce
Zveme všechny lidi dobré vůle na tradiční bohoslužbu slova, která se bude konat
v neděli 29. července 2018 v 15.00 hodin
u kapličky svaté Anny v Bartovicích na
Bartovické ulici.
Za pořádající Břetislav Buchta

Uzávěrka
příštího čísla
15. 7. 2018
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Dne 10. 7. 2018 vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí paní

Milady Prokopové

Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka
Marie a vnuk Marek

a zároveň 10. 11. 2018 vzpomeneme
druhé smutné výročí mrtí pana
Borise Prokopa.
S láskou vzpomínají dcery Kamila,
Monika a syn Marek s rodinami.

Divadelní představení

V
s o b o t u
26. 5. 2018 se konalo ve
Společenském domě
v Ostravě‑Bartovicích
divadelní představení
Těšínského divadla
s t it u le m Výchova
slečny Rity. Autorem
hry je Willy Russell,
přeložila Dana Hábová
a režie se zhostil Pavel
Ondruch. Představení
s e d i v á k ů m ve l m i
l í bi lo, i kdy ž ny n í
nebyl sál zcela zaplněn.
(red)

Vítání občánků

V sobotu dne 16. 6. 2018 slavnostně přivítal v obřadní síni radnice místostarosta Aleš
Boháč nově narozené občánky našeho městského obvodu. Rodiče, jejich nejbližší a přátelé
přijali pozvání na slavnostní vítání občánků,
milé Terezk y, Sof in k y, A netk y, A ničk y,
Johanky, Haničky a milého Jakoubka, Martinka,
Matouška a Matyaska. Pro tento krásný den si
pro naše nejmenší připravily pěkné vystoupení
děti z mateřské školy Za Ještěrkou v Ostravě
‑Bar tovicích pod vedením svých učitelek
Římankové a Filipové. Poté pan místostarosta

rodičům dětí pogratuloval, předal jim věcný dar
a maminkám květiny. Rodiče se zapsali do naší
pamětní kroniky a nechali se s miminkem vyfotit
u kolébky.
Příjemnou slavnostní atmosfér u celého
obřadu zdokumentoval pan Roman Pecháček na
společné CD, které si rodiče mohou vyzvednout
na sekretariátě úřadu. Celý obřad také zachytila
regionální televize Fabex a je k nahlédnutí prostřednictvím internetových stránek www.radvanice.ostrava.cz nebo na adrese www.tvova.cz.
Šárka Krkošková, odbor OaVV

Festival netradičních her přilákal
na nedělní odpoledne 200 lidí
V neděli 10. června se v parčíku před kostelem na ulici Těšínská uskutečnil 2. ročník akce
s názvem Festival netradičních her. Cílem akce
bylo přilákat a nechat účastníky vyzkoušet si
nejrůznější, zejména netradiční hry. Akci pořádala nezisková organizace Trendum, o. p. s., ve
spolupráci s místní farností.
Do her se zapojilo více než 200 účastníků,
nejen dětí, ale i rodičů a dospělých, kteří měli
možnost vyzkoušet si na osmnácti stanovištích
nejrůznější, zejména netradiční hry. Karetní
hry, deskové hry, venkovní hry typu Kubb,
Cornhole, Holandský biliard, BumperBall
a další byly v permanentním vytížení. V rámci

doprovodného programu se pak navíc účastníci
mohli projet na báječných kolech anebo si nechat
něco namalovat na obličej. S většinou her se
měli účastníci možnost seznámit vůbec poprvé.
Celou akci zajišťovalo 22 organizátorů-dobrovolníků, čtyři z nich dokonce ze zahraničí.
„Chtěli jsme účastníkům nabídnout jiný, netradiční pohled na svět her. Ten je pro nás místem, kde
se můžou vzájemně potkávat různé věkové skupiny, děti i dospělí. Čas, který stráví hraním her,
může být pro ně nejen časem zábavy, ale i časem,
který lidi sbližuje i odbourává různé předsudky,“
vysvětluje cíl akce hlavní organizátor Petr Tomis.
„Zároveň bychom chtěli všechny pozvat do našeho

Dne 11. července 2018 oslaví své
93. narozeniny paní

Sylva Wranová.

