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Šťastný nový rok 2021!

Vážení spoluobčané,
setkáváme se na prahu nového roku, abychom
si vyjádřili vzájemnou podporu, zhodnotili rok
předešlý a popřáli si do dalších 365 dnů jen to nejlepší.
Rok 2020 byl velmi specifický, ale pro náš
městský obvod docela úspěšný, zejména z hlediska získaných dotací a investic do potřebných
projektů. Také jsme se dokázali semknout a společně zvládat situaci spojenou s nemocí covid-19.
Už v březnu se strhla vlna neuvěřitelné solidarity,
kdy jsme začali šít roušky a přizpůsobovali se
rychle měnícím se podmínkám vládních nařízení,
které měnily náš život ze dne na den. Díky tomu
jsme pochopili důležitost slova zdraví, ačkoliv se
to mohlo předtím zdát jako klišé.
Pokud bychom použili krátkou statistiku,
tak v roce 2020 se do našeho městského obvodu

narodilo 49 dětí, 12 párů zde uzavřelo svůj sňatek a zkolaudovalo se 18 nových domů. Nejstarší
občanka městského obvodu oslavila v listopadu
99 let! To jsou údaje plné nadějí v další úspěšný rok.

Do nového roku tedy kromě zdraví, štěstí,
pohody a úspěchu si popřejme vzájemně zejména
trpělivost, pochopení, empatii. Uvědomme si,

že žádná rozhodnutí nebudou nikdy vnímána
spravedlivě všemi a pro všechny. Přijměme
skutečnost, že byť jsme znechuceni vším, čemu
sami nerozumíme, a tím, co se kolem nás děje,
posílí to nás a naše uvědomění si osobních životních priorit.
Vzájemná spolupráce je tolik důležitá pro
získání lepších podmínek pro společný život.
A právě za tuto spolupráci bychom chtěli poděkovat všem spolkům a organizacím našeho
městskéhoobvodu,jednotlivýmnadšencůmazejména také zaměstnancům úřadu, neboť všichni
společně děláme městský obvod naším městským
obvodem, tedy místem pro náš život.
Děkujeme!
Za vedení městského obvodu Radvanice
a Bartovice
Aleš Boháč, starosta
Martina Stankušová, místostarostka

Dopisy Ježíškovi

Každoročně jsou při rozsvícení vánočního stromu vylosovány z dopisů pro Ježíška 3 dopisy dětí, kterým zajistí dárky
vedení městského obvodu. Avšak letos z důvodu situace kolem
covidu-19 proběhlo rozsvícení vánočního stromu ve velmi
komorní atmosféře téměř bez diváků. Nechtěli jsme děti zklamat
a o Ježíškovy dárky ochudit, proto jsme umístili na 16 dnů před
budovu úřadu schránku na dopisy pro Ježíška. Ve čtvrtek 10. 12.,
kdy se schránka s dopisy schovala, bylo v ní přesně 120 přáníček.
Z těch se o den později za přítomnosti kamery vylosovalo celkem
6 dopisů. Takové množství proto, že o 3 přání se postaral městský
obvod Radvanice a Bartovice a další 3 přání splnil Nadační fond
MY, který zde podporuje různé aktivity zaměřené na činnost dětí
a další charitativní projekty.
Můžeme říct, že si letos děti s psaním dopisů a přání
Ježíškovi daly velkou práci a obálky i přáníčka krásně vyzdobily, a tak to měl Ježíšek opravdu těžké a určitě by nejraději
splnil všechna přání, zvláště hodným dětem. Nejčastějším
přáním děvčátek i kluků byla stavebnice LEGO. Potom různé
interaktivní hračky – pejsci, panenky, L.O.L. remix zvířátka
a panenky, autodráhy Tlapkové patroly. Je k zamyšlení, že
žádné z dětí si nepřálo knížku, ale byly zde i přání praktických
sportovních dárků – hokejky, snowboardy.
A kdo byl tedy vylosován a dostal na Štědrý den dárek od
Ježíška? Za městský obvod to byla rok a půl stará Terezka
Vytopil, která si přála auto na dálkové ovládání pro brášku.

Druhou vylosovanou se stala sedmiletá
Veronika