www.radvanice.ostrava.cz | e‑mail: posta@radvanice.ostrava.cz  internetová televize: rab.tvova.cz
Statutární město Ostrava
Informační měsíčník občanů městského obvodu
Radvanice a Bartovice

RaB NOVINY
zdarma	ROČNÍK XXVI | srpen 2018

Rekonstrukce bytových domů

Pozvánka

do letního kina
v Radvanicích
Na pátek 31. 8. 2018 připravil městský
obvod Radvanice a Bartovice pro své občany
na dvoře radnice v Ostravě‑ Radvanicích
promítání české komedie „Tátova volha“.
Začátek akce je ve 20:00 hodin. Samotné
promítání filmu začne po setmění ve 21:00
hodin. Občerstvení je zajištěno. V případě
nepříznivého počasí se uskuteční promítání
v náhradním termínu.
(red)

Městský obvod Radvanice a Bartovice disponuje bytovým fondem, který tvoří 280 bytů
ve 26 bytových domech. Od mého nástupu do
funkce starostky před téměř osmi lety, se každoročně v rozpočtu městského obvodu počítalo
s rekonstrukcemi bytových domů, které byly
a ještě některé jsou ve špatném a zanedbaném
stavu. V současné době je hotovo 90% rekonstrukcí bytového fondu na sídlišti „U Káňů“, kdy
v současné době je dokončena revitalizace domů
na ulici Kobrova 1, 3, 5 a do konce roku bude
hotova II. etapa oprav a to bytových domů na ulici
Kobrova 4, 6 a Rokycanova 1. Poslední III. etapa
bude zahájena po zimním období, tj. v březnu
2019. Nájemníci bytových domů na ulici Kobrova
2 a Rokycanova 3 a 5 se nemusejí obávat, že by
se na tyto domy po letošních říjnových volbách
nedostalo, neboť vedení obvodu všechny 3 etapy
soutěžilo najednou a smlouvy s vítěznými firmami na realizaci jednotlivých bytových domů
jsou již uzavřeny, pouze začátek prací III. etapy je
stanoven na březen 2019.
Na novém vedení městského obvodu pak
bude záležet, zda se pustí do oprav zbývajících bytových domů, které ještě čekají na svou

rekonstrukci, konkrétně 3 bytové domy na
ul. Pátova, 1 bytový dům na ul. Trnkovecká,
2 bytové domy na ul. Těšínská, 1 bytový dům na
ul. U Statku, 1 bytový dům na ul. Za Ještěrkou
a 1 bytový dům na ul. Šmídova. Tak jako u ostatních bytových domů se bude jednat o celkové
rekonstrukce včetně výměny otopných systémů,
střech a fasád.
Šárka Tekielová, starostka

První turnus příměstského tábora
Každoročně připravuje městský obvod
Radvanice a Bartovice pro své děti dva turnusy
příměstského tábora. První, červencový turnus, probíhal od pondělí 16. 7. do pátku 20. 7.
Na příměstský tábor se v letošním roce přihlásil opravdu velký počet dětí, což svědčí o oblibě
a smysluplnosti celého projektu. Nicméně se
muselo přistoupit k nepopulárnímu řešení
výběru dětí, aby se dodržel počet daný projektem, na který městský obvod získal dotaci od
statutárního města Ostravy. Kritérií výběru bylo
několik, zejména sociální potřebnost rodiny,

sociální rizika rodin ohrožených sociálně
patologickými jevy, neboť příměstský tábor je
projektem v programu prevence kriminality.
V neposlední řadě se v některých případech přihlédlo i k termínu podání přihlášky k účasti na
příměstský tábor.
Děti se scházely každé ráno před tělocvičnou TJ Sokol Radvanice. Měly připravený
každodenní program až do odpoledních hodin.
Dětem se věnovali tři dospělí vedoucí tábora
(Pokračování na straně 2)

První turnus…
(Pokračování ze strany 1)
a několik strážníků Městské policie Ostrava,
úseku prevence kriminality. A co všechno
děti zažily? V pondělí navštívily integrované
centrum městské policie a hasičů v Nové Bělé,
včetně ukázek výcviku policejních psů a koní.
V úterý jely autobusem do Beskyd, navštívily
Ostravici a Satinské vodopády. Ve středu zorganizovala Městská policie Ostrava dětem

sportovní den na novém moderním dopravním hřišti. Ve čtvrtek děti navštívily ZOO
v Ostravě. Poslední den, tedy pátek, byl věnován sportovním hrám a aktivitám v zázemí TJ
Sokol Radvanice, kde došlo ke slavnostnímu
zakončení tábora.
Dětem se aktivity na příměstském táboře
velmi líbily. Byly spokojené a pro některé to byl
ten nejlepší zážitek z prázdnin, jak nám samy
(red)
řekly. 

Stavíme nové chodníky
a rekonstruujeme i ty stávající
Chodník podél ulice Čapkovy
Nově bude vystavěn chodník podél levé části
ulice Čapkovy v úseku od „malého kruhového
objezdu“ po ulici Poláškovu (naproti restauraci
U Břenků). Součástí stavby bude i napojení
chodníku z ulice Poláškovy. Nový chodník by
měl zvýšit bezpečnost chodců, kteří se dnes ke
stávajícímu přechodu pro chodce nedokážou
bezpečně dostat.
Chodník podél křižovatky na ulici Čapkově
a Radvanické
V parku U Káňů, který městský obvod před
nedávnem zakoupil a nyní ho začíná revitalizovat, dojde k výstavbě nových chodníků. Zároveň
budou vystavěny chodníky podél tohoto parku
od autobusové zastávky MHD linky č. 23 až
po ulici Těžní. Současně s touto stavbou budou
opraveny stávající chodníky od ulice Poláškovy
za autobusovou zastávkou MHD linky č. 29 (ve
směru do centra). Současně dojde i k úpravě
chodníku před restaurací U Káňů.
V průběhu výstavby chodníků budou rekonstruovány všechny tři autobusové zastávky
MHD. U zastávky, která je ve směru na Petřvald,
bude v rámci těchto investic také nově vytvořen
železobetonový záliv a dojde k lehkým úpravám
stávajícího chodníku.
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Nově bude mít křižovatka ulic Čapkova
a Radvanická dva osvětlené přechody pro
chodce. Na ulici Čapkově přibydou také další
dvě místa k přecházení, kde sice chodec nebude
mít automatickou přednost, ale zvýší to jeho
bezpečnost. Celý úsek bude osazen dopravním
značením omezujícím rychlost jízdy na max. 40
km/hod.
Je potřeba zmínit, že po dokončení výše
uvedených staveb a rekonstrukcí dojde k celoplošné opravě krajské komunikace Radvanické
ulice v úseku od ulice Poláškovy, dále po ulici
Čapkově až k „malému kruhovému objezdu“.
Budou opraveny zálivy u autobusových zastávek MHD tak, aby všechny splňovaly prvky
bezbariérovosti. Vzhledem k výše uvedeným
opravám budou na nezbytně nutnou dobu stávající zastávky MHD přemístěny o několik metrů
vedle, o čemž budou občané včas informováni.
Rekonstrukce chodníku podél ulice Těšínské
K r o m ě n ově v y s t a vě n ýc h c h o d n í k ů
chceme pokračovat v rekonstrukci těch stávajících na ulici Těšínské, tentokrát v úseku
od ulice Nad Obcí po zastávku MHD Olšák.
Rekonstrukce chodníku napomůže k vytvoření
dalších bezbariérových zastávek, a to zastávky
MHD Bajgr a zastávek MHD Olšák v obou směrech. K plně bezbariérovým chodníkům a zvýšení bezpečnosti chodců pohybujících se po
ulici Těšínské přibydou nová zábradlí a upraví
se schody, které se v úseku nacházejí.
Aleš Boháč, místostarosta