Do dalších let přeje hodně zdraví, štěstí
a pohody celá rodina, sousedé a známí.

klubu deskových her, který se pravidelně schází
každé úterý od 17:30. Účast je zdarma a rádi přivítáme nové zájemce,“ dodává Petr Tomis.
Další informace o klubu deskových her lze
získat na www.trendum.cz, nebo osobně u Petra
Tomise trendum.ops@gmail.com.
Zdroj: Trendum, o. p. s

Dětské rybářské závody
Tradiční dětské rybářské závody se konaly
dne 26. 5. 2018. Zúčastnilo se jich 33 dětí, bylo
chyceno 28.09 kg ryb. Počasí nám přálo a zcela
netradičně závodu kralovaly holky.
1 místo: Nikola Dreslerová
3 295kg
2 místo: Anna Boglis 	
1 955kg
3 místo: Dominik Dresler
1 590 kg

Každý účastník si odnesl věcnou cenu. Po
skončení závodu došlo také ke slavnostnímu
pasování mladých členů mezi rybáře. Chtěli
bychom touto cestou poděkovat městskému
obvodu za spolupráci a finanční podporu.
Český rybářský svaz
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Pasování předčtenářů
v Knihovně Radvanice

„Školka se dnes s námi loučí,
nové začne, staré končí…“
Těmito verši se s mateřskou školou v OstravěRadvanicích loučily děti předškolního věku,
které po prázdninách nastoupí do 1. třídy ZŠ.

Po celý školní rok pravidelně navštěvovaly
předškolní děti z Mateřské školy Radvanice
Městkou knihovnu v Radvanicích. Knihovnice
se snažily ukázat dětem knihy tak, aby se do
knihovny samy rády vracely. Zábavnou formou představovaly dětem různá témata. Spolu
s dětmi si povídaly, předčítaly jim, společně
tvořili. Snažily se vzbudit u dětí zájem o knihy.
Maximálně je podporovaly a motivovaly
k budoucímu čtení.
Poslední červnové setkání v tomto školním
roce bylo slavnostní. Předškoláci byli pasováni
na předčtenáře. Tohoto slavnostního ceremoniálu se ujala paní starostka, která byla spolu
s paní ředitelkou mateřské školy tomuto pasování přítomna. Budoucí malí čtenáři museli
nejdříve složit slib skřítka Knihovníčka – že se
budou o knížky hezky starat, že je budou chránit
a vážit si jich. V upomínku na tento slavnostní
den si děti odnesly pamětní list, pracovní sešit
budoucího školáka, malou sladkost – věnované
Knihovnou Radvanice, a dětskou pohádkovou
knížku věnovanou paní starostkou, která dětem
nakonec za odměnu přečetla pohádkový příběh.
A že děti pozorně poslouchaly, se potvrdilo vzápětí po dětmi správně zodpovězených otázkách
na základě poslechu četby.
Bc. Martina Stankušová
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Na Za h rad n í slav nost i proběh lo d ne
14. 6. 2018 pasování na školáky. V úvodu zatančily děti ze třídy Sluníčka a Srdíčka předškolákům tanečky a pak konečně začalo to, na co
všichni čekali. Slavnostní nastoupení budoucích školáků v talárech za zvuku melodie
Gaudeamus igitur před zraky pyšných rodičů,
přednes básní, písnička a přísaha, že „opravdu
nebudeme nosit ze školy žádné pětky“.
Poté nastala volná zábava. Společně jsme
opékali párky, děti skákaly na trampolíně
a v nafukovacím hradu.
Budoucí školáci si kromě vzpomínek na
mateřskou školu odnesli také drobné dárečky
a vysvědčení.
Přejeme jim hodně úspěchů do dalších let
a samé jedničky.
Simona Slížková

Jarní ozdravný pobyt rodičů s dětmi

V sobotu 14. 4. 2018 děti společně se svými
rodiči opět, jako již dva předchozí roky, vyrazily na jarní ozdravný pobyt do hotelu Mesit na
Horní Bečvu.
Během čtrnácti dnů jsme měli téměř letní
počasí, takže jsme si mohli každý den užívat
plnými doušky, poznávat krásy zdejší přírody
a dýchat čerstvý vzduch. Na každodenních
vycházkách jsme poznali nejen okolí hotelu
Mesit, ale také jsme se díky našim animátorům
dozvěděli spoustu zajímavostí o zdejším okolí
a prožili animační večery nejen pro děti.
A co všechno jsme za tu dobu podnikli?
- výšlapy do okolních kopců

