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 | říjen 2018

Radvanické slavnosti

Půlka září bývá tradičním termínem pro Radvanické slavnosti.
Nejinak tomu bylo i letos. Program
zahájilo vystoupení dětí z mateřských a základních škol našeho
městského obvodu, na které navázaly s písničkami a tanečky dvě
Klaunice z Balónkova. Pak přišel
všechny přítomné pozdravit dinosaur us Matýsek. Ačkoliv vypadal hrůzostrašidelně, byl hodný
a dětem dokonce zatančil. Málem
snědl ve stáncích všechno občerstvení a dělal si zálusk i na čepované pivo. Pr vní z odpoledních

konc e r t ů doslova n a st a r t ova l
Daniel Mrózek se svou rockovou
kapelou. H ned po něm rozjela
ú žasný m koncer tem rockovou
atmosféru zpěváčka Tanja. Byla
výbor ná jako vždycky, ale zrak
diváků se také upíral k talentované šest nactileté dívce, která
usedla za bubny a do kapsy by
strčila leckterého letitého bubeníka. Rockovou muziku vystřídalo pohlazení na duši v podobě
koncertu Martina Maxy. Diváci
si ho vytleskali dvakrát zpět na
(Pokračování na straně 2)

Proč nevyšel článek v RaB novinách „Slovo starostky“?
Články do RaB novin procházejí ve spojitosti s legislativou a schválenými pravidly
redakční radou. Text článku „ Slovo starostky“ nebyl redakční radě vůbec předložen, ale byl vsunut do novin přímo paní
starostkou Šárkou Tekielovou před samotným tiskem, aniž by ho redakční radě předložila nebo konzultovala.
Jak nám bylo sděleno, členové rady našeho
městského obvodu zastávají shodně názor,

že pokud se dle výsledků voleb budou chtít
stávající zastupitelé bez ohledu na svou politickou příslušnost a kompetence „rozloučit“
s občany a poděkovat za jejich přízeň, budou
mít možnost v novinách po volbách, jako tomu
bývalo v minulosti. Máme za to, že novinový
článek s rozloučením jedince v souvislosti s
využitím svých kompetencí starostky v době
před volbami ( ještě za situace její kandidatury do města) je minimálně „nefér“ jednáním

vůči ostatním zastupitelům, kteří obdobné
texty zatím před volbami neprezentují, aby to
nebylo čtenáři vnímáno účelově s politickým
záměrem na svou osobu. Dále je třeba dodat,
že rada a vedení městského obvodu zastává
svou funkci až do ustavujícího zastupitelstva
(cca v listopadu 2018) a bude tedy dostatek
času své poděkování či rozloučení občanům
vyjádřit.
Redakční rada

Veřejné setkání s občany k pilotnímu
projektu „Modro-žluté popelnice“
Počátkem září se ve schránkách některých
radvanických a bartovických občanů bydlících
v oblasti rodinné zástavby v místě od velkého
kruhového objezdu po oblast u OC Ještěrka,
objevily letáčky společnosti OZO s informacemi o jedinečném pilotním projektu třídění
odpadu. V této souvislosti se uskutečnilo ještě
před rozvozem nových modro-žlutých popelnic
veřejné setkání s občany dne 17. 9. 2018 ve společenském domě v Bartovicích. Na otázky občanů
odpovídali zástupci OZO Ostrava a místostarosta městského obvodu Aleš Boháč. Občany
zejména zajímalo, kdy se budou nové popelnice rozvážet, co lze do nich vhazovat a četnost
odvozu těchto popelnic i popelnic na komunální
odpad. Jednoznačně z odpovědí zúčastněných
stran vyplynulo, že rozvoz popelnic by měl být
ukončen nejpozději 1. října, kdy by vybrané
domácnosti ve výše uvedené lokalitě měli začít
poprvé třídit do popelnic přímo u svých domů.
První odvoz takto separovaného odpadu by
měl nastat ve středu 10. října a pak následně
každých 14 dní nebo 1x za měsíc (podle počtu
osob trvale hlášených v jednotlivých domácnostech). Svozovým dnem separovaného odpadu