Nadlimitní čištění
silnic a místních
komunikací

Podařilo se nám zrealizovat další krok
pro zlepšení životního prostředí, a to snížení prašnosti silnic a místních komunikací v městském obvodě Radvanice
a Bartovice.
Všemu přechází období, kdy jsem ještě
ve funkci náměstka primátora zavedl nadlimitní čištění silnic v celé Ostravě, tedy
včetně silnic našeho městského obvodu.
Dodnes se silnice, které jsou v majetku
města, čistí dvak rát do měsíce. Nyní
jsem nově zavedl tato opatření i na místní
komunikace našeho městského obvodu,
které se doposud čistily podle tzv. prachové mapy, tzn. šestkrát ročně. Čištění
doplňujeme dle potřeby naším čisticím
vozem.
Zavedené nadlimitní čištění se v praxi
osvědčilo, proto jsem požadoval nadlimitní čištění i na krajských a státních
silnicích. Na jednání s hejtmanem MSK,
ministrem ŽP ČR a ředitelem ŘSD byl
tento požadavek vyslyšen a již od května
letošního roku se státní silnice na ulici
Rudná a Fryštátská stejně jako krajská
silnice Šenovská čistí také dvakrát do
měsíce. Pro úplnost dodávám, že nejčastěji čištěnou ulicí v našem městském
obvodě je ulice Těšínská, která se čistí
pravidelně každý týden.
S povděkem mohu také kvitovat, že
jednání, která jsem vyvolal na krajské
a státní úrovni, co se týká nadlimitního
čištění silnic, byla přínosná i pro ostatní
městské obvody v Ostravě, kde nyní nově
i tam vyvstala povinnost nadlimitně čistit silnice a komunikace. Věřím, že to
přispěje ke zlepšení životního prostředí
a čistoty jako takové.
Aleš Boháč,
místostarosta

Novým plotem opravy
na hřbitovech neskončily
Na obou hřbitovech městského obvodu se
pokračuje v jejich rekonstrukcích. K nově opravenému oplocení pokračujeme nyní v rekonstrukcích chodníků mezi jednotlivými částmi
hrobových míst.
Na počátku léta došlo rovněž ke speciálnímu tlakovému mytí a čištění obou kolumbárií
od letitých nečistot a nánosu mechu.
Skončili jsme také projektovou přípravu
a získali stavební povolení k vybudování
nového veřejného osvětlení na radvanickém
hřbitově, na jehož financování máme snahu
získat potřebné finance s možnou realizací
ještě v letošním roce.
Mimo jiné jsme učinili potřebné administrativní kroky na umístění plastových žump
a čekáme na stavební povolení. Žumpy jsou
nezbytné pro plánovanou rekonstrukci sociálního zázemí na hřbitovech (WC), které je v současné době ještě v podobě „suchých latrín“. Ty
budou nahrazeny moderním sanitárním zařízením a celkové sociální zařízení nabyde designu odpovídajícímu jak požadavkům současné

doby, tak i hygienickým normám splňujícím
parametry veřejných WC.
Upozorňujeme, že oba hřbitovy městského
obvodu Radvanice a Bartovice jsou hlídány
kamerovým systémem. V případě odcizení či
vandalismu se mají občané možnost obrátit na
policii, která má jediná právo posléze do nahrávaných záznamů nahlížet.
V neposlední řadě bych chtěl požádat
občany, aby do kontejnerů, které jsou na hřbitovech umístěny pro potřeby odkládání suchých
květin a další hřbitovní odpad, neukládali svůj
komunální odpad ani kuchyňské linky či gauče.
Je s podivem, co všechno zde občané odkládají,
ačkoliv mohou využít bezplatně kontejnerů ve
sběrném dvoře.
Děkujeme všem, kteří dbají na veřejný
pořádek a čistotu kolem svých hrobových míst
a veřejných prostor hřbitovů, vždyť se také
jedná o místo posledního odpočinku našich
příbuzných a předků.
Aleš boháč, místostarosta

Z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu na své 90. schůzi
konané dne 20. června 2018

-	 vzala na vědomí Zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému
finanční kontroly městského obvodu v roce
2018 a schválila Příkaz č. 1/2018 k odstranění nedostatků uvedených ve zprávě,
-	 rozhodla o uzavření smluv o smlouvách
budoucích o zřízení služebností a zakládajících 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,
-	 projednala žádosti o pronájmy pozemků
v k.ú. Radvanice a rozhodla o uzavření
nájemních smluv,
-	 projednala žádost společnosti GreenGas,
a.s., a souhlasí se vstupy na pozemky v k. ú.
Radvanice z důvodu provedení kontrolního
atmogeochemického průzkumu (měření
obsahu metanu v půdním vzduchu) a případného měření dynamiky výstupů důlních
plynů na povrch,
-	 jmenovala nové členy do jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Ostrava‑Radvanice,
-	 projednala záležitosti bytového fondu městského obvodu,
-	 schválila rozpočtové opatření č. 11/2018,
-	 projednala s doporučením návrh na změnu
obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.
17/2015 o místním poplatku ze psů,
-	 rozhodla o uzavření smlouvy o dílo pod
názvem „Opravy místních komunikací
v roce 2018“, se zhotovitelem Technické
služby, a.s. Slezská Ostrava,

Rada městského obvodu na své 91. schůzi
konané dne 11. července 2018

-	 rozhodla o uzavření smlouvy o dílo pod
názvem „Zpevněné plochy, vodovodní přípojka a přípojka NN v areálu bývalého koupaliště“ se zhotovitelem Technické služby,
a.s. Slezská Ostrava, a schválila rozpočtové
opatření č. 12/2018,
-	 vydala souhlas jako správce bezejmenného
vodního toku ID 10213709, levostranného
přítoku Lučiny v km 8,25 s vypouštěním
předčištěných odpadních vod do tohoto
toku,
-	 projednala žádost společnosti UNIGEO,
a.s., a souhlasí se vstupy na pozemky v k. ú.
Radvanice z důvodu provedení kontrolního
atmogeochemického průzkumu (měření
obsahu metanu v půdním vzduchu) a případného měření dynamiky výstupů důlních
plynů na povrch,
-	 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,
-	 rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebností a zakládající
právo umístit a provést stavbu,
-	 projednala záležitosti bytového fondu městského obvodu,
-	 projednala žádost Základní školy Ostrava
‑Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková
organizace, o souhlas zřizovatele s podáním Žádosti o poskytnutí podpory z operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání,
výzva č. 02_18_063 Šablony II, název projektu „Škola plná nápadů“ a souhlasí s podáním žádosti,

