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Poslední večer roku 2018 byl věno-
ván tradičnímu silvestrovskému ohňo-
stroji před Radnicí městského obvodu 
Radvanice a Bartovice. Na obloze se roz-
zářila světla v barvách trikolory, která 
zároveň př ipomněla výročí 100 let od 
založení naší republiky. Světelnou podí-
vanou doplnila krásná hudba Bedřicha 
Smetany Má vlast. Silvestrovská akce při-
lákala několik stovek občanů, kteří v pří-
jemné atmosféře strávili společné chvíle 
u lahodného moku a vzájemných přání 
všeho nejlepšího v novém roce. 

(red)

Přání dětí, které napsaly svůj dopis Ježíškovi a vložily ho do losování při rozsvícení vánočního stromu, 
by se měla vyplnit. Štěstí se usmálo na pět vylosovaných přání, které Ježíškovi pomohl splnit pan starosta 
Aleš Boháč s paní místostarostkou Martinou Stankušovou. V předvečer Štědrého dne navštívili rodiny 
vylosovaných dětí a předali pod stromeček tolik vytoužené dárky. 

(red)

VstupeNKY 

na představení 
Iva Šmoldase

Neboť se před nedávnem setkalo 
s úspěchem představení pana Radima 
Uzla ,  rozhodl se městský obvod 
Radvanice a Bar tovice pozvat do 
Společenského domu v Ost ravě
Bartovicích dalšího ze skvělých čes-
kých umělců. Tentokrát se můžeme 
těšit na jarní vystoupení českého bás-
níka, publicisty, scénáristy, moderátora 
a překladatele, ale zejména výborného 
baviče, který svým inteligentním 
humorem baví diváky od útlého věku 
až po seniory, pana Iva Šmoldase. Jeho 
zábavnou talkshow, doprovázenou opět 
písničkářem Pepou Štrossem, uvidíme 
ve čtvrtek 11. 4. 2019 v 18.00 hodin

Vstupenky v ceně 150 Kč budou od 
11. 2. 2019 v předprodeji v kanceláři 
č. 14 budovy radnice úřadu, u paní Jany 
Sedlákové. Přijďte se pobavit s tímto 
nezaměnitelným umělcem a jeho své-
rázným pohledem na věci kolem nás. 

Odbor OaVV

silvestrovský ohňostroj

Vánoční dárky byly předány
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poplatek ze psů 
je nutno zaplatit do 31. března

Rádi bychom připo-
mněl i občanům měst-
ského obvodu Radvanic 
a Bar tovice, že popla-
tek za psa je splatný do 
31. března 2019. Tento 
poplatek je povinen hradit každý držitel psa, 
který má na území městského obvodu trvalé 
bydliště.

Poplatková a přihlašovací povinnost se týká 
štěněte staršího tři měsíce. Psa lze přihlásit 
(ale také odhlásit) v budově úřadu městského 
obvodu, kanceláři č. 13, v 1. poschodí. 

Poplatek je možno zaplatit v hotovosti 
v pokladně v budově úřadu, bezhotovostním 
převodem na číslo účtu 19-11622761/0100 či 
poštovní poukázkou. Při úhradě převodem vždy 
uvádějte svůj variabilní symbol nebo jako vari-
abilní symbol uveďte kód 2711 a jméno majitele 
psa, abychom mohli platbu identifikovat.

U psů, kde je poplatek 1000 Kč a výše, lze 
poplatek hradit ve dvou splátkách. 

Pokud již psa nevlastníte, je nutné provést 
jeho odhlášení.

Př ípadné dotazy směř ujte na Zuzanu 
Zouharovou: zzouharova@radvanice.ostrava.cz 
nebo tel. č. 599 416 137.
Sazba poplatku je stanovena za jednoho psa 
a kalendářní rok: 
a)  za psa chovaného v rodinném domku 150 Kč
b)  za druhého a každého dalšího psa uvedeného 

pod písm. a) 200 Kč
c)  za psa chovaného v bytovém domě 1000 Kč
d)  za druhého a každého dalšího psa uvedeného 

pod písm. c) 1500 Kč
e)  za psa, který je využíván při podnikatelské 

činnosti 1000 Kč
f)  za druhého a každého dalšího psa uvedeného 

pod písm. e) 1500 Kč
g)  za psa, jehož držitelem je poživatel invalid-

ního, starobního, vdovského nebo vdovec-
kého důchodu, který je jeho jediným zdrojem 
příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, 
150 Kč

h)  za druhého a každého dalšího psa, jehož drži-
telem je osoba uvedená pod písm. g) 200 Kč.

Pokud nebude poplatek včas zaplacen, a to do 
31. března, bude vyměřen platebním výměrem

a může být navýšen podle zákona o místních 
poplatcích až na trojnásobek. 