Obchod a pošta
v Ostravě‑Bartovicích

V předchozích RaB novinách vyšel rozhovor s místním podnikatelem, se kterým
jsme předjednali možnou výstavbu obchodu
v Ostravě – Bartovicích. Na základě uvedeného rozhovoru se začaly hromadit dotazy
na místo umístění stavby. Prozatím jsme
nechtěli z důvodu blížících se komunálních
voleb více o projektu hovořit, jelikož případná výstavba bude záviset na rozhodnutí
budoucích zastupitelů městského obvodu.
Avšak v důsledku r ůzných šumů a fám
o zamýšlené lokalitě si dovolím tedy místo
pro realizaci stavby upřesnit. Jedná se
o pozemky na ulici Za Ještěrkou naproti OC
Ještěrka. Místo je dostupné z MHD, má k dispozici velké parkoviště a díky bazénu, rehabilitacím, mateřské škole a blízké rodinné
zástavbě je jedním z nejfrekventovanějších
a nejdostupnějších pro mnoho obyvatel
v Ostravě – Bartovicích. Zároveň s Českou
poštou je předjednána možnost přemístění
pobočky z Bartovické ulice právě do nově
vybrané lokality u OC Ještěrka. Věříme, že
kombinace nabídky obchodu a pošty, případně bankomatu, bude zajímavá pro místní
občany, ale i vzhledem k frekventované ulici
Těšínské mohou nabízených služeb využívat obyvatelé nedalekého Šenova či jiných
blízkých lokalit. Zvýší se tím prestiž daného
místa, obslužnost městského obvodu a kupní
síla zákazníků.
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bude středa v lichých týdnech. Svoz směsného
komunálního odpadu bude v celé oblasti probíhat 1x za 14 dní ve středu v sudých týdnech.
Občané se samozřejmě začali obávat, že odvoz
směsného odpadu 1x za 14 dní nebude dostačující. Bylo jim však vysvětleno, že se jedná právě
o „pokus“, zda nově nastavená pravidla budou
oboustranně vyhovující. Tím, že lidé začnou
odpad třídit, budou mít víceobjemové kontejnery k dispozici přímo u svého domu, měl by se
logicky snížit i objem směsného odpadu. V případě, že stávající popelnice na směsný komunální odpad nebudou kapacitně pro domácnost
dostačující, lze si požádat o jejich navýšení na
Magistrátě města Ostravy. Kontaktní osobou pro vyřizování těchto žádostí je Lenka
Szarowská, tel. 599 442 559, e-mail: lszarovska@ostrava.cz.
Do nových modro-žlutých popelnic lze vhazovat papíry, plasty, nápojové kartóny a kovové
obaly. Nejvhodnější jsou ty, které nejsou moc
znečištěné, lze je třeba i omýt před vhozením do
popelnice, neboť konečné třídění u pásů provádějí lidské síly ručně. Bylo přislíbeno, že i větší
kartóny, které se do popelnic nevlezou a budou
poskládány vedle popelnice, svozová služba bez
problémů odveze.
Z ají m avost í se pa k z d ála i n for m a ce,
že obdobný projek t probí há zá roveň
v Ludgeřovicích, kde naopak lidé mají u svých
domovů zvlášť žluté a zvlášť modré popelnice.
Po roce bude projekt v Ludgeřovicích i v našem
městském obvodě porovnán a vyhodnocen, zdali
se ukáže efektivnější třídit vše do jedné popelnice nebo dvou separovaných popelnic. Zároveň

by mělo vyhodnocení odpovědět na otázku, zda
je třídění odpadů přímo u domů efektivnější
a zda se snížil podstatně objem směsného komunálního odpadu, který již ve většině není dále
využitelný.
Za zmínku stojí fakt, že jsme první v celé
Evropě, kteří k takovému projektu přistoupili
a výstupy zkoumání budou podkladem pro
nabídku dalších služeb v oblasti svozu odpadu
z našich domácností. Snad se zhostíme úkolu
patřičně se ctí a projekt využijeme zejména
pro své potřeby, kdy je nám prakticky za stejně
placenou službu nabídnut větší komfort a větší
objem nádob na odvoz odpadu přímo z místa
(red)
bydliště.

Radvanické slavnosti…
(Pokračování ze strany 1)
dvakrát zpět na pódium a jeho koncert velmi
vtipně glosovali. Pak ohňostroj rozzářil nebe
a na jeviště nastoupila kapela HEC se svými
f láky k tanci i poslechu. Třešničkou na dortu
bylo půlnoční vystoupení Rock-end-roll bandu
Marcela Woodmena s neutichajícím svěžím
rytmem, který nenechal většinu návštěvníků
sedět na svých místech i přes pokročilou noční
hodinu.
Návštěvníci si letos Radvanické slavnosti
moc užili. Chvílemi sice vypadalo, že se spustí
déšť, ale počasí se rychle umoudřilo a mraky
zmizely v nedohlednu. Teplý večer doslova nabá-

dal k setrvání u lahodného moku a vychutnání si
kvalitního zábavného programu.
(red)

Přivítali jsme nové prvňáčky
Pondělí 3. září bylo prvním
školním dnem pro naše školáky. Zejména rána už nemohlo
dospat několik nejmenších,
kteří usedli do školních lavic
poprvé. A právě tyto malé školáky přišli přivítat za městský
obvod Radvanice a Bartovice
starostka Šárka Tekielová a místostarosta Aleš Boháč. Popřáli
dětem úspěšný vstup do jejich
nové životní etapy a předali jim
kornout plný sladkostí. (red)

Z jednání místní samosprávy

Rada městského obvodu na své 94. schůzi
konané dne 29. srpna 2018

- vzala na vědomí kontrolu plnění usnesení
Zastupitelstva městského obvodu Radvanice
a Bartovice,
- rozhodla o poskytnutí neúčelových finančních
darů z rozpočtu městského obvodu na rok 2018
včetně rozpočtového opatření,
- schválila termín, místo konání a program 21.
zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Radvanice a Bartovice,
- projednala záležitosti bytového fondu městského obvodu,
- souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo č. S 0008/2018/MBaI se společností
SLONKAs.r.o., na akci „Energetické úspory
bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova“,
- rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „52JA-18-Zřízení 18 kusů
vodovodních přípojek, portfolio RESIDOMO,
s.r.o. na pozemcích parc. č. 790/6, 790/5 a parc.č.
843/5 vše v k.ú. Radvanice,
- rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebností a zakládající právo umístit a provést stavbu
v k.ú. Radvanice se společností RESIDOMO,
s.r.o.,
- rozhodla o schválen í záměr u pronájmu
pozemku parc. č. 22/15, parc. č. 22/14 a části
pozemku parc.č. 3265/11 v k.ú. Radvanice,
- rozhodla o uzavření dohody o převodu práv
a povinností ze smlouvy uzavření se společností TGA Building s.r.o. a společností ČEZ
Distribuce, a.s.,
- souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo č. S 0313/2018/SŘDaŽPna stavební práce
pod názvem „Zpevněné plochy, vodovodní přípojka a přípojka NN v areálu bývalého koupaliště“,
- schválila rozpočtové opatření č. 15/2018,
- rozhodla o udělení povolení k instalaci měřících bodů v budově k nihovny, ke stavbě
„Prodloužení sběrače B do Radvanic – 3. a 4.
část“,
- souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo č. S 0084/2018/SŘDaŽP na stavební
práce pod názvem „Zpevněné plochy koupaliště Radvanice-2. etapa“,
- rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0400/2018/
SŘDaŽP a smlouvy č. S 0401/2018/SŘDaŽP
o sdružených dodávkách elektřiny ze sítí NN
pro zastávkové přístřešky,