Opravy místních
komunikací
v letním období

Průběžně občany informujeme v našich
novinách o opravách místních komunikací
v našem městském obvodě. Celoplošné
opravy budou probíhat až současně s opravami plánovaných vodovodů a kanalizací,
proto zatím oprav ujeme jen nezby t né
výtluky. „ Zdědili“ jsme po předešlých
vedeních městského obvodu místní komunikace v žalostném stavu a postupně se snažíme v rámci finančních možností o jejich
opravu. Využíváme letních měsíců, kdy je
klidnější prázdninová doprava a jsou uzavřena školská zařízení, proto jsou zde opravovány větší úseky v ulici Za Ještěrkou,
dále před školou v Bartovicích, probíhá
celoplošná oprava komunikace v ulici Na
Sedmém. Zároveň probíhá II. etapa oprav
na ulici Výzkumné, oprava části komunikace na ulici Pulkavově, komunikace na
křižovatkách ulic Kálalova s Durčákovou,
Poláškova s Radvanickou a Poláškova
s Čapkovou. Také byla v červenci opravena
komunikace na ulici Bartovické před tamním hřbitovem.
Děkujeme řidičům, že v opravovaných
úsecích dbají na bezpečnost silničního provozu a snižují přiměřenou rychlost svých
vozidel.
Aleš Boháč,
místostarosta

Hřiště pro psy

bude mít nové prvky
V minulých letech jsme vybudovali hřiště
pro psy na ulici Poláškově v Radvanicích,
které, jak se ukázalo, je hojně pejskaři využíváno. Ovšem ani tento prostor neodolal vandalům. Z tohoto důvodu ke konci srpna dojde
k postupné obměně a doplnění dalších prvků
pro agility psích miláčků.
Aleš Boháč,
místostarosta

-	 vzala na vědomí zápis č. 36/2018 z jednání
komise sociální, sportovní a školství,
-	 rozhodla o zadání veřejné zakázky malého
rozsahu v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek a dle platné vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice pod
názvem „Úprava křižovatky Radvanická
x Čapkova“ a o zaslání výzvy k podání
nabídky uchazečům.

Kateřina Zdražilová,
vedoucí odboru OaVV
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Rozloučení s deváťáky

Pěstitelé, pozor!

III. ročník soutěže
o největší slunečnici!
Stejně jako v předcházejících letech proběhne i letos soutěž o největší slunečnici, a to ve
dvou kategoriích – nejvyšší rostlina a největší
průměr květenství.
A tak neváhejte! V případě, že vám narostla
velká slunečnice, přihlaste se do 25. srpna 2018
do soutěže osobně u paní Sniegoňové nebo
na jejím tel. č. 737 826 637, případně na tel
č. 596 227 100 (záznamník, kde uvedete jméno,
adresu, případně kontakt). My pak přijedeme,
přeměříme, vyfotíme a výherce po zásluze
odměníme a jejich jména zveřejníme, dají-li
nám k tomu souhlas.
Výbor ZO ČZS Bartovice

Městská policie
Ostrava informuje
Poslední školní den je pro žáky devátých tříd
základní školy nejen dnem, kdy dostanou svá
vysvědčení, ale je to také den, kdy naposledy
navštíví svou „alma mater“ ještě se statusem
„žáci“. Ač se to nezdá, devět let na základní
škole uběhne jako voda a poslední loučení se
svými spolužáky a pedagogy je sice koncem
jejich téměř bezstarostného dětství, avšak začátkem nové etapy, která je dovede až k dospělosti.
Z dětí se stávají mladí lidé, kteří se rozprchnou
na další studia, učební obory, popřípadě do prvních zaměstnání. Ačkoliv je loučení krokem
spíše nostalgickým, hodnotícím uplynulá léta
ve školních lavicích, je zároveň aktem oslavujícím jejich nové životní zkušenosti.

Slavnostního aktu rozloučení se žáky deváté
třídy ZŠ Vrchlického 5 v Ostravě‑Radvanicích,
který se konal dne 28. 6. 2018 v obřadní síni
radnice našeho městského obvodu, se kromě
samotných žáků zúčastnili jejich pedagogové
a za městský obvod Radvanice a Bartovice
přišel mladým lidem popřát úspěšný vstup do
nastávajícího období pan místostarosta Aleš
Boháč. Paní ředitelka základní školy Hana
Ostřanská rozdala přítomným žákům pamětní
listy a pan místostarosta všem věnoval drobné
dárky v podobě sladké čokolády a flash karty.
Školní lavice letos opustilo celkem 20 žáků
deváté třídy.
(red)

Trolejbus č. 101 pojede až na „Kamčatku“
Od září letošního roku pojede trolejbusová
linka č. 101 podle nového jízdního řádu až na
zastávku Ludvíkova v Radvanicích. Víte, že po
zavedení terminálu Hranečník městský obvod
nesouhlasil se ztrátou přímého spoje s centrem

Ostravy a navrhoval, aby alespoň jedna linka
směřující do Radvanic a jedna linka směřující
do Bartovic zůstaly linkami přímými. Lidé,
kteří míří do centra města za kulturou nebo za
nákupy, by nebyli nuceni přestupovat, když
jejich cílovou destinací
není zrovna Poruba či
Ostrava‑Jih. Důležitým
argumentem bylo také
neztratit přímé spojení
s městskou nemocnicí
a centrálním hřbitovem.
Post upně se n á m
podař ilo (by ť mimo
n o č n í a v í k e n d ov é
spoje) zachovat linku č.
38. U linky č. 29, u které
jsme požadovali využití parciálních trolejbusů, se začal z různých
důvodů testovat provoz
jen ve vybraných časech
pod novým číslem 101.
Tento testovací provoz
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V podvečer dne 16. června 2018 byli
strážníci vysláni k zastávce MHD v Ostravě
‑Radvanicích, kde mělo dojít k napadení
osoby. Po příjezdu na místo hlídka kontaktovala muže, který měl silně krvácející
osmicentimetrovou tržnou ránu pod okem.
Napadený muž hlídce sdělil, že seděl klidně
na lavičce. Následně k němu přistoupila
skupinka tří mladíků. Jeden ze skupiny jej
bezdůvodně několikrát udeřil do obličeje
a po pádu z lavičky jej začaly osoby společně
kopat. Ve stejnou dobu zavolal na tísňovou
linku svědek celé události, který sledoval
3 osoby ve vozidle a tvrdil, že jsou to ti, kteří
napadli mladíka. Strážníci ihned vyjeli za
svědkem události. Tři osoby (ve věku 15,
19 a 21 let) podezřelé ze spáchání trestného
činu předala hlídka přivolaným policistům
ČR. Napadeného muže převezla záchranná
služba do nemocnice k ošetření.
MPO