Odbor FaR

Rádi bychom jako každoročně připomněli, že 
se blíží termín pro úhradu poplatků za pronájmy 
pozemků, který je smluvně stanoven na 31. březen 
každého roku. Poplatek za pronájem pozemku lze 
uhradit v hotovosti přímo na pokladně úřadu nebo 
převodem z účtu. Bezhotovostní platbu je třeba 
zaslat na číslo účtu 19-11622761, kód banky 0100 
(číslo účtu je rovněž uvedeno na webových strán-
kách městského obvodu). Abychom však mohli 

platbu identifikovat, je nutno při platbě uvést údaj, 
ze kterého bude možno zjistit poplatníka (variabilní 
symbol – jedinečné číslo pro každého poplatníka 
nebo jméno poplatníka s jeho adresou). Informaci 
o variabilním symbolu lze získat u p. Cielecké na 
odboru majetkovém, bytovém a investic, tel. 599 
416 114. V případě prodlení s placením je poplat-
ník povinen hradit penále ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý den prodlení. Odbor MBaI

placení poplatků za pronájmy pozemků

Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice 
a Bar tovice schválilo na svém zasedání dne 
13. 12. 2018 vyrovnaný rozpočet na rok 2019 ve výši 
80 329 tis. Kč. Příjmy do rozpočtu jsou letos vyšší než 
v minulých letech, a to zejména díky získaným dota-
cím, transferům a legislativním změnám, které se nám 
podařilo se statutárním městem vyjednat. Jak už bylo 
uvedeno, rozpočet je vyrovnaný, to znamená, že výše 
příjmů se rovná výši výdajů. Na straně výdajů se počítá 
s náklady bez jakéhokoliv zadlužení. U běžných výdajů 
budeme letos opět prioritně dbát na předškolní a školní 
zařízení, chod úřadu, který reaguje na legislativní 
změny, ambici zavést službu „Senior taxi“, a pokračo-
vat v opravách chodníků a cest.

V investičním rozpočtu, který tvoří bezmála 

20  mil. Kč, jsou nejvýznamnějšími položkami rekon-
strukce bytových domů, dokončení stavby hasičské 
zbrojnice v Radvanicích, dočerpání dotací a dokončení 
III. etapy nového Kouparku (bývalé radvanické kou-
paliště), rekonstrukce cesty Za Šachtou a mnoha pro-
jektových dokumentací, které budou sloužit k získání 
finančních prostředků a dotací do budoucna.

Náš rozpočet zdaleka nezahrnuje vše, co se nám 
podařilo na dotacích získat a bude v našem městském 
obvodu realizováno, neboť se tak bude dít v gesci 
jiných rozpočtů (města, kraje, ministerstev atd.)

Informace o rozpočtu včetně každé úpravy, kte-
rou schválí rada či zastupitelstvo, lze dohledat na 
webových stránkách městského obvodu (www.rad-
vanice.ostrava.cz). Aleš Boháč, starosta

schválen rozpočet na rok 2019

Ministerstvo životního prostředí 
ČR schválilo III. výzvu tzv. „kotlíkové 
dotace“, která by měla běžet v jarních 
měsících letošního roku. Městský obvod 
Radvanice a Bartovice chce podpořit co největší 
obměnu starých kotlů za nové a zároveň pomoci 
zdejším obyvatelům s informovaností a získáním 
finančních prostředků na tuto obměnu. Důvodů je 
hned několik. Zejména zlepšení kvality životního 
prostředí a odstranění nežádoucích znečištění 
ovzduší lokálními topeništi, což nám pomůže v pří-
padné argumentaci a pomoci v boji proti dalším zne-
čišťovatelům, ale také legislativní úprava, kterou si 
mnozí naši obyvatelé neuvědomují, a to že od roku 
2022 již nebudou moci používat staré kotle na 
vytápění, které jsou v emisní třídě 1 a 2.

Abychom mohli našim občanům s výměnou kotle 
pomoci, musíme znát jejich potřeby. Proto jsme ve 
spolupráci se spolkem Čisté nebe připravili dotazní-
kové šetření, kterým se budeme snažit oslovit co 
nejvíce zdejších občanů, kterých by se mohla výzva 
na kotlíkové dotace týkat. Na základě vyhodnocení 
získaných informací můžeme ministerstvu nahlásit 

(v termínu nejpozději do 20. 2. 2019) reálný 
odhad počtu žadatelů o kotlíkové dotace 
s možností využití bezúročné půjčky. 