Rada městského obvodu na své 95. schůzi
konané dne 12. září 2018

- souhlasila s vydáním majetku po zemřelém,
- souhlasila jako správce bezejmenného levostranného přítoku Lučiny s rekonstrukcí propustku v rámci realizace stavby „Rekonstrukce
propustku na silnici III/4703 na ul. Šenovská
v Bartovicích,
- schválila rozpočtové opatření č. 17/2018,
- rozhodla o schválení v ý povědi z nájmu
pozemku parc. č. 632/1 v k.ú. Radvanice,
- rozhodla o uzavření smlouvy o věcném břemeni,
- rozhodla o uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti a zakládající právo
umístit a provést stavbu,
- projednala nabídky k odkupu garáží a doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva a prodej
garáže třetí osobě,
- rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Oprava MK ul. K Hájence“,
- rozhodla o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě
o dílo č. S 0499/2015/OaVV s Ing. Kateřinou
Tomanovou,
- rozhodla o uzavření dohod o ukončení nájmů
pozem k ů parc.č. 2730/2 a č. 1055 v k.ú.
Radvanice,
- rozhodla souhlasit s výkupem pozemku parc. č.
456/6 v k.ú. Bartovice,
- souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě
č. S 0090/2017/SŘDaŽP na realizaci akce
„Trvalkové záhony na ul. Těšínská“.
Zastupitelstvo městského obvodu
Radvanice a Bartovice na svém 21. zasedání
konaném dne 6. září 2018

- vzalo na vědomí zápis č. 18/2018 z jednání
kontrolního výboru Zastupitelstva městského
obvodu Radvanice a Bartovice a zápisy o provedené kontrole,
- schválilo plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice
za leden – červen 2018,
- rozhodlo o podání žádosti o dotaci
z Ministerstva životního prostředí ČR, v rámci
operačního programu Životní prostředí na realizaci akce „Obnova v lokalitě Šporovnická v k.
ú. Radvanice“ a na akci „Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích“
Kateřina Zdražilová,
vedoucí odboru OaVV

Výluka autobusů
na ul. Čapkově

Z důvodu probíhajících stavebních prací na
ulici Čapkově v Ostravě – Radvanicích, které
spočívají v rekonstrukcích stávajících chodníků
a zastávek, výstavbě nového chodníku a nových
přechodů pro chodce, došlo k přesunutí zastávek MHD, a to tak, že všechny spoje směrem
do centra města jezdí po odfrézované vozovce
na ulici Čapkově, na kterou mají zákaz vjezdu
osobní automobily. Nastupovat do autobusů
MHD mohou lidé na zastávce LDN nebo až
na o 400 m dále přesunuté provizorní zastávce
U Káňů na novém chodníku naproti restaurací
U Břenků, kde je jediné bezpečné místo pro cestující z důvodu svahu vedle vozovky a opravy
stávajících žlabů. V opačném směru z centra
města je zastávka MHD posunuta blíž o cca 110
m na chodník u ulice Ščerbovského. Obě provizorní zastávky jsou sdružené pro všechny spoje,
které místem projíždí. Informace pro cestující
jsou vyvěšeny na všech zastávkách a na webu
městského obvodu Radvanice a Bartovice.
V souvislosti s pokládkou nového povrchu
bude na základě probíhajících prací předběžně
druhý nebo třetí říjnový víkend uzavřena silnice
na ulici Čapkově i pro autobusy MHD. Ty budou
jezdit na zastávky Radvanice škola, Dalimilova
a pak po ulici Fryštátské pokračovat směrem na
Kamčatku, Petřvald či Šenov (týká se to linek
č. 29, 30 a 101). Pouze autobusová linka č. 23
pojede jinou objízdnou trasou – z ulice Těšínské
pojede po ulici Trnkovecké a bude zastavovat
na zastávkách Dvořáčkova, Trnkovec škola,
Trnkovec a dále pak už po své obvyklé trase
směr Michálkovice.
Děkujeme všem za trpělivost a věříme, že
odměnou nám budou nové chodníky, bezbariérové
zastávky a bezpečnější přechod pro pohyb chodců.
Aleš Boháč, místostarosta

Po deseti letech
se napouští rybník Volný
Už před časem jsme čtenáře v našich RaB
novinách informovali, že se nám stav nečinnosti na stavbě rybníka Volný podařilo po složitých jednáních na ministerstvu financí ČR
a společnosti Aquasys spol. s r. o. rozhýbat. Po
dlouhých měsících jsme splnili vše potřebné
ke kolaudaci stavby. V současné době, kdy už
máme schválený i „Provozní řád pro vodní
dílo rybníka Volný“, provádíme odstraňování
rákosí a následně dochází k napouštění rybníka
vodou. Doufáme, že v zimních měsících dojde
k promrznutí vody, v jehož důsledku budou
zničeny některé škodlivé baktérie a jiní škůdci,
kteří do rybníka nepatří. Tak bude rybník připraven k postupné výsadbě ryb. Rádi bychom
zdůraznili, že máme zájem na tom, aby rybník
zůstal veřejný, spravovaný místními nadšenci.
Chceme, aby se do něho vrátil život, a na březích
se opět leskly rybářské pruty, jako tomu bylo
Aleš Boháč, místostarosta
dříve.
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Podporujeme využití elektromobilů