ukázal, že o přímé spojení s centrem je mezi cestujícími zájem a technické parametry dovolují,
aby konečná parciálního trolejbusu nebyla už na
zastávce LDN, ale trasa byla prodloužena až na
zastávku Ludvíkova. Po domluvě DPO s KODIS
se občané „Kamčatky“ dočkají nové nabídky
přímého spoje č. 101 nejenom s centrem města,
ale linka bude pokračovat až na Hlavní nádraží.
V této souvislosti došlo k tvorbě nových jízdních řádů platných od večera 2. 9. letošního roku
nejenom u linky č. 101, ale i u linky č. 29, která
bude u některých spojů v pracovních dnech
nahrazena právě linkou č. 101. Jízdní řády naleznete na www.dpo.cz.
Nejed ná se o f inální var iant u v rámci
dopravní obslužnosti této oblasti, jelikož dále
bude sledována vytíženost spojů a dopady ve
změnách jízdních řádů, technické parametry nových parciálních trolejbusů, a to hlavně
v zimních měsících.
Aleš Boháč, místostarosta

Kadeřnický salon

Dneska jsme si v seriálu o podnikatelích
našeho městského obvodu vzali na mušku
kadeřnický salon paní Evy Tobiášové z Ostravy
‑Bartovic. Paní Eva své podnikatelské aktivity
přenesla sice do centra města, konkrétně do
tzv. polyfunkčního domu, ale jak nám sama
řekla, klientela z našeho městského obvodu
za ní dojíždí. Koneckonců není se čemu divit.
Kadeřnický salón je velmi vkusně zařízen, kvalitní služby zde najdou dámy i pánové. Nejen
vlasová image zde nabyde na své kráse, ale
najdete zde také služby kosmetičky, manikérky,
pedikérky i tetovací a masážní salon.
Nejlépe se služby prezentují, když se vyzkoušejí na vlastní kůži. Proto jsem rozhovor s paní
Evou uskutečnila rovnou na jejím kadeřnickém
křesle. Ptala jsem se na její začátky, kadeřnickou
praxi, přitom mi hlavu pečlivě balila do proužků
lesklých alobalů. „Vyučila jsem se kadeřnicí, protože mě v patnácti letech, kdy jsem se
měla rozhodnout o své budoucnosti, nic jiného

nenapadlo,“ začala svůj příběh vyprávět. „Na
učňáku jsem se z mého pohledu toho moc nenaučila. Tam se učí podle starých osnov a vůbec
se nebere v potaz současný trend a požadavky
klientů. To mě vůbec nebavilo. Dodělala jsem si

seriál

představujeme podnikatele
v obvodu
tedy maturitu a zprvu jsem rok ve svém vyučeném oboru vůbec nepracovala. Ale pak jsem si

řekla, že k čemu tu školu mám, když se oboru
nevěnuji v praxi, a nastoupila jsem jako kadeřnice do jednoho salonu ve městě jako zaměstnanec. Velmi rychle jsem nabrala zkušenosti
a práce mě začala moc bavit. Dokonce natolik, že jsem po třech letech otevřela právě tady
v polyfunkčním domě svůj kadeřnický salon.
Několikrát ročně jezdím spolu s kolegyněmi
na různá kadeřnická školení v ČR i do zahraničí. Nové a kreativní metody v mém oboru se
neustále vyvíjejí a mě fascinuje se je učit a pak
klientkám nabízet a praktikovat. Kadeřnická
práce není vůbec jednotvárná a nudná, jak by se
mohlo zdát, ale nové trendy jsou pro mě prakticky výzvou dělat stále nové a nové věci. Týká
se to nejen barev, ale i střihů
a účesů.“
Svůj salon v polyfunkčním domě provozuje paní
Eva už pět let. Bez nějaké
větší reklamy má diář se
zákaznicemi stále plný a na
nedostatek práce si rozhodně
stěžovat nemůže.
A j a k ý b yl v ý sl e d e k
mé nové image? Byla jsem
maximálně spokojená. Paní
Eva naprosto odhadla, jaký
střih, barvu a účes má mým
vlasům dodat, aby mi to slušelo, když moje zadání znělo:
„Udělejte mi, co sama uznáte
za vhodné“. Dokonce kolegyně kosmetička si vyšetřila chvilku a vylepšila mi obličej na „o několik
pátků mladší vzhled“. Služby v salonu paní Evy
Tobiášové tedy vřele doporučuji a zde máte kontakt k využití:
Eva Tobiášová
Salon Style
Vítkovická 3079/12
702 00 Moravská Ostrava
Tel. 721 025 133
Kateřina Tomanová

Nová střecha na Domě zahrádkářů v Bartovicích
V plánu oprav spolkového
majetku bartovických zahrádkářů byla dlouhodobě na předním místě oprava střechy.
Nechali jsme si posoudit
její stav a následně i zpracovat
nabídkový rozpočet. Ten však
byl vysoko nad rámec našich
finančních možností. Jedinou
cestou bylo požádat městský
obvod o posk y t nutí účelové
dotace na opravu spolkového
majetku.
K naší velké radosti zastupitelstvo městského obvodu naši žádost schválilo.
Vzhledem k tomu, že jsme si v předstihu
nezávazně ověřovali nabídky různých firem na

provedení prací, mohla tak již koncem června
firma RAMSES zahájit stavební práce, neboť
její nabídka jako nejvýhodnější byla schválena
výborem ZO ČZS.

Dík y zodpověd nému př ístupu jak vedení f irmy, , tak
jejich zaměstnanců byly práce
ukončeny do 15. července.
Poděkování bar tovických
zahrádkářů za novou střechu
patří především vedení našeho
obvodu za vypsání dotačního
tit ulu na oprav u spolkového
majetku a členům zastupitelstva,
kteří dotaci pro nás projednali
a schválili.
ZO ČZS
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Kalendář
událostí

v měsíci srpnu
93. schůze Rady
15. 8. 15:00 MěOb RaB – kancelář
starostky
94. schůze Rady
29. 8. 15:00 MěOb RaB – kancelář
starostky
Letní kino Radvanice,
31. 8. 20:00
dvůr radnice

Krásná životní jubilea
Krásné životní jubileum devadesát jedna
let oslavila paní Emma Zádrapová. Jubilantka,
dlouholetá oby vatelka našeho městského
obvodu, přivítala návštěvu paní starostky v
úžasné zdravotní i osobní pohodě. Paní starostka
Šárka Tekielová oslavenkyni srdečně pogratulovala a popřála ji do dalších let stále pevné
zdraví, životní elán a stále dobrou náladu.
Šárka Krkošková, odbor OaVV

 Co to vidí oko mé?
výtvarná dílna pro děti
výroba lupy
čtvrtek 16. srpna | od 9 do 11
 Pátrání po zmizelé knize
soutěž pro děti
středa 29. srpna | od 9 do 11

Dušan Pavlorek
z Radvanic.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají rodiče
a bratr Petr s rodinou.