Ke kotlíkové dotaci z ministerstva lze 
získat i další spolufinancování z kraje a města. 
Městský obvod bude občanům nápomocen zís-
kat i bezúročné půjčky na dofinancování výměny, 
neboť dotace počítá s potřebnou minimální finanční 
účastí žadatele. Jedná se o novinku, kdy bezúročnou 
půjčku mohou příjemci dotace splácet v max. výši 
2000 Kč měsíčně a doba splatnosti může být až 10 
let. Tuto výhodnou půjčku mohou však dostat 
pouze občané, kteří se nám do 20. 2. 2019 nahlásí. 
Nicméně se vedení městského obvodu rozhodlo, že 
třem vylosovaným žadatelům o kotlíkovou dotaci, 
kteří se zapojí do výše uvedeného dotazníkového 
šetření, uhradí celou potřebnou částku spolufinan-
cování a tito žadatelé budou mít tedy náklady na 
pořízení nového kotle zcela nulové.

Pokud již dnes víte, že máte zájem o výměnu sta-
rého kotle za nový, nebo se chcete jen informovat, 
neváhejte mě kontaktovat na email: abohac@rad-
vanice.ostrava.cz. Aleš Boháč, starosta

Využijte kotlíkové dotace na výměnu 
starých kotlů za nové! pomůžeme vám!

Jak jsme už několikrát informovali občany, je náš 
městský obvod součástí projektu na efektivní třídění 
odpadu z našich domácností. Rodinné domky v předem 
vytipovaných oblastech Radvanic a Bartovic dostali 
650 žlutomodrých popelnic na tříděný odpad  plast 
a papír. Projekt jednotné popelnice úspěšně běží a zdá 
se být mezi občany velmi oblíbený. 

Samozřejmě se ozývají občané, kteří nejsou do 

projektu zařazeni a měli by také o nové popelnice 
zájem. Protože to zatím není možné z důvodu probí-
hajícího zkušebního pilotního projektu ve fázi sbírání 
a vyhodnocování údajů (odpad se váží), chtěli jsme 
alespoň vyjít vstříc požadavkům občanů mimo území 
projektu a posílit kontejnery na tříděný odpad na obvyk-
lých i nových místech. Některé kontejnery se však 
staly zneužívané různými lidmi a firmami, které zde 
odkládají odpad nevhodný k umístění do kontejnerů 
na tříděný odpad. To může mít za následek odstranění 
kontejnerů společností OZO, což ve výsledku „odne-
sou“ slušní lidé, kteří mají zájem odpad třídit a byli 

zvyklí barevné kontejnery na tříděný odpad využívat. 
Např. ve spodních Bartovicích na ul. Šenovské se 

v kontejnerech na plast objevily opět pneumatiky a další 
nevhodný odpad  s velkou pravděpodobností od sou-
kromé firmy. Je potřeba upozornit, že ukládání odpadu 
v rozporu s pravidly, stejně jako ukládání odpadu mimo 
kontejnery, může být pokutováno částkou až 50 tis Kč. 
V této souvislosti prosíme občany o pomoc, zda uvidíte 
kohokoliv zneužívat popelnice na tříděný či komunální 
odpad, aby kontaktovali úřad nebo městskou policii. 
Je to v zájmu nás všech, kteří kontejnery využíváme 
a chceme dále využívat.. Aleš boháč, starosta

projekt jednotné popelnice na tříděný odpad je úspěšný
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z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu na své 4. schůzi 
konané dne 19. prosince 2018
 projednala návrh a schvaluje rozpočet na rok 2019 

Mateřské školy OstravaRadvanice, Těšínská 279, 
příspěvková organizace, Mateřské školy Ostrava
Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace 
a Základní školy OstravaRadvanice, Vrchlického 
5, příspěvková organizace,

 schválila Zásady pro stanovení výše úplaty za zří-
zení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřená správa měst-
skému obvodu Radvanice a Bartovice, dotčenými 
stavbami,

 vzala na vědomí bez dalšího návrh obecně závazné 
vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody základ-
ních škol zřízených zastupitelstvy městských 
obvodů statutárního města Ostravy,

 projednala a souhlasí s návrhem obecně závazné 
vyhlášky o nočním klidu po doplnění akcí pořáda-
ných městským obvodem Radvanice a Bartovice,

 projednala záležitosti bytového fondu městského 
obvodu,

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

 rozhodla o uzavření smlouvy o sdružených služ-
bách dodávky plynu se společností Pražská plyná-
renská, a. s., se sídlem Národní 31, 110 00 Praha 1 
– Nové Město,

 projednala návrh a souhlasí s uzavřením dodatku č. 
1 ke smlouvě o dílo týkajícího se prodloužení doby 
pro zajištění odvozu a likvidace odpadů z lokality 
bývalého koupaliště v OstravěRadvanicích,