Ve d vo ř e r a d n ic e m ě s t s ké ho obvo d u
R a dva n ice a Ba r tov ice vz n i k la 3 zelená
stání rezer vovaná pro majitele elektromobilů. Na stěně radnice byly nainstalovány
2 dobíjecí st a n ice ( M EN N EK ES t y pu 2,
wellbox 3x32 A) s kabely dlou hý m i 7 m.
tyto dobíjecí stanice bude využívat městský
obvod, který využívá 2 elektromobily, což
je nejvíce z městských obvodů v Ost ravě.
Také veřejnost může tyto dobíjecí stanice
využívat bezplatně. Chceme tímto podpořit
využití elektromobilů s ohledem na ochranu
našeho životního prostředí. Momentálně již
čekáme na zapojení elektroměrů a navýšení
kapacity sítě od společnosti ČEZ. O funkčnosti dobíjecích stanic tak jako o možnosti
jejich v y u žit í l ze doh led at i nfor mace na
st r á nce w w w.ev m ap.cz , kde je uve de no
d alších 367 st a n ic tohoto t y pu převá ž ně
v naší republice. Kromě naší stanice mohou
lidé v Ost ravě v y užít dalších stanic např.
u hotelu PA R K-I N N, u OC FÓRU M Nová
Karolína, před krajským úřadem v Ostravě,
na ul. Výstavní u ČEZ Teplárny Vítkovice,
v AVION Shopping parku, v areálu f ir my
LIBROS, u prodejny LIDL na ul. Sjízd né
v Ostravě – Svinově, u VŠB – TU Ostrava

atd. Jako radnice jsme jedinou v Ostravě,
která dobíjecí stanici pro elektromobily má.
Na uvedené webové stránce www.evmap.cz
se lze bezplatně zaregistrovat a nabíjení svého

elektromobilu si tak aktivuje. V případě jiných
stanic, které bezplatné nejsou, si prostřednictvím portálu na uvedeném webu nabije potřebný
Aleš Boháč, místostarosta
kredit.

Vyhodnocení III. ročníku soutěže o největší slunečnici
Koncem srpna opět komise bartovických
zahrádkářů změřila, zdokumentovala a také

nevěřila vlastním očím, jaké slunečnice se
podařilo účastníkům soutěže vypěstovat.
V letošním suchém a horkém létě překonaly rostliny rekordy z loňského roku o 75 cm.
Komise se tak potýkala s problémem, jak objektivně změřit výšku, a nezbylo než vzít žebřík,
nebo vylézt na střechu, přikládat měřící tyče
no zkrátka a dobře předvést téměř akrobatické
výkony. Nakonec se vše podařilo a:
Nejvyšší rostliny vypěstovali:
1. pan Jan Fajmon
pan Miroslav Glac
2. manželé Popovičovi
3. pan Ladislav Tvardek
4. manželé Davidíkovi

445 cm
445 cm
413 cm
410 cm
389 cm

Největšího průměru květního lůžka docílili:
1. pan Miroslav Glac
34 cm
2. pan Jan Fajmon
21 cm
3. paní Marcela Valíčková
17 cm
Děkujeme všem účastníkům soutěže, blahopřejeme vítězům, kteří obdrží speciálně pro
ně vyrobenou slunečnicovou medaili, diplom.
Z věcné odměny ve formě slunečnicových semínek budou mít jistě radost nejen oni, ale v zimě
i návštěvníci ptačích krmítek.
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Účast v této soutěži se každým rokem zvyšuje, a tak pevně věříme, že „váhající“ najdou
odvahu a do IV. ročníku naší soutěže se přihlásí.
						
Výbor ZO ČZS Bartovice

Senior linka

Senioři patří do kategorie zvlášť zranitelných obětí trestných činů, a proto si zaslouží
naši pozornost. Městská policie Ostrava pomáhá
těmto osobám ke zvýšení jejich bezpečí mimo
jiné bezpečnostním zařízením „Senior linkou“.
V následujících zprávách uvádíme dva příklady dobré praxe, kdy si senioři pomocí výše
uvedeného bezpečnostního zařízení potřebnou
pomoc přivolali.

tlačítka jsou plně funkční pouze ve vnitřních
prostorách bytů či domů.
Pohyb podezřelé osoby u bytu či domu tak
uživatel senior linky snadno ohlásí jedním
zmáčknutím tlačítka připevněného u dveří.
V tomto případě strážníci neprovádějí zpětná
volání, ale na místo ihned vyjíždějí.
Bezprostřední ohrožení života či zdraví uživatel ohlásí zmáčknutím tlačítka, které nosí při