-

táborák (jelikož nám počasí přálo) jsme měli
dvakrát
prožili jsme olympijské dopoledne
učili jsme se střílet z luku
plnili jsme úkoly, za které jsme získali sladkou odměnu (poklad)
také jsme se dozvěděli, co je to Slackline
(chůze po pružném popruhu – lajně) a vyzkoušeli si, jakou máme koordinaci pohybu
byli jsme v bazénu, vířivce, a dokonce
i v sauně
podnikali jsme vycházky kolem přehrady
jezdili jsme na koních
plnili bobříka odvahy

- na rozloučenou jsme měli karneval s diskotékou (děti si vyrobily masky za pomoci
rodičů)
- letos si užili i rodiče různé sportovní aktivity
(volejbal, pilates, aqua zumba, tenis, stolní
tenis)
Bylo toho ještě velká spousta. Troufám si říct,
že tento pobyt byl SUPER a už teď se budeme
těšit na další. A tímto bychom za všechny děti,
rodiče i pedagogy mateřské školy chtěli poděkovat
městskému obvodu Radvanice a Bartovice, paní
starostce Šárce Tekielové a místostarostovi Aleši
Boháčovi za vyřízení dotace a umožnění zúčastnit
se ozdravného pobytu. Bc. Michaela Stiborová

Soutěživé sportovní dopoledne – Den dětí

1.června mají svátek všechny děti. Naše
škola si pro ně připravila dopoledne plné sportovních soutěží, které probíhaly na všech pracovištích školy. Děti na odloučeném pracovišti
Trnkovecká 55 spolu s dětmi z mateřské školky
absolvovaly cestu kolem světa a u každého stanoviště složily vlajku a mapu dané země. Pak
soutěžily ve sportovní disciplíně. V Anglii to
byl třeba slalom s deštníkem, v Austrálii skok
v pytli, v Číně přenášely pomocí hůlek křupky.
Na budově Vrchlického a Havláskové chodily třídy po stanovištích a plnily sportovní disciplíny. Děti hrály ping pong, přenášely pomocí
kolíčků papír jako ptáčci v zobáčku, lovily
rybičky, procházely opičí dráhu atd.

Na odloučeném pracovišti Bartovická soutěžili žáci jednotlivě ve skoku v pytli, slalomu
s míčem, házeli na cíl apod.
Děti dostaly míče, skákací pytle a další sportovní potřeby k výuce a hlavně sladkou odměnu.
Zakoupeno bylo vše díky účelové dotaci městského obvodu, čímž velice děkujeme. Akce se
zdařila a děti se už teď těší na další podobné soutěžení.
Žákyně třídy IV. A Miriam Bundilová
a Aneta Lorinczová nám o tomto dni napsaly:
V pátek 1. 6. jsme se účastnili Dětského
dne, který pro nás chystaly paní učitelky. Ráno
jsme se sešli před školou a do tříd jsme vůbec
nešli. Rozdělili jsme se do skupinek po čtyřech
a pěti žácích. Před velkou školou pak proběhlo
slavnostní zahájení Dětského dne. Paní ředitelka nám popřála k našemu svátku a my jsme

se pustili do soutěžení. S naší skupinkou jsme
nejprve navštívili ZOO. Zde jsme museli běhat
a lepit nálepky do kartiček se zvířátky. Potom
jsme vyrazili na soutěž křeček v kole. Tři z nás
vlezli do takového lepenkového kruhu a museli
se s ním přemístit do cíle. Potom jsme se vrhli na
přeskákání přes horkou lávu. Byl to nakreslený
chodníček a my jsme nesměli vstoupit mimo
lepenku. Pokračovali jsme v soutěži Alfa test,
kde jsme rychle museli hledat písmenko nebo
číslo. Na stanovišti Brouci jsme dostali do pusy
kolíček. V košíčku jsme měli vytisknuté brouky.
Kolíčkem jsme uchopili obrázek brouka a vypadali jsme jako ptáci se zobáky. Tyto brouky
jsme si pak předávali. Za každého brouka jsme
získávali body. Následoval rybolov, potom
cesta v kruzích, slalom a poznávání předmětů
v Tajemné krabici. Házeli jsme míče a také šišky
do kruhu. Tento den jsme si všichni moc užili.
Mgr. Martina Linhartová, ZŠ Vrchlického
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Koloběžky do škol