 rozhodla o uzavření smlouvy o zapůjčení nástroje 

se Základní uměleckou školou, příspěvkovou orga-
nizací,

 jmenovala nové členy do jednotky Sboru dobrovol-
ných hasičů Ostrava Radvanice,

Zastupitelstvo městského obvodu na svém 
2. zasedání konaném dne 13. prosince 2018
 schválilo předloženou kontrolu plnění usnesení 

zastupitelstva,
 vzalo na vědomí zápisy z jednání Kontrolního 

výboru a Finančního výboru Zastupitelstva měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice,

 schválilo plnění příjmů a čerpání výdajů z rozpočtu 
městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden 
– září 2018,

 schválilo rozpočet městského obvodu na 
rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na 
léta 2020–2022, svěřilo dle obecně závazné 
vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut 
města Ost ravy, Radě městského obvodu 
Radvanice a Bartovice schvalování rozpočto-
vých opatření do úhrnné výše 20 % upraveného 
rozpočtu a přijetí prostředků z účelových dotací 
z vyšších rozpočtů a státních fondů do rozpočtu 
městského obvodu,

 projednalo žádost o koupi pozemku parc.č. 798/4 
v k. ú. Radvanice a rozhodlo nesouhlasit se zámě-
rem prodeje pozemku,

 projednalo nabídky k odkupu garáží na pozemcích 
parc. č. 2027/118, 2027/60, 22/4 a 690/16 v k. ú. 
Radvanice a rozhodlo neuplatnit předkupní právo 
na budovy garáží a akceptovat záměry prodejů 
těchto nemovitostí,

 projednalo žádost a rozhodlo souhlasit s uzavřením 

dohody o přistoupení dluhu, o uznání dluhu 
a o úhradě dluhu,

 projednalo návrh a rozhodlo o podání žádosti 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje v rámci dotačního programu ozdravných 
pobytů pro děti předškolního věku.

Kateřina Zdražilová,
vedoucí odboru OaVV

Vítání občánků
V sobotu dne 12. 1. 2019 vedení měst-

ského obvodu slavnostně přivítalo v naší 
obřadní síni nově narozené občánky. Rodiče, 
jejich nejbližší a přátelé přijali pozvání na 
slavnostní vítání občánků milé Sárinky, 
Adélky, Beatky, Apolenky a milého Ríši 
a Lukáška. Našim nejmenším připravily 
hezké vystoupení děti ze ZŠ Vrchlického, 
odl. pracoviště v OstravěBartovicích pod 
vedením paní učitelky Marcely Šimčíkové. 
Rodiče se zapsali do naší pamětní kroniky 
a nechali se s miminkem vyfotografovat.

Příjemnou slavnostní atmosféru celého 
obřadu zdokumentoval pan Roman Pecháček 
na společné CD, které si rodiče mohou 
vyzvednout na matrice úřadu, č. dv. 14. 

Šárka Krkošková, 
odbor OaVV

Dne 27. 12. 2018 se v radvanické sokolovně 
konal Vánoční turnaj ve stolním tenisu hráčů TJ 
Sokol Radvanice a Bartovice. 

Po několika chudých letech co do počtu mlá-
deže se nám podařilo v loňském roce dát dohro-
mady skupinku pěti dětí, které dvakrát týdně 
trénují pod vedením trenéra mládeže. Tato sku-
pinka začínajících nadějných hráčů stolního 
tenisu si mezi sebou zahrála malý turnaj, ve kte-
rém mohly děti ukázat rodičům, co se v krátké 
době naučily. Všichni mladí stolní tenisté obdr-
želi medaili, diplom a nějaké sladkosti.

Hlavní soutěže mužů 51. ročníku Vánočního 
turnaje ve stolním tenisu se zúčastnilo 16 hráčů. 
Tradičně se začínalo turnajem ve čtyřhrách. 
Hlavní soutěž jednotlivců začala ve čtyřech 

skupinách. Hráči, kteří se umístili ve skupinách 
na prvním a druhém místě, postoupili do vyřa-
zovacích bojů o putovní pohár. Ostatní hráči se 
utkali o umístění na 9. – 16. místě.

Vánoční turnaj stolních tenistů navštívil sta-
rosta městského obvodu Radvanice a Bartovice 
pan Aleš Boháč, který po skončení turnaje pře-
dal pohár a ceny vítězům soutěží.