QQ Žena si přivolala pomoc tlačítkem
Senior linky
Dne 14. 8. 2018 tři hodiny po půlnoci přijala
městská policie tísňový signál ze zařízení Senior
linky. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že
82letá žena ve svém bytě upadla a udeřila se do
hlavy. Jelikož si stěžovala na bolest hlavy, přivolali na místo záchrannou službu. Ta rozhodla
o převozu ženy na ošetření do nemocnice.
QQ Další žena si přivolala pomoc
tlačítkem Senior linky
Dne 15. 8. 2018 v odpoledních hodinách
vyjížděla hlídka MP k seniorce (80 let), která
vyslala tísňový signál ze zařízení Senior linky.
Ženě se udělalo nevolno a měla problémy
s dýcháním. Strážníci proto na místo přivolali
záchrannou službu. Zasahující lékař rozhodl
o převozu ženy do nemocnice.
QQ Více o Senior lince:
Zařízení senior linky se skládá z řídící jednotky a dvou tlačítek. Řídící jednotka umožňuje příjem signálu a musí být trvale umístěna
v místě napájení (el. zásuvce). Jedno z tlačítek
se umístí do blízkosti vstupních dveří a druhé
nosí osoba stále při sobě. Zdůrazňujeme, že tato

• zaevidování žádosti (žádosti přijímáme
pouze písemnou formou prostřednictvím
strážníků okrskářů, strážníků na kterékoli
služebně městské policie Ostrava, nebo příslušného sociálního odboru), telefonicky
akceptujeme pouze žádosti o demontáže,
opravy či změny senior linek
• možnost ověření údajů v místě bydliště seniora – žadatele příslušným pracovníkem MP
Ostrava
• zakoupení SIM karty do zařízení (200 Kč/
rok), což je jediná investice ze strany žadatele
Projekt Senior linka zaznamenal takový
ohlas, že v současné době jsou všechna dostupná
zařízení nainstalována. Ve spolupráci s jednotlivými městskými obvody však intenzivně
pracujeme na navýšení celkového počtu těchto
zařízení. Prosíme proto o trpělivost, naší snahou
je postupně uspokojit prosby všech žadatelů.
Na tel. čísle 720 735 125 v pracovních dnech
od 08:00 do 15:00 hodin získáte bližší informace.
Městská policie Ostrava

sobě. V tomto případě strážníci telefonicky kontaktují ohroženou osobu a dle potřeby vyjíždějí
sami, nebo kontaktují další složky integrovaného záchranného systému.
Hlavním cílem této služby je zajištění rychlé
a efektivní pomoci. Náklady jsou plně hrazeny
Statutárním městem Ostrava.
Podmínky k získání zařízení
• samostatné bydlení, trvalé bydliště na území
města Ostravy a znevýhodnění (věk nad 60
let, nemoc, atd.)

Letní kino s Tátovou volhou

Poslední srpnový den padl letos na pátek,
počasí bylo příjemně teplé, což přimělo spoustu
diváků navštívit večerní promítání letního kina
ve dvoře radvanické radnice. Na programu byl
nový český film Jiřího Vejdělka Tátova volha.

Hlavní roli ztvárnily báječná Eliška Balcarová
s neméně báječnou Táňou Vilhelmovou. Hořká
komedie plná sarkasmů navodila pozitivní
atmosféru návštěvníků kina, kteří odcházeli
spokojeni s výběrem filmu i příjemně stráveným

večerem, o což se postarali pořadatelé nejen
svým promítáním, ale i hasiči zdejšího SDH
Radvanice, když připravili pro diváky občerstvení.
(red)
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Kalendář
událostí

v měsíci říjnu
KD při DPS
2.10 15.00 Bartovice – Výroční
schůze

Krásná životní jubilea
Krásná životní jubilea 90 let
oslavila paní Květuše Frencová
a 93 let pan Josef Jaška. Jubilanti,
dlouholetí obyvatelé našeho
městského obvodu, přivítali
návštěvu paní starostky v úžasné
zdravotní i osobní pohodě. Paní
starostka Šárka Tekielová oslavencům srdečně pogratulovala
a popřála jim do dalších let stále
pevné zdraví, životní elán a stále
dobrou náladu.

2.10. 14.00

SPCCH Radvanice –
Výborová schůze

Šárka Krkošková,
odbor OaVV

3.10. 14:00

KD Radvanice –
Oslava Dne seniorů

Dne 12. 10. 2018
vzpomeneme
3. výročí úmrtí pana

Dne 5. 10. 2018
vzpomeneme 6. smutné výročí,
kdy utichlo vzácné laskavé srdce

Jindřicha Štrocha

JUDr. Vladimíra BĚLUNKA.

Vzpomínají manželka
s rodinou

S úctou a láskou vzpomínají
manželka ANNA a rodina Habiňáková.

KD záv. J. Fučík
4.10. 14.15 Radvanice-Výborová
schůze
4.10. 16.00

KD Bartovice – Oslava
Dne seniorů

97. schůze Rady
10.10. 15:00 MěOb RaB – kancelář
starostky
ČSV z s., Radvanice12.10. 18:00 Bartovice – Výborová
schůze
KD Radvanice
17.10. 14:00 –Hallouwenské
odpoledne seniorů

Pozvánka
na koncerty
vážné hudby

KD Bartovice –
18.10. 16.00 Zábavné odpoledne –
„Člověče usmívej se“
98. schůze Rady
24.10. 15:00 MěOb RaB – kancelář
starostky
KD při DPS
30.10 15:00 Bartovice – Jubilanti 2
pololetí
31.10. 14:00

KD Radvanice
–Posezení u kávy

Uzávěrka příštího
čísla 15. 10. 2018
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Také v druhé polovině letošního roku
se opět budeme setkávat u koncertů vážné
hudby v pod á n í st udent ů a ped agog ů
Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Setkáme
se v obvyklých úterních termínech v 17.00
hodin, a to 6. 11. 2018 a 4. 12. 2018 v obřadní
síni radnice městského obvodu Radvanice
a Bartovice. Vstupné zůstává jako obvykle
30,- Kč. Jste srdečně zváni.
Jana Sedláková,
odbor OaVV