Akce v knihovně
 Detektivové a zloději kabelek
čtení pro nejmenší čtenáře
úterý 7. srpna | od 9 do 10

Dne 23.8. 2018
uplyne 10 let od chvíle,
co nás opustil
pan

Koho jste milovali, ten neodešel, ten žije
v našich srdcích dál.

Milovat a být milován
je největší štěstí na světě.

Dne 4. srpna 2018 by se dožil
významného jubilea 100 let
náš milovaný tatínek, pan

Dne 6. 8. 2018 je tomu 15 let, co nás navždy
opustila ve věku 81 let naše milovaná maminka

Josef Stavař

rozená Němcová, z O.-Radvanic.

Zdenka Pětvalská,

z Radvanic.

 Slavní záporáci
test pro děti
srpen | během půjčování
 Zločincům na stopě
výstava knih
srpen | během půjčování
 Osobnosti a jejich výroky
výstava fotografií známých osobností
srpen | během půjčování
Projekt Lupiči pod lupou je spolufinancován
statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Radvanice a Bartovice. KMO

Pracovala jako jeřábnice v O.-Radvanicích na
bývalém závodě Bastro.

S láskou vzpomínají dcery Zdeňka
a Alena s rodinami.

Za lásku a obětavost děkují dcera Alena, syn
Ivan a Drahomír. Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Milovníci rocku si užili

Dne 20. srpna 2018 si připomeneme
2. smutné výročí úmrtí
pana

V odpoledních hodinách dne 15. 6. 2018 se
u Společenského domu v Ostravě‑Bartovicích
konala akce s názvem ROCK SLUNOVRATU,
na které vystoupily známé rockové legendy.
Zdá se, že tématem akce jsme se trefili do vkusu
návštěvníků, kteří se sešli v docela hojném počtu.
Odpoledne na venkovním podiu vystoupily skupiny Čtverec, Citron revival, Speciál s Petrem
Němcem, Abraxas a RUR. Po desáté hodině
večerní se program přesunul do sálu společenského domu, kde vystoupila kapela Acoustica
a poté do pozdních nočních (či chcete-li brzkých
ranních) hodin DJ Berka bavil hosty rockovými
peckami na své diskotéce. Celou akci moderoval
(red)
Jiří Basta.

Jaroslava Janíčka
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Všem, kteří vzpomenou s námi,
děkujeme.
S láskou vzpomínají manželka Jindřiška,
dcera Renata a syn Jaroslav s rodinami,
všichni příbuzní a přátelé.

Starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice Vás zve

na slavnostní vítání občánků
22. září 2018 od 10.00 hodin v obřadní síni zdejší radnice.
Vážení rodiče, pokud máte zájem
o účast na slavnostním obřadu vítání
občánků, dostavte se, prosím, v úřední
dny na matriku Úřadu městského obvodu
Radvanice a Bartovice (1. patro, č. dveří
15) s platným občanským průkazem a rodným listem dítěte.
Se zveřejněním fotografie, zapsáním
do slavnostní kroniky a zveřejněním na
internetové televizi městského obvodu
musí zákonný zástupce dítěte vyjádřit
svůj písemný souhlas.
Šárka Tekielová, starostka

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
v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin.

Rekondiční pobyt členů
Klubu důchodců v Radvanicích

V době od 24. 6. 2018 do 30. 6. 2018 se zúčastnili členové Klubu důchodců v Radvanicích
r ekond ič n í ho p oby t u v hor ské m hot elu
„Sůkenická“ na Bílé – Staré Hamry. Počasí nám
sice moc nepřálo, ale na procházky i túry a sbírání hub bylo ucházející.
Prostředí v hotelu bylo pěkné, stravování
výborné a personál příjemný.
Absolvovali jsme besedu se členem horské
služby z oblasti Beskyd. Po zhlédnutí videa o práci
záchranářů horské služby přímo v akci se s námi
přednášející podělil o své zážitky týkající se hor.
Na závěr pobytu, den před odjezdem, jsme
se zúčastnili odpoledního zájezdu do Rožnova
pod Radhoštěm. Tam jsme si užili teplého a slunečného počasí, které nám celý týden scházelo.

Moštování jablek

Po návštěvě svíčkárny jsme se vydali do města.
Mnozí využili příležitost k nákupu valašských
specialit: jak sladkých (frgály), tak masných,
které pak posloužily jako dárky. Zmoženi teplem a nákupy jsme skončili v restauraci tamního
pivovaru.
Veden í měst ského obvodu R a dva n ice
a Bar tovice děkujeme za f inanční příspěvek na poby t. Děk uji také paní Stoškové,
pod jejím ž vedením se poby t usk utečnil.
Starala se mimo jiné o zábavu v době nepříznivého počasí a také plnila funkci zdravotnice, měřila krevní tlak a cukr – díky chutné
a vydatné stravě.
Ludmila Galušková,
členka KD v Radvanicích

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.

LISOVÁNÍ OVOCE
ZO ČZS Ostrava‑ Radvanice

oznamuje,
že lisování ovoce začne
v sobotu dne 11. 8. 2018
od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Pravidelně ve dnech:
Středa 15.00–17.00 hod.
Sobota 8.00–12.00 hod.
Další informace
na telefonním čísle:
777 469 304

Jubilanti v Klubu důchodců v Bartovicích oslavovali

Klub důchodců v Bartovicích dvakrát ročně
oslavuje životní jubilea svých členů. Ti, kteří
oslavili své kulaté či půlkulaté narozeniny
v první půlce letošního roku, se s ostatními
členy bartovického klubu důchodců sešli ve
čtvrtek 28. 6., kdy jim přišel popřát za městský
obvod Radvanice a Bartovice pan místostarosta
Aleš Boháč a přinesl oslavencům drobný dárek
a kytičku. Všichni zúčastnění spolu poobědvali, doplnili chuť sladkým moučníkem a ke
společné zábavě jim dopomohla i kapka alkoholového moku.
(red)

Uzávěrka příštího
čísla 15. 8. 2018
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Amosovo vrchličácké dopoledne

Na konci čer v na proběhla vědomost ní
soutěž Amosovo vrchličácké dopoledne pro
žáky 7.–9. ročníku. Tato akce proběhla díky
účelovému neinvestičnímu příspěvku statutárního města Ostravy, kód 17/1114. Paní učitelky druhého stupně s paní vychovatelkou

školního klubu si pro žáky připravily zajímavé vědomostní testy z oboru matematika,
přírodopis a anglický jazyk. Vždy tři nejlepší
žáci z každé třídy byli oceněni zajímavými
dárky – USB Flash disk, dvojjazyčné knihy
česko -a nglické, slad kost i atd. Nešlo jen

o znalosti ze školy, ale také o logické myšlení, takže zvítězili ti, kdo spojili vědomosti
a logiku.
Mgr. Martina Linhartová,
ZŠ Vrchlického