Žáci naší školy se zúčastnili soutěže Koloběžky do škol,
kterou pořádal BOKOLOBKA TÝM OSTRAVA, člen SSK
Vítkovice. Naši školu reprezentovala dvě smíšená družstva
žáků. Jeden tým postoupil do finále, kde se mladší žákyně umístila na krásném druhém místě. Závod probíhal na městském
atletickém stadionu SSK Vítkovice. Žáci soutěžili v závodě na
500 m a v paralelní štafetě. Jízda na koloběžkách je uchvátila
natolik, že kdykoliv pořadatelé dovolili, že si mohou koloběžky
půjčit, tak se vrhli na stadion a jezdili jako o život. Tato soutěž byla krásným zpestřením konce školního roku a určitě se
zúčastníme i v příštích letech.
Mgr. Martina Linhartová,
ZŠ Vrchlického

OZO Ostrava vyzývá:

Inspirujte se a nepropásněte příští ročník!
Společnost OZO Ostrava letos celkovou částkou 846 500 korun podpoří devět
z osmnácti projektů přihlášených do tematických výzev. Oproti loňskému prvnímu ročníku jde více než dvojnásobnou investici. „Uspěly originální návrhy
dotýkající se nejrůznějších oblastí života ve městě a přispívající k edukaci obyvatel všech generací. Jde o smysluplné aktivity zaměřené na zvýšení míry využívání odpadu a zvelebování životního prostředí,“ zdůrazňuje jednatel OZO
Ostrava Karel Belda.
Šest z vybraných projektů bylo přihlášeno do tematické výzvy Zelená pro
Ostravu zaměřené na úklid, zvelebování, čištění nebo zkrášlování města, tři
uspěly v rámci tematické výzvy Nový život starým věcem, jež podporuje kreativní nápady na opakované využití
odpadu.
V še ch ny p o dp oř e né projek t y
by měly být uskutečněny do listopadu tohoto roku. V prosinci je OZO
Ostrava vyhodnotí a také rozhodne
o celkové částce, kterou hodlá poskytnout v příštím ročníku tematických
výzev. Nové výzvy pak vyhlásí v průběhu ledna 2019. Takže pokud jste se
letos nestihli přihlásit, máte šanci.
Environmentálně zaměřené projekty
OZO Ostrava
mají zelenou!
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Informace MPO

QQ Poděkování poctivým nálezcům
Dne 28. května 2018 v pozdních večerních hodinách oslovil
hlídku muž, který jí předal nález – černou tašku. Ta obsahovala
notebook, flash disky a finanční hotovost. Muž byl následně
seznámen s tím, že pokud ztracenou věc vrátí vlastníkovi, má
nárok na náhradu nutných nákladů a na nálezné, které činí
desetinu z ceny nálezu. Pokud se do jednoho roku nepřihlásí
vlastník, může s věcí nakládat jako držitel a po uplynutí tří let
by nabyl vlastnické právo k nalezené věci. Všech práv se zřekl
a následně odešel. Strážníci kontaktovali možného vlastníka,
který své věci přesně popsal a před hlídkou zadal správně heslo
do notebooku. K dnešnímu dni je evidováno více než stovka
nálezů různé hodnoty a obsahu, a to od finančních hotovostí
a dokladů přes mobilní telefony a registrační značky. Všem
poctivým nálezcům děkuje Městská policie Ostrava.
QQ Městská policie Ostrava má obnovený vozový
park
Dne 30. května 2018 převzal ředitel Městské policie
Ostrava Mgr. Zdeněk Harazim od primátora města Ostravy
Ing. Tomáše Macury, MBA, pět ekologických vozidel značky
Škoda Octavia s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG).
Automobily byly nakoupeny v rámci projektu „Ostravou na
alternativní pohon I“ spolufinancovaného z Národního programu. Vozidla budou zařazena do přímého výkonu služby.
Dalších 6 vozidel s pohonem na CNG bude Městské policii
Ostrava dodáno do konce letošního roku.
Městská policie Ostrava

Jak získat dobrý pocit?

Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava nabízí zasloužený dobrý pocit těm, kteří
jako dobrovolníci věnují hodinu týdně osamělým a nemocným seniorům, např. pacientům LDN Radvanice. Pohodová návštěva u lůžka pacienta dokáže nejen zpříjemnit
těžké a dlouhé chvíle a vykouzlit úsměv na tváři, ale i přispět ke zlepšení zdravotního
stavu pacientů. Dobrovolníkovi navíc může přinést obohacení o životní zkušenosti,
rozšíření obzoru, užitečný a smysluplný způsob využití volného 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 centru
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

Charita Ostrava informuje
QQ Jak vypadá chudoba? Fotosoutěž!