Akce v knihovně

QQ Rázovitý region
luštění pro děti | pondělí 1. října | od 9 do 10
QQ Modrobílá historie Ostravy
výtvarná dílna pro děti a jejich rodiče
úterý 2. října | od 13 do 14
QQ Osobnosti našeho kraje
test pro děti | čtvrtek 4. října | během půjčování
QQ Znak mého města
dopolední skládání s nejmenšími dětmi
pátek 5. října | od 10 do 11
QQ Hry našich pradědů a prababiček
zábavné dopoledne plné her | středa 31. října | od 9 do 11
QQ Detektiv Kvítko
podzimní zábavné čtení pro nejmenší čtenáře
úterý 2. října | od 10 do 11
QQ Ať mě nikdo nepozná
výtvarné odpoledne pro děti
výroba masek | čtvrtek 11. října | od 14 do 15
QQ Šerifem jsem já!
výtvarné odpoledne pro děti | výroba odznaku
šerifa | čtvrtek 25. října | od 13 do 14
QQ Pozorný jako detektiv
test pro děti | říjen | během půjčování
QQ Regionální autoři
výstava knih | říjen | během půjčování
QQ Setkávání s přírodou
výstava obrázků | říjen | během půjčování
Část akcí je dotována z poskytnutého účelového
transferu ÚMOb Radvanice a Bartovice.

Tramvaje pro 200 osob nahradí spřažené soupravy
P řed st ave n st vo Dopr av n í ho p od n i k u
Ostrava (DPO) a následně i jeho dozorčí rada
jednomyslně schválili nákup 40 nových tramvají pro 200 osob za 1,9 miliardy korun od
společnosti Škoda Transportation.
Tramvaje nejnovější generace ForCity
Smart se v ostrém provozu objeví na
linkách DPO na podzim roku 2020.
Ostrava bude prvním městem v České
republice i střední Evropě, kde budou
tyto tramvaje jezdit.
„Vnímám toto rozhodnutí jako další
ze zásadních kroků k naplnění naší
strategické vize stát se nejmodernějším
dopravním podnikem v České republice. Připočteme-li k novým tramvajím ze Škodovky ty, které zavádíme
do provozu teď od společnosti Stadler,
budeme mít v Ostravě kolem roku

2021 pravděpodobně vůbec nejmladší tramvajový vozový park v zemi,“ říká generální ředitel
a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

Škoda Transportation zvítězila ve výběrovém řízení, které od září 2017 administruje
pro DPO právní kancelář MT Legal. Plzeňský
výrobce nabídl nejnižší cenu a zároveň spln i l vše ch ny z a d áva cí p od m í n k y.
Kapacita nových tramvajových souprav bude 200 cestujících, všechny
tramvaje budou klimatizované a nízkopodlažní.
„Vo z i d l a b u d o u s a m o z ř e j m ě
vybavena wi-fi, porty USB, antivandalskými foliemi a vnějšími i vnitřními kamerovými systémy. Přesně
v duchu na šeho př íst upu k cest ujícím, tedy nabízet jim při cestách
MHD maximální komfort, bezpečnost a nejmoder nější technologie,“
doplňuje Daniel Morys.
Zdroj: DPO

Ostrava slaví 100 let republiky

Ostrava připravuje na konec října velké
oslavy 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Završí tím celoroční sérii
akcí, kterými si připomínala nejenom vznik
republiky, ale i mnohá osmičková výročí.
Dvoudenní program zahájí v sobotu 27. října
v 15 hodin velkolepý prvorepublikový průvod po
Sokolské ulici, který projde od vozovny trolejbusů k Masarykovu náměstí. V průvodu, v němž
samozřejmě nebude chybět starosta Jan Prokeš,
se budou moci malí i velcí pokochat pohledem na dobovou vojenskou i civilní techniku,

zúčastní se jej zástupci prvorepublikových
kulturních a sportovních organizací a mnozí
další. Zábava bude pokračovat na Masarykově
náměstí a u Slezskoostravského hradu bohatým
programem inspirovaným první republikou.
Chybět nebude vojenské ležení, prvorepubliková
kavárna, škola, pošta, nemocnice nebo biograf.
V duchu dvacátých a třicátých let budou znít
i písně, mezi kterými samozřejmě nebudou chybět
ty od Ježka, Voskovce a Wericha. Ostravu znovu
navštíví i prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
Milovníci Četnických humoresek si budou moci

prohlédnout autentické rekvizity z tohoto oblíbeného seriálu. Závěr prvního dne obstará velký
ohňostroj na Slezskoostravském hradě. Neděle
28. října bude věnována vzpomínkovému aktu
na Masarykově náměstí a slavnostní Mši svaté.
Informace o programu budou průběžně zveřejňovány na webu www.ostrava100.cz.
Magistrát města Ostravy
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Děti v mateřských školách viděly pohádku O kouzelném semínku
V prvních zářijových dnech navštívilo zdejší mateřské školy Divadélko
KATO s představením pohádky O kouzelném semínku. Autorská pohádka
Kateřiny Tomanové byla doplněna písničkami a tanečky, které naše
nejmenší diváky zaujaly. Děti byly svědky toho, jak zelinář Jíra vypěstoval
z kouzelného semínka, které dostal od němé Zeleninové víly, kytku jako
hrom. Několik malých siláků pak pomohlo Jírovi kytku utrhnout a zjistit, jaké překvapení ve svých kořenech skrývala. Nakonec zaklínadlem
byla zrušena kletba nad Zeleninovou vílou, která začala mluvit a odtančila někam mezi záhony pěstovat ovoce a zeleninu. Pohádka mezi malými
diváky vyvolala zvědavost a nadšení, všechny děti se chtěly do děje zapojit
a Jírovi pomáhat kouzelné semínko pěstovat. Že jsou děti autentické a při
představení umí rozesmát všechny přítomné, svědčila veselá historka, kdy
jedna malinká holčička začala na Jíru nahlas volat: „Já kakám, já kakám!“
Jíra v podání pražského divadelního herce Jaroslava Beneše vtipně podotkl, že i kouzelné semínko potřebuje občas pohnojit. Projekt realizace
divadelní pohádky je podpořen dotací z městského obvodu Radvanice
(red)
a Bartovice.