Dětský den Přehlídka školních družin
v mateřské škole
Za Ještěrkou

V pátek 8. 6. 2018 přišly všechny děti
už ráno do školky s nadšeným úsměvem.
Ten ale opadl, když se v poledne přihnaly
velké černé mraky a spustil se déšť. Protože
ale nejen v pohádkách vždy všechno dobře
dopadne, tak také nad mateřskou školou
začalo ve dvě hodiny vykukovat sluníčko
a vysoušelo všechny louže.
Když byl v 15:30 hod. zahajován program, slunce se na nás již usmívalo naplno.
Tak jako každoročně nebyl dárek ke Dni
dětí zadarmo. Na děti čekaly tři záludné
úkoly, se kterými si ale nakonec všechny
hravě poradily. Za odměnu je čekal výborný
párek s chlebem a zejména nadýchaná cukrová vata. Díky štědrému daru jednoho
z našich rodičů si děti pochutnaly také na
osvěžujícím nanuku, který v teplém počasí
přišel vhod.
Když byly splněny všechny úkoly a děti si
dostatečně vyhrály na skákacím hradu, přišel na řadu program, na který se děti těšily
nejvíce. Když začala veselá bílá pěnová
party, děti se převlékly do plavek a jejich
radost byla přímo hmatatelná. Jsme rádi, že
se počasí umoudřilo a dopřálo nám užít si
tento den naplno.
Ta ké děk ujeme městskému obvodu
Radvanice a Bartovice za sladký dar, kterým
si děti zpříjemnily svůj svátek již 1. 6. 2018.
MŠ Za Ještěrkou
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„MATIČKA 2018“
P ře st ože u ž ne navšt ěv uji I. odděle n í
školní družiny, pracuji ještě letos v dramatickém kroužku u paní vychovatelky Lenky
Mladěnkové. Už jsem hrála Červenou karkul-

ku, Saxanu, Abbu, žirafu a letos jsem si zkusila hlasatelku počasí. Scénář letos vymýšlely
čtvrťačky na podzimní akci „Noc v družině“.
Vymyslely příběh „Pohádky s Arabelkou“.
Vypráví o tom, jak Martin ze světa lidí
zachrání celou pohádkovou zemi před
hrozbou tříhlavého draka. Dostane
za ženu princeznu Arabelu. Koná se
veliká svatba a pak se jim narodí dceruška, princezna Arabelka. Je milá,
hodná, ale pořád by jen koukala na
televizi. Tak v naší pohádce z televize
vyskakují různé pohádkové postavičky a pokoušejí se uspávat malou
Arabelku. Od zimy jsme vymýšleli
choreografii tanců. Paní vychovatelka
zase vyráběla kostýmy a nejtěžší bylo
vyrobit tříhlavého draka. Nejvíce
se nám asi vydařil tanec na skladbu
Mira Sofia. Naši pohádku jsme nejprve zahráli maminkám na besídce
k Svátku matek. Potom následovalo
vystoupení na přehlídce školních
družin Matička 2018. Letos jsme jeli
až do Hošťálkovic. Mají tam pěkný
sál s pestrým osvětlením. Ale bylo to
pro nás dost daleko. Nejprve proběhly
prostorové zkoušky, to jsme ještě
byli nervózní a dost zmatení. Naše
představení mělo veliký úspěch a náš
závěrečný tanec roztleskal celý sál.
Doma už mám tři medaile za Matičku.
Věřím, že napřesrok zase připravíme
něco nového. Naši pohádku můžete
vidět na Radvanických slavnostech
v září.
Šarlota Legerská, žákyně III.B ZŠ
Vrchlického

Veselé dopoledne

I letos se konal maškar ní kar neval pod
názvem Vrchličácké zábavné a vědomostní
dopoledne – Veselé dopoledne pro žáky 1. –
3. ročníku. Každoročně probíhal v zimě, ale tentokrát ho připravily paní vychovatelky v červnu
a byl financován z účelového neinvestičního příspěvku statutárního města Ostravy, kód 17/1114.
V úvodu paní vychovatelka Lenka Mladěnková
a paní ředitelka Hana Ostřanská vyhodnotily
nejpilnější redaktory školního časopisu „Listy
Vrchličáku“. S kamarádkami z družiny jsme

zatančily náš taneček z pohádkového vystoupení. Pomáhaly jsme s různými soutěžemi.
Podávaly jsme švihadla, balónky, křídy, puzzle
apod. Hned po zahájení se porotě představily
všechny děti v kostýmech. Porota s předsedou
panem místostarostou Alešem Boháčem vybírala nejkrásnější masky. Odměny byly krásné
a dostali je vždy nejlepší 4 žáci v každé třídě.
Dále byla vyhodnocena cena poroty. První soutěž byla „Židličková“, děti v ní bojovaly o židle.
Pak následovala balónová štafeta, kdy si žáčci

Vrchličácký labyrintík

Na konci června připravily paní vychovatelky tradiční Vrchličácké zábavné a vědomostní dopoledne – Vrchličácký labyrintík
pro děti 4. – 6. ročníku. Ten skvěle moderovaly
redaktorky školního časopisu Aneta Lörinczová
a Miriam Bundilová s paní vychovatelkou
Lenkou Mladěnkovou. V porotě zasedli zástupci
školy a za městský obvod pan místostarosta Bc.
Aleš Boháč, MBA. Paní ředitelka Mgr. Hana
Ostřanská nás přivítala a popřála nám štěstí
v soutěžení. Akce se konala díky účelovému
neinvestičnímu příspěvku statutárního města
Ostravy, kód 17/1114.

Nejprve soutěžící trošku potrápili své hlavičky. Na velké tabuli byly připraveny otázky
z mnoha obor ů. Letos byly nejoblíbenější
otázky z filmu, sportu a školy. Následovala
rétorika, mistrem byl Matěj nebo Izabela,
a také další disciplíny měly své mistry. Potom
jsme se všichni nasmáli při předvádění pantomimy, můj spolužák Tomáš byl asi nejlepší
ze všech a rozesmál celý sál předváděním
modelky. Na Trnkovci mají skvělý balanční
k r uh. Dva spolužáci ho drželi a snažili se
dostat kuličky do barevných otvorů. Soutěžící
v další soutěži kreslili názvy filmů a pohádek

předávali míče nad hlavami nebo pod nohama
apod. Další zábavná atrakce bylo malování
obličeje se zavázanýma očima na připravenou
tabuli. Následoval hod kroužky, hod míčkem
nebo skok přes švihadlo. Jablko přivázané na
niti soutěžící museli okousat bez pomoci rukou.
Nálada byla veselá a dovádivá.		
Miriam Bundilová a Aneta Lorinczová, žákyně
IV.A ZŠ Vrchlického

na velikou tabuli. Skákání přes švihadlo
jsem vyhrála já, ale hod míčkem do koše zase
vyhráli šesťáci. Pak nám paní vychovatelka
pouštěla písně a my jsme hádali, ze kterého
filmu či pohádky známe tyto melodie. O přestávce si také všichni žáci z publika zatančili
a vyzkoušeli také jednotlivé disciplíny.
Na soutěži jsme se všichni dobře pobavili.
A jak to dopadlo?
Letos zvítězilo tříčlenné družstvo VI. B.
Gratulujeme.
Taťána Tomečková, IV.A
ZŠ Vrchlického
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Zážitky dětí z výletů