Výsledky soutěží:
Soutěž jednotlivců o putovní pohár:
1. Merta Tomáš
2. Paraskevopulos Andreas
3. Pavlínek Zdeněk
Soutěž čtyřher:
1. Paraskevopulos Andreas – Kolenčiak Ivan

2. Pastrňák Jan – Kožušník Jiří
3. Merta Tomáš – Muroň David

TJ Sokol Radvanice a Bartovice 

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
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akce 
v knihovně

Těšíme se na jaro! Q

výtvarná dílna pro děti
výroba zápichů do květináče
čtvrtek 21. 2. | od 13 do 15

Co dělají zvířátka v zimě? Q

test pro děti 
únor | během půjčování 

Toulky přírodou Q

výstava knih
únor | během půjčování 

Zajímavá kniha Q

výstava obrázků dětí
únor | během půjčování
KLUB SLUNÍČEK

Abecedou hravě – projedeme  Q

právě
setkání s dětmi z MŠ Radvanice
beseda s výtvarnou dílnou
únor | v dopoledních hodinách
UŽ JSEM ČTENÁŘ

Kamarádi z večerníčků Q

setkání s prvňáčky ze ZŠ Bartovice
únor | v dopoledních hodinách

5.2. 15:00 KD při DPS Bartovice – 
Vepřové hody

6.2. 14:00 KD Radvanice – Výroční 
členská schůze

7.2. 14:15
KD záv. J. Fučík 
Radvanice-Výborová 
schůze

7.2. 16:00 KD Bartovice – Výroční 
členská schůze

12.2. 15:00 SPCCH Radvanice – 
Výborová schůze

13.2. 15:15 7. schůze Rady MěOb 
RaB - kancelář starosty

15.2. 18:00 ČSV z s. – Výborová 
schůze

19.2. 17:00
Koncert Janáčkovy 
konzervatoře – obřadní 
síň MěOb

20.2. 14:00
KD Radvanice – 
Společenské posezení 
s tombolou

21.2. 16:00 KD Bartovice – Členská 
schůze

23.2. 19:00
Společenský ples 
TJ Sokol Radvanice 
a Bartovice - Sokolovna

27.2. 15:15 8. schůze Rady MěOb 
RaB - kancelář starosty

v měsíci únoru

Kalendář
událostí

V knihovně 
s prvňáčky

Hledáte pro své dítě nejlepší školu, nejza-
jímavější kroužky, navštěvujete ta správná 
filmová a divadelní představení, přemýšlíte 
o vhodných výukových aplikacích do chytrých 
mobilů, ipadů či tabletů, záleží vám na ekolo-
gii, správné stravě, hledáte rovnováhu mezi 
požadavky těla a ducha…? Chcete vychovat 
vzdělané dítě, které v současném světě uspěje? 
Přiveďte je do knihovny! Máteli prvňáčka, je 
tato výzva právě pro vás! 

Během tradičního Týdne prvňáčků, který 
letos probíhá od 4. do 8. března – mohou rodiče 
s prvňáčky přijít do ostravských knihoven a své 
dítě zdarma přihlásit. Prvňáček bude pasován 
na čtenáře, dostane pamětní listinu. V Ostravě 
 Radvanicích organizujeme Týden prvňáčků 
spolu se základními školami. Na seznámení 
s knihovnou k nám přijdou celé třídní kolektivy. 
Obdrží přihlášky, které případně rodiče pode-
píší. Děti pak budou při návštěvě se školou, nebo 
rodiči, pasovány a dostanou svůj průkaz. Na 
první návštěvě s rodiči si pak vypůjčí knihy. 

Jarmila Burešová, Knihovna města Ostravy

Oznamujeme všem příbuzným a známým, 
že nás dne 21. 12. 2018 ve věku nedožitých 
86 let náhle opustila naše drahá maminka, 

babička a tchýně, paní 

Edita Rohlová.

S drahou zesnulou jsme se rozloučili 
v úzkém rodinném kruhu. 

Nikdy nezapomene dcera Renata 
s rodinou.

Kdo v srdci žije - neumírá... 
S bolestí v srdci oznamujeme všem 

příbuzným, přátelům a známým, že nás 
dne 27. 12. 2018 navždy opustila ve věku 
97 let naše milovaná maminka, babička, 

prababička a teta paní 

Vlasta Žáčková, 

bývalá dlouholetá knihovnice 
v Radvanicích. 

Za zarmoucenou rodinu dcera Milena  
a syn Bořek.

Dne 21. 2. 2019 si připomeneme nedožité 
85. narozeniny pana 

Lumíra Botura. 

S láskou vzpomínají a nikdy 
nezapomenou manželka Jiřina, děti 

a vnoučata.