První den v MŠ

První školkový den v MŠ Ostrava – Radvanice začal v pondělí 3. 9. 2018. V MŠ Těšínská nastoupilo 22 nově přijatých
dětí. Nejen tyto děti, ale i děti, které do mateřské školy již
docházely v minulém školní roce, přivítaly ráno usměvavé
tváře paní učitelek. Na přivítanou čekala děti v šatně malá dobrota a ve třídách nové hračky a nová výzdoba tříd. Někdo se
rozloučil s rodiči hned u dveří a někdo by nejraději u maminky
zůstal. Nakonec to děti zvládly, i když nějaká slzička během
dne ukápla. Paní ředitelka během dne navštívila i děti na pracovišti v MŠ Trnkovecká, kde nastoupilo14 nových dětí. Po
svačince si pro nové děti přišli rodiče, a tak s nimi děti sdílely
své první zážitky a dojmy ze školky. Starší děti si odešly s paní
učitelkami hrát na nově zrekonstruovanou zahradu, na kterou
se po prázdninách velmi těšily.
Za MŠ Ostrava – Radvanice
Saša Sikorová
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První školní den

První školní den je tím nejdůležitějším zejména pro děti, kterým povinná školní
docházka začíná, a do lavic usedají poprvé. Naše škola má celkem tři odloučená pracoviště, kam prvňáčci chodí. Nejvíce dětí, celkem 20, nastoupilo do třídy I. A do
budovy na ulici Havláskové v Ostravě-Radvanicích. Naopak nejméně jich začalo
chodit do třídy I. B do školy na ulici Bartovické v Ostravě-Bartovicích. Tam do lavic
usedlo jen 8 dětí. Na Trnkovec do třídy I. C přibylo celkem 16 prvňáčků. Děti přišla
přivítat paní ředitelka a zástupci vedení našeho městského obvodu. Nové žáčky ještě
v první školní den mohli doprovodit do třídy rodiče, aby svým nesmělým dětem byli
na blízku, ale od dalšího dne už školní výuka probíhala pouze s třídními učitelkami.
Zdroj: ZŠ Vrchlického

Školní časopis „Listy Vrchličáku“

Možná už víte o tom, že na naší škole řadu
let vydáváme čtvrtletně školní časopis. „Listy
Vrchličáku“. V barevném provedení visí na
chodbě školy a tiskneme ho do každé třídy
černobíle. Můžete si ho přečíst také na netu
www.vrchlist.webzdarma.cz.
Jako redaktorky školního časopisu už pracujeme čtvrtý rok. Vyprávíme o tom, co se děje ve
škole, v naší třídě nebo co podnikáme s rodiči.
Nyní popisujeme zejména své zážitky z prázdnin.
Editorkou časopisu je již léta paní vychovatelka Lenka Mladěnková. Na konci školního
roku se s ní i s rodiči zpravidla sejdeme za školou
u opékání a hodnotíme tam, kdo napsal nejvíce
článečků ve školním roce. Ti nejpilnější se pak
zúčastní víkendu na horách.
Letos jsme se sešli ještě před začátkem školního roku v sobotu 1. září u školky. Paní vychovatelka nás přivítala, pak jsme se tam vyfotili
a rozdělili do soutěžních skupinek. Rozloučili
jsme se s rodiči a vydali se na dalekou cestu na
chalupu paní vychovatelky do Beskyd. Tentokrát

s námi jeli i ti nejmladší redaktoři. Před desátou
jsme dorazili do útulného domečku, odložili jsme
si věci a ubytovali se. Pak začalo naše školení
redaktorů. Vždy jsme chvíli soutěžili, vyzkoušeli jsme své vědomosti a hráli si se slovíčky. Za

chvíli jsme zase hráli pohybové a míčové hry.
Vymýšleli jsme celý víkend říkanky, aponepa,
psali článečky. Odpoledne jsme se zašli projít
na známou Travertinovou kaskádu v Tiché. Tam
jsme se napili z horského pramene. Jako naše
paní kuchařka s námi jela obětavá maminka
Radmila Lorinczová. Vařila nám výborná jídla
a večer rozdělala oheň a opékali jsme si buřty.
Kvečeru za námi přijela také naše paní učitelka
Radana Lakomá. U ohně jsme si zazpívali. Celý
víkend jsme si povídali o svých zážitcích, abychom si zase zlepšili výřečnost. Večer jsme si
vyprávěli poněkud strašidelné historky a potom
nás čekala stezka odvahy. Měli jsme jen projít ve
tmě po domě a zabušit na poslední dveře. Venku
bouřilo, tak jsme se trošku báli. Na horách se nám
dobře spalo. Druhý den po snídani se zase střídaly různé soutěže. V našem zápolení vyhrála
družinka Jednorožci nad Žirafami. Na horách se
náš kolektiv velice spřátelil a užili jsme si hodně
legrace. Výlet se všem líbil.
Miriam Bundilová a Nela Jopková, ZŠ
Vrchlického