V MŠ Radvanice byl červen ve znamení
výletů. Jednotlivé třídy si užívaly společně
strávené dny na různých zajímavých místech
Ostravy. Jako první se na výlet vydala třída
Hvězdičky z odloučeného pracoviště při ZŠ
Trnkovecká. Hvězdičky se 8. 6. vydaly po stopách historické Ostravy a vystoupily na její nejvyšší bod – haldu Emu. Po výšlapu na vrchol si
děti vychutnaly svačinku v přírodě a pokochaly
se nádherným výhledem. A co se dětem nejvíce
na výletě líbilo? Právě ten dechberoucí, nezapomenutelný výhled.
Na další výlet vyrazila předškolní třída
Pastelky. Ta absolvovala výlety dokonce dva!
První výlet 19. 6. se konal do ekozahrady při
ZŠ Bartovice, kde si děti vyhrály až do oběda.
Poobědvaly v tamější restauraci a po vydatném
obědě ještě navštívily park u KD Bartovice.
Počasí dětem opravdu přálo. Proto se po zábavě
v Bartovicích odebraly zpátky do školky a využily ochlazení na našem novém mlhovišti.
Př i d r u hém v ýletě 26. 6. děti ze t ř ídy
Pastelky navštívily Family park Skalka na
Vřesině. Užily si zde mnoho atrakcí – trampolíny, kolotoče, prolézačky… Neváhaly si
zahrát na rytíře a princezny na skákacím hradě
a zajezdily si na tubingové dráze. Po nakrmení
zvířat v Mini Zoo se samy naobědvaly v restauraci. Výlet jim předčasně přerušil déšť, ale

i přesto se děti vracely do školky příjemně unavené a plné zážitků.
Dne 21. 6. do Komenského sadů v centru
Ostravy vyrazila třída našich nejmenších dětí –
Sluníčka. Užily si cestu městskou hromadnou
dopravou. Společně si našly strom, pod kterým
si rozložily svačiny a zažily si tak opravdový
piknik v trávě. U svačiny to však samozřejmě
neskončilo. Děti si zahrály hry v parku s míčem
a padákem. Poté se přesunuly do Dětského ráje,
kde si vyzkoušely prolézačky, hrály si s pískem
i v dřevěném domečku. Kluci si vyzkoušeli dalekohled a kladku na přesýpání písku. Holčičky se
točily na kolotoči. Když si děti pohrály, jako sladkou odměnu dostaly nanuk. Počasí i Sluníčkům
přálo. Sluníčko svítilo a všem se výlet moc líbil.
Jako poslední se na výlet vydala třída Srdíčka.
S batůžky a připravenými pláštěnkami na zádech
se vydala 27. 6. na výlet za zvířátky. Sluníčko se
na ně sice moc neusmívalo, ale ani déšť je nepřekvapil. Ze školky se pěšky vydaly na Hranečník
k paní učitelce Saši. Koníkovi, u kterého se zastavily, nabídly jablíčko a mrkev, kterou donesly s
sebou. Koník dětem za dobrou svačinku zařehtal
na rozloučenou. Po koníkovi se děti vydaly podívat na pštrosy. Ty však okukovaly z bezpečné
dálky, jelikož pštrosi dávali dětem svými hlasovými projevy najevo, že mohou být nebezpeční.
Po svačince na zahradě se děti odvážily jít nakrmit

Léčebna dlouhodobě nemocných a Dům sociálních
služeb v Radvanicích dostanou nový kabát
Město Ostrava vyhlásilo veřejnou zakázku
na zateplení obvodového pláště, výměnu oken
a dveří a opravu balkónů v Léčebně dlouhodobě
nemocných (LDN) a Domu sociálních služeb
v Radvanicích, které spadají pod Městskou nemocnici Ostrava. Do vyhlášené podlimitní veřejné
zakázky se mohl přihlásit neomezený počet uchazečů. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na
11. července. Předpokládaná hodnota zakázky je
zhruba 51 milionů korun bez DPH.
„Modernizace objektu bude probíhat zhruba
tři čtvrtě roku, a to za plného provozu. Přinese
vyšší komfort klientům zařízení i jeho zaměstnancům. Pokračujeme tak v opravách a zvyšování úrovně naší nemocnice, která poskytuje
péči Ostravanům a pacientům z nejbližšího
okolí. Finanční prostředky na modernizaci
budovy budou poskytnuty ze speciálně zřízeného fondu pro rozvoj nemocnice,“ řekl náměstek primátora pro sociální oblast a zdravotnictví
Michal Mariánek.
Zhruba pětina odhadovaných nákladů bude
spoluf inancována z dotačních prostředků
Evropské unie z Fondu soudržnosti. Jedná se
o částku ve výši 10 687 616 Kč bez DPH.
O realizátorovi rozhodne v srpnu rada města
a práce budou zahájeny po podpisu smlouvy
letos v září. Termín pro dokončení zakázky je
stanoven na červen roku 2019. S ohledem na
průběh zadávacího řízení mohou být uvedené
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termíny prodlouženy o dobu nezbytně nutnou.
Opravy budou probíhat podle dokumentace
z února 2018, jejímž autorem je společnost PPS
Kania, s.r.o.
LDN je odborný léčebný ústav oboru geriatrie, který se zabývá komplexní péčí o pacienty.
Disponuje celkovou kapacitou 124 lůžek na
čtyřech stanicích. Pokoje jsou třílůžkové, dvoulůžkové a jednolůžkové; stanice jsou smíšené.
Veškeré přístupy jsou bezbariérové. V LDN péči
poskytuje 6 lékařů a 70 nelékařských zdravotnických pracovníků.
V objektu sídlí také Dům sociálních služeb.
I jeho 3 stanice s 66 lůžky projdou modernizací.
O klienty se v objektu stará 43 nelékařských
zdravotnických pracovníků.
Předválečné sou k romé sanator ium
v Radvanicích bylo př iděleno nemocnici
v roce 1958 k umístění plicního oddělení.
V roce 1976 v něm vznikla LDN. V roce 1996
byl dán do provozu nový lůžkový pavilon
LDN Radvanice (124 lůžek), který takto stále
funguje a v roce 1998 byla rekonstruována
„stará“ LDN (horní část) s 66 lůžky. V roce
2007 došlo k rozdělení a vznikl nově Dům
sociálních služeb, který poskytuje pobytovou
sociální službu po dobu, než se klient může
vrátit do domácího ošetřování či přejít na jiný
druh služeb. Obě budovy jsou propojeny stavebním krčkem.
Ve speciálně zřízeném fondu pro rozvoj
nemocnice je aktuálně 470,6 milionu korun.
Zdroj: MMO

zvířátka přímo do výběhu. Kozám, kačenkám,
kuřátkům, krocanovi i huse nadrobily suchý
rohlík. Některé děti se nebály a dokonce rohlík nabídly kozám i přímo z ruky. Poslední zvířátko, na které se šly podívat, bylo miniprasátko.
Po zamávání miničuníkovi se vydaly si zbytek
dopoledne užít na kolotoče a houpačky. Když si
děti dostatečně vyhrály, čekala je cesta zpět do
školky, kde na ně čekal výborný oběd.
Saša Sikorová