Char ita Ost rava a A r máda spásy v yhlašují v rámci 13. ročníku Dnů proti chudobě
v Ostravě fotosoutěž na téma: Jak vypadá chudoba? Zapojte se s námi do debaty o tom, jak
dnes může vypadat chudoba, pošlete svou fotografii a vyhrajte.
Fotosoutěž „Jak vypadá chudoba?“ je určena
pro amatérské fotografy a studenty. Každý účastník může zaslat až 3 snímky dle podmínek fotosoutěže uvedených na webu www.ostrava.charita.
cz. Porota pod vedením profesionální fotografky
Zuzany Samary vybere 3 nejlepší snímky, jejichž
autoři získají dárkové poukazy. V říjnu 2018 proběhne výstava fotografií v hypermarketu Globus
v Ostravě-Porubě. Soutěž je otevřena do 3. 9. 2018,
snímky je možné zasílat na e-mail: alena_valkova@armadaspasy.cz

QQ Kurz pro hospicové dobrovolníky

Char ita Ost rava hledá dobrovolní k y do
Hospice sv. Lukáše. Smyslem práce hospicového dobrovolníka je poskytování pomoci lidem
v závěru života, doprovázení nemocného a umírajícího člověka. Dobrovolník může nemocnému
člověku nabídnout aktivity vhodné pro společně
trávený čas, např. povídání, čtení, hru, doprovod
na vycházku apod.
Dobrovolníky odborně připravujeme, rozsah
školení je 35 h teorie, 20 hodin praxe a 3 h supervize. Po dokončení kurzu obdrží účastník certifikát o jeho absolvování.

Pokud byste měli zájem se k nám připojit, kurz
pro hospicové dobrovolníky začíná ve středu
26. 9. 2018 od 16 h.
Kontakt: Charita Ostrava, Dobrovolnické
hospicové centrum, Charvátská 785/8, Ostrava
‑Výškovice, (budova Hospice sv. Lukáše), Aneta
Šimůnková, DiS.,Tel: 599 508 505, 731 625 768,
e-mail: aneta.simunkova@charita.cz, Web: www.
ostrava.charita.cz
QQ Bratři Ebenové, P. Flámová a Camerata
Janáček se sejdou, aby pomohli...

Benefiční koncert Charity Ostrava – Sešli se,
aby pomohli... na podporu Hospice sv. Lukáše –
zař ízení pro lidi v závěr u života proběh ne
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 závěrečném stadiu života.
Poslání hospice vychází z úcty k člověku jako
jedinečné a neopakovatelné bytosti, je kladen
důraz na komplexní rozměr péče a snahu o uspokojení biologických, psychologických, sociálních
a duchovních potřeb pacientů služby. Celý výtěžek
vstupného na koncert bude využit na podporu provozu Hospice sv. Lukáše v rámci povolené veřejné
sbírky.
Koncert bude moderovat Roman Pastorek.
Předprodej vstupenek v systému Národního divadla moravskoslezského, Ostravském informačním

servisu a informačních centrech měst v regionu
předpokládáme od června 2018.
QQ Jak pečovat o nemocného v domácím
prostředí a půjčovna pomůcek

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti
na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka
v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv.
Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout péči o člověka
se sníženou pohyblivostí, a získáte související
informace ze zdravotní a sociální oblasti. Naučíte
se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny
a léky, provádět osobní hygienu či polohování
jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou také
praktické ukázky. Jsou připraveny informace
o možnostech získávání příspěvku na péči nebo
využívání kompenzačních pomůcek, které mohou
být nápomocné při naplňování potřeb nemocného
člověka. Kompenzační pomůcky je možné 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 20. 9. 2018 od 14.00 h v budově Hospice
sv. Lukáše, 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!
inzerce

Prodám

stavební
pozemek
ve Slezské Ostravě
na ulici Tvardkova.
Pozemek má výměru
984 m2.
Cena 500.000 Kč, dohoda
na ceně možná.
Marek Šťastný,
tel. 604 784 471, e-mail:
stastnym@centrum.cz

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

Vítání občánků
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