Hola, hola škola volá
Krásné a slunečné prázdniny již máme
za sebou a 3. 9. 2018 se znovu otevřely
všechny školní dveře. S nimi i ty mateřské
školy v Bartovicích. Pro některé děti to bylo
poprvé, co opustily svoje rodiny a přišly se
podívat, jak to v takové škole vypadá. Když
zjistily, že tady na ně čeká spousta hraček,
výborné obědy i svačinky a taky hodné paní
učitelky, zmizely i ty poslední slzičky. Do
třídy Berušek a Myšek docházejí už „ostřílené děti“, ty už se na své kamarády moc
těšily a proto do školky přišly s úsměvem.
Nový školní rok nám jistě přinese spoustu
nových zážitků a akcí, na které se již teď moc
těšíme.
Krásný školní rok všem přeje kolektiv
Mateřské školy Za Ještěrkou.
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Doma až do konce

Zůstat doma až do konce není pro nevyléčitelně nemocné samozřejmost. Existují však organizace, které Vám v tom pomohou.
Ne vždy je možné, aby umírající člověk v posledním stádiu nemoci
zůstal doma a nemusel strávit toto období v nemocnici nebo jiných zařízeních. Můžete se ale obrátit na mobilní hospice, které Vám pomohou.
Mobilní hospic Ondrášek pečuje bezplatně o nevyléčitelně nemocné
děti a dospělé v jejich domovech, aby mohli závěr svého života strávit mezi svými blízkými. „Specializovanou paliativní péčí ulevujeme
pacientům od fyzických i psychických obtíží, které nemoc přináší.
Současně podporujeme rodiny, které pečují o svého blízkého,“ vysvětluje Bc. Bronislava Husovská, DiS, ředitelka Ondrášku. Pracujeme
v multidisciplinárním týmu, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeutka, sociální pracovnice, psychologové a duchovní. Všichni
naši pacienti mají k dispozici pohotovostní číslo, na které mohou volat
24 hodin denně 7 dní v týdnu. „Naši lékaři i sestry vyjíždí každý den
za pacienty domů. Našim cílem je udržet vysokou kvalitu života až do
úplného konce. Není to lehká práce, ale vždy nás povzbudí, že ji děláme
dobře. D ů ka zem toho jsou dopisy, k teré
dostáváme,“ upřesňuje Bronislava Husovská.
Jedním z takovýchto dopisů je i vzkaz od paní
pečující o svého muže: „Manžel se denně těšil
na příchod sestřiček. Byly milé, veselé a komunikativní. Byla to jedna z nejhezčích chvilek
našeho utrápeného dne. Bez jejich pomoci
(morální i odborné) nevím, jak bychom celou
situaci zvládli. Nikdy nepřestanu být vděčná
lékaři, který mě na tuto možnost upozornil.
Kéž by tuto možnost měli všichni umírající.“
Ondrášek působí i na území vaší obce. Nebojte
se nás kontaktovat.
Od 8. do 14. října proběhne 2. ročník kampaně DOMA., do kterého se zapojilo dalších 11
hospiců po celé ČR. Více informací se dozvíte
na www.darujpapuce.cz nebo www.umiratdoma.cz.
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.,
Gurťjevova 459/11, Ostrava-Zábřeh, tel.: 727
805 329, 603 566 336. Více informací naleznete
také na www.mhondrasek.cz.

inzerce

Taneční
pro dospělé
od 8. října 2018

v restauraci
HORAKŮvka
v Šenově

www.tanecvsenove.cz

spolecensketance#zacatecnici#mirnepokrocili#pokrocili

tel.: 776 180 447

latino fit dance
od 6. září 2018 v DK Horní Datyně

KARIBSKÉ
TANCE
PRO ŽENY
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od 9. října 2018 v ZŠ Šenov
www.tanecvsenocve.cz
tel.: 776 180 447

Charita Ostrava informuje

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 18. 10. 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

FA – ZÁPALKA
AKCE – PRODEJ PALIVOVÉHO DġÍVÍ
¾ Tvrdý mix
¾ Mďkký mix

950,- KĀ/prms
750,- KĀ/prms

Tel.: 739 857 610
Do vyprodání zásob!
DOPRAVA ZDARMA

FA – ZÁPALKA
¾ Provádíme rizikové kácení stromĪ
a oĢezy od koruny dolĪ.
¾ Využití horolezecké techniky.
¾ Kácení a oĢezy z plošiny.
Tel.: 739 857 610
ZAHRADNICTVÍ A REALIZACE
OVOCNÉ A OKRASNÉ DŘEVINY
VZROSTLÉ STROMY TRVALKY
PALIVOVÉ DŘÍVÍ:
ŠPALKY 600,-/prms,
ŠTÍPANÉ 850,-/prms,
BŘÍZA+TVRDÉ DŘEVO
ŠTĚPKA – MULČ
ARBOR MORAVIA s.r.o.
KLIMŠOVA 1878, PETŘVALD
po- pá 8:00- 17:00 so 8:00-12:00
tel. 59 654 20 98, 605 248 991,8
zahradnicentrum@arbormoravia.cz

Pěstitelská
pálenice
v Rychvaldu

Kosmetika, nehtová
modeláž, trvalá na
řasy, permanentní
make-up,

zahájila provoz v září
2018, kde si můžete
vypálit z Vašeho ovoce
kvalitní koncetrát
alkoholu. Objednávky
přijímáme na tel. čísle
607 913 821.

Modelace obočí
Margarita Butorova
Tel. 608 875 354
ŠENOV – Zdravotní
středisko

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

Radvanické slavnosti
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