Uzávěrka příštího 
čísla 15. 2. 2019

pozvánka 
na koncerty vážné hudby

Také letos se mohou občané těšit na pra-
videlné koncerty vážné hudby, které připra-
vujeme ve spolupráci se studenty a profesory 
Janáčkovy konzervatoře Ostrava. Koncerty 
se budou konat tradičně v obřadní síni 
radnice našeho městského obvodu. První 
z nich se uskuteční už v úterý 19. 2. 2019 
v 17 hodin. Na další se pak můžeme těšit také 
v úterních termínech  12. 3. 2019 a 2. 4. 2019. 
Vstupné 30 Kč. Odbor OaVV

Významné  
životní jubileum

Významné životní jubileum 94 let oslavil 
pan Miloslav Karásek. Jubilant, dlouholetý 
obyvatel našeho městského obvodu, přivítal 
návštěvu pana starosty Aleše Boháče v úžasné 
zdravotní i osobní pohodě. Pan starosta osla-
venci srdečně pogratuloval a popřál mu do dal-
ších let stále pevné zdraví, životní elán a stále 
dobrou náladu. 

Odbor OaVV
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překvapení na vítání 
občánků a nejen tam

Radvanická pobočka Knihovny města Ostravy 
se připojila k mezinárodnímu projektu „S kníž-
kou do života / Bookstart“ určeného nejmenším 
dětem a rodičům. Knihovnice navštíví vítání 
občánků, kde zúčastněné krátce seznámí se 
způsoby zapojení se do projektu a věnuje dětem 
„startovací balíčky“. Balíček obsahuje leporelo 
s lidovými říkadly s krásnými ilustracemi a pub-
likaci pro rodiče, kde najdou rady, kdy a jak dětem 
číst. Součástí je dárkový poukaz do knihovny, na 
základě kterého vystavíme při návštěvě dítěte do 
jeho dvou let průkaz do knihovny zdarma. Naším 
cílem není rozdávání dárků, je to vlastně jen pro-
středek, jak rodiny oslovit. Číst dětem a s dětmi je 
možné a prospěšné od jejich nejútlejšího věku. 

Jsme rádi, že máme na vítání občánků prostor 
oslovit i ty rodiče, kteří do knihovny zatím nechodí, 
pozvat je s dětmi k nám. V knihovně se jim v rámci 
klubu Sluníčka budeme věnovat, poradíme nejen 
s výběrem knih pro děti, ale také doporučíme knihy 
týkající se například výchovy dětí, a kde v praxi 
ukážeme, jak je možné s knihou pracovat.

Rodiče všech radvanických a bartovických dětí 
narozených v roce 2019 – i těch, kteří nebudou na 
vítání občánků – mohou svůj balíček získat přímo 
v knihovně na základě dokladu (průkaz zdravotní 
pojišťovny, rodný list, občanský průkaz). Získání 
balíčku a návštěvy klubu nejsou podmíněny regis-
trací v knihovně. 

Jarmila Burešová, 
Knihovna města Ostravy

PLES

TJ SOKOL RADVANICE A BARTOVICE

Kontrolou osob bez domova se strážníci 
Městské policie Ostrava zabývají každý den. 
Během zimních měsíců v souvislosti s nízkými 
teplotami jsou však kontroly intenzivnější. 
Probíhá častější monitorování míst, kde se 
nacházejí tyto ohroženější skupiny osob. Hlídky 
pravidelně prochází např. prostory opuštěných 
budov, místa pod mostními konstrukcemi či 

odlehlé prostory lesoparků. Díky místní znalosti 
strážníků lze konkrétní osoby lépe vyhledat 
a zkontaktovat. Součástí je pak také poskyt-
nutí informací a kontaktů na sociální instituce, 
jejichž služby mohou v případě potřeby vyu-
žít. Hlavním problémem, kdy je těmto lidem 
dočasné přístřeší odepřeno, je alkohol.

Městská policie Ostrava

městská policie Ostrava zintenzivnila 
kontrolu osob bez přístřeší

Městská policie Ostrava bude i letos zdarma 
instalovat dveřní bezpečnostní řetízek a panora-
matické kukátko na vstupní dveře do bytu nebo 
rodinného domu.

Žádat mohou občané starší šedesáti let, a to 
pouze písemnou formou prostřednictvím svého 
strážníka  okrskáře, nebo na sociálním odboru 
v místě bydliště. Při instalaci pověřený zaměst-
nanec Městské policie Ostrava se seniory 

pohovoří o bezpečném chování doma i venku. 
Také připomene možná rizika spojená s návště-
vami cizích osob v domě.

V loňském roce jsme ve spolupráci s městem 
Ostrava nainstalovali více než 100 řetízků bez-
pečí a panoramatických kukátek.