Česko v pohybu
celostátní průzkum
Domácnosti z Vaší obce, které jsou zařazené
do projektu, jsou vybrané na základě pravděpodobnostního výběru a budou požádány, aby
se zúčastnily dotazování.
 KDO JE ZADAVATEL?
Z a d ava t ele m v ý z k u mu je C e nt r u m
dopravního výzkumu, potažmo Ministerstvo
dopravy.
Realizátorem výzkumu je společnost
SC&C, která je výzkumnou agenturou s dlouhodobými výzkumnými zkušenostmi a se silným statistickým zázemím.
 CO JE CÍLEM VÝZKUMU ČESKO
V POHYBU?
Cílem tohoto prvního celorepublikového výzkumu je zachytit současné dopravní
návyky obyvatel ČR.
Průzkum bude dokončen na jaře roku 2019
a jeho výsledky budou použity pro modelování
a plánování veřejné dopravy a budou důležitým zdrojem informací pro práci dopravních
odborníků.
 KOHO SE BUDE VÝZKUM VE VAŠÍ
OBCI TÝKAT?
Ve Vaší obci bylo vybráno několik adres
(domácností). V celé ČR bude výzkum probíhat celkem u 10 000 vybraných domácností.
Díky tomuto postupu budou zohledněny
názory lidí ze všech oblastí České republiky
a bude zajištěna objektivita výsledků.
V krátkém dotazníku se naši tazatelé snaží
zachytit cestovní návyky jednotlivých členů
domácnosti spojené s každodenním cestováním do práce, školy, k lékaři či volným časem.
Každý oslovený zastupuje tisíce dalších
obyvatel po celé České republice a podle pravidel výzkumu nemůže být nikým nahrazen,
proto je velmi důležité, aby se lidé, kteří budou
osloveni, projektu zúčastnili.
Zaručujeme Vám, že všechny údaje budou
anonymní.

Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů
Od 1. července 2018 došlo ke změnám ve vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů –
pasů. Úvodem chceme našim občanům sdělit, že
oba doklady vyřídí na obvyklém místě jako doposud – tedy na Magistrátu města Ostravy, odboru
vnitřních věcí, oddělení občanských průkazů
a cestovních dokladů, ul. Gorkého 2, Moravská
Ostrava (naproti bývalému hotelovému domu
Jindřich, tramvajová zastávka Důl Jindřich linky
č. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18).

U p ra cov n i c ú řa d u m ě s t s ké h o o bvo d u
Ra dva nice a B a r tovice N E L Z E o ž á d ný
z těchto dokladů požádat ani ho zde vyzvednout!

Občanské průkazy:
- všechny občanské průkazy se strojově čitelnými
údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku
500 Kč za vydání občanského průkazu s čipem),
- občan se může sám rozhodnout, zda si čip při
převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního
osobního kódu a deblokačního osobního kódu
(4 – 10 číslic) – zadání není povinné,
- aktivovaný čip umožní využívání občanského
průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele,
- dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají
v platnosti (nebude prováděna hromadná výměna
dokladů),
- občanské průkazy bez strojově čitelných údajů
s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány pouze
z důvodu voleb,
- lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává
30 dnů, bude však umožněno vydávat občanské
průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách,
a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do
5 pracovních dnů,
- občanské průkazy v kratších lhůtách budou
vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou
působností, ale také Ministerstvo vnitra,
- občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo nebo
e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána
informace o možnosti převzetí dokladu,
- převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních
dnech do 24 hodin lze pouze u Ministerstva vnitra – adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C –
stanice „Pražského povstání“).

Vydání občanského průkazu v pracovních dnech
do 24 hodin:
POŽÁDAT lze u kteréhokoliv obecního úřadu
obce s rozšířenou působností nebo u Ministerstva
vnitra.
PŘEVZÍT lze pouze u Ministerstva vnitra.
Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů:
POŽÁDAT lze u kteréhokoliv obecního úřadu
obce s rozšířenou působností nebo u Ministerstva
vnitra.
PŘEVZÍT lze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo
u Ministerstva vnitra.
Vydání občanského průkazu do 30 dnů:
POŽÁ DAT lze u k teréhokoliv obecního
úřadu obce s rozšířenou působností (nelze žádat
u Ministerstva vnitra).
PŘEVZÍT lze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo –
u obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
který si občan uvede do žádosti za správní poplatek
100 Kč (nelze přebírat u Ministerstva vnitra)
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let:
- ve lhůtě do 30 dnů – 50 Kč,
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč.
Správní poplatky za vydání občanského průkazu
pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě:
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč.
KDE se platí správní poplatek za vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě:
Pokud bude občan přebírat občanský průkaz
v místě, kde podal žádost, platí se celý správní
poplatek při podání žádosti. Pokud požádá o vydání
občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) a převezme
občanský průkaz u Ministerstva vnitra (dále jen
„MV“), vybírá se část správního poplatku u ORP
a část správního poplatku u MV.
Cestovní pasy:
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve
vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí.
Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve
dvou zkrácených lhůtách, a to:
• v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
• do 5 pracovních dnů.

Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat
ve zkrácených lhůtách:
• u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností („ORP“),
• u Ministerstva vnitra.
Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail
a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace
o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.
Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva
vnitra – adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro
C – stanice „Pražského povstání“). Cestovní
pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na
Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu obce
s rozšířenou působností, u kterého podal žádost
o jeho vydání.
Občan zaplatí celý správní poplatek (při podání
žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, kde
žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu
obce s rozšířenou působností a převezme cestovní
pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.
Správní poplatky za vydání cestovního pasu pro
občana mladšího 15 let:
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 2000 Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč.
Správní poplatky za vydání cestovního pasu pro
občana staršího 15 let:
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 3000 Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 6000 Kč.
(Zdroj MV ČR)
inzerce

KOMINICTVÍ
RADOVAN
IČ: 74447971,
e-mail:
kominictvi1@seznam.cz,
tel.: 605 379 799
Nabízím Vám:

• Pravidelnou kontrolu
spalinových cest za 330 Kč
• Vložkování a frézování
komínů
• Čištění komínů a kouřovodů
• Veškeré další kominické
práce za NÍZKÉ CENY

Kosmetika, nehtová modeláž,
trvalá na řasy, permanentní
make-up,
Modelace obočí
Margarita Butorova
Tel. 608 875 354
ŠENOV – Zdravotní středisko

Akce našich dětí
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