Bližší informace získáte v pracovních dnech 
od 08:00 do 15:00 hodin na tel. čísle 720 735 125.
 Městská policie Ostrava

Řetízek bezpečí a panoramatické kukátko

Tato ojedinělá bezplatná služba 
občanům je z velké části zabezpečo-
vána strážníky a pracovníky Městské 
policie Ostrava a díky podpoře města, 
městských odvodů a Ministerstva vni-
tra ČR je služba stále dostupnější. Senior linka je určena nejen osa-
měle žijícím seniorům, ale také osobám se zdravotním handicapem. 

Tito lidé se mnohdy stávají oběťmi trestné činnosti a to i ve svých 
vlastních domovech. K nezákonnému obohacení se totiž pachatelé 
nezdráhají využít lsti nebo dokonce násilí. Častá je například snaha 
vniknout do bytů či domovů seniorů pod záminkou oprav nebo kontrol, 
ale výjimkou nejsou ani případy, kdy se pachatelé vydávají za falešné 
příbuzné či přátele. Jedna z takových situací nastala dne 18. čer-
vence 2018 v OstravěMartinově. Hlídka na místě zjistila, že podezře-
lou osobou je muž bez domova, který zde hledal místo k přenocování.

Bezprostřední ohrožení života či zdraví pak signalizuje dis-
pečerům městské policie zmáčknutí tlačítka s názvem Zdravotní 
komplikace, což v roce 2018 pomohlo přibližně 60 seniorům a hendi-
kepovaným, kterým strážníci přivolali zdravotníky.

Aktuálně je na začátku roku 2019 zapojeno více než 450 ostrav-
ských domácností. Služba je velice žádaná, proto v současné době 
jsou téměř všechna dostupná zařízení nainstalována, zbývajících pár 
desítek bude zprovozněno v nejbližších týdnech. 

Ve spolupráci s jednotlivými městskými obvody však intenzivně 
pracujeme na navýšení celkového počtu těchto zařízení. Prosíme 
proto o trpělivost, naší snahou je postupně uspokojit zájem všech 
žadatelů.

Na tel. čísle 720 735 125 v pracovních dnech od 08:00 do 15:00 
hodin získáte bližší informace. Městská policie Ostrava

senior linka

PLES

TJ SOKOL RADVANICE A BARTOVICE
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Vykročení do 
roku 2019

Pro veselé vykročení do roku 2019 se roz-
hodli bartovičtí zahrádkáři.

Po loňském úspěchu s ochotnickým vystou-
pením si opět připravili a zahráli, pro radost 
sobě a snad i divákům, představení „Zvířátka 
a loupežníci“ na motivy pohádky F. Hrubína. 
Pro nápadité kostýmy byly účinkujícím odpuš-
těny občasné výpadky v textu. Protože se sedm-
náctičlenný soubor nevešel na skupinové foto, 
tak jako důkaz zodpovědného přístupu k výrobě 
kostýmů přikládáme foto muchomůrky a kozla.

ČZS Bartovice

Naše srdce – Amaro Ilo, spolek, se věnoval 
celý rok dětem v rámci volnočasových aktivit. 
Naši organizaci podpořilo statutární město 
Ostrava a městský obvod Radvanice a Bartovice 
v projektech Sluníčko a Spolupráce. Cílem 
bylo naučit děti smyslu-
plně využívat volný čas, 
zamezit jejich bezcílnému 
potulování se po ulicích, 
zdokonalovat je v sociál-
ních dovednostech tak, aby 
získaly určité schopnosti 
a sociální návyky, díky kte-
rým se pak bezproblémově 
začleňují do společnosti. 
Naše pracovnice v odpo-
ledních hodinách pracovaly 
buď v terénu nebo v budově 
školy na Trnkovecké ulici, 
kde našemu spolku bylo 
umožněno využívat pro-
story zdarma. Ve volno-
časových aktivitách jsme 
se zaměřovali na různé 
životní a problémové modelové situace, které 
děti formou hry a prožitkových činností řešily. 
Jednalo se o mezilidské vztahy, finanční gra-
motnost, zdravý životní styl, dopravní výchovu, 

různé poznávací činnosti, které vedly k rozší-
ření celkového vědomostního obzoru dětí. Úzce 
jsme spolupracovali i s rodinami žáků. Pořádali 
jsme také vycházky do okolí, exkurzi do centra 
Ostravy, pěvecké, vědomostní soutěže a spor-

tovní klání. Bližší informace o našich aktivitách 
můžete nalézt na www.nasesrdceamaroilo.cz.

Mgr. Eva Čermáková,  
statutární zástupce spolku

máme radost, když děti mají radost

Tak by se dal shrnout do jedné věty 
pětidenní pobyt na horách v Beskydech 
na Bílé. 

Ve dnech 7. 1. 2019 až 11. 1. 2019 jsme 
vyráželi hned po vyučování do Beskyd 
na Bílou na odpolední lyžařský kurz. 
Lyžování jsme si užili, někteří z nás stáli 
na lyžích poprvé. Někteří zdokonalovali 
své lyžařské dovednosti na menším i vět-
ším kopci. Na závěr lyžařského kurzu 
byly uspořádány závody. Každý za svůj 
výkon byl odměněn medailí, diplomem 
i sladkostí. Těšíme se opět za rok! 

Za všechny lyžaře  
Mgr. Radmila Sulková

Vánoční dílny
Úterní podvečer 11. 12. v budově školy 

v Bartovicích se nesl v duchu Vánoc. Děti 
společně s rodiči vytvářeli vánoční svícny 
s překrásnými ozdobami. Někteří použili jen 
přírodní materiály, jiní dali přednost netradič-
ním ozdobám. Všichni si svícen vytvořili podle 
svého přání a spokojeně odcházeli do svých 
domovů.  Mgr. Radmila Sulková 

Lyžovali jsme, a bylo to prima



RaB noviny 7

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	

Kuriozity  
z řešení oznámení 
občanů

V průběhu roku 2018 strážníci 
MP řeší nespočet oznámení občanů. 
Některá oznámení jsou již svým 
obsahem kuriózní nebo zjištění při 
jejich prověření byla úsměvná. Mezi 
ně patřily například:

Našla jsem hada! Q

V červenci pak všímavá ozna-
movatelka zahlédla v trávě hada. 
Strážníci proto rychle vyrazili 
na místo, kde se opravdu nacházel 
had, ovšem pouze ve formě staré 
plastové hračky, kterou následně 
vyhodili do kontejneru.

Kotě v autě Q

V červenci MP také přijala 
oznámení o uvízlém kotěti v autě. 
Strážníci, stejně jako majitel, 
který se k vozidlu dostavil, však 
žádnou kočku nenalezli. Řidič 
přesto pro jistotu odjel s vozidlem 
na kontrolu ještě do servisu.

Při vybírání peněz  Q

z bankomatu se žena 
zapotila

V září na linku 156 oznámila 
žena velké horko v místnosti, ve 
které se nachází bankomat. Vyslaná 
hlídka zjistila, že jde o teplý vzduch 
vycházející z klimatizace, ale že 
by šlo o nějakou závadu, nezjistili. 
Přesto o stížnosti na teplý vzduch 
v místnosti vyrozuměli příslušný 
bankovní dům.

Žena měla obavy o život  Q

či zdraví řidiče
Tři hodiny po půlnoci ozná-

mila žena na linku 156 ležící 
motocykl ve dvoře a obávala se, 
zda tam není někde i řidič. Hlídka 
vyslána na místo však zjistila, že 
to, co žena viděla z okna svého 
by tu, bylo dětské odrážedlo 
a staré dětské kolo. Žádné dítko, 
ani jiný uživatel vozidel se na 
místě nenacházel.

Městská policie Ostrava

PRODEJ UHLÍ – Uhelné sklady JAN MARIA  
ul. Zv inská, Slezská Ostrava 

 

• erné a hn dé uhlí, koks, brikety 
• erný a hn dý hrášek do automatických kotl  
 
Prodej baleného i voln  loženého paliva, dopravu zajiš ujeme. Platby v hotovosti. 
 

 
KARBOTRADE s.r.o. 

             I : 28659198 

Informace a objednávky: 
 

          602 502 816 

Aktuální ceník, otevírací doba a další informace na  
                          

               www.uhli-janmaria.cz 

K a ž doroč ně  se  v  led nu  koná 
v Divadle loutek přehlídka dětské dra-
matické činnosti. Malí herci z drama-
tického kroužku školní družiny se letos 
představili s představením „Pohádky 
s Arabelkou“. Byla to derniéra, letos již 
pracujeme na novém scénáři. Druháky 
baví nejvíce moderní tance, ale nacvi-
čujeme i scénky s Indiány a country 
tanečky. Jistě vás na radvanických slav-
nostech pobavíme.

Lenka Mladěnková,  
ZŠ Vrchlického

Na sklonku roku jsme na odloučeném pra-
covišti školy na Trnkovecké ulici spolu s dětmi 
ze školky vyráběli různorodé vánoční výrobky. 
Žáci si v rámci vánočních dílniček mohli vyro-
bit přáníčka a různé ozdoby na stromeček. Jak 
se jim to dařilo, se přišel podívat i pan starosta 
Aleš Boháč s paní místostarostkou Martinou 
Stankušovou. Všem se to moc povedlo a už se 
těší na další podobnou akci.

Mgr. Martina Linhartová,
ZŠ Vrchlického

Vánoční dílničky na ŽŠ Vrchlického

arénka 2019 – přehlídka dětské dramatické činnosti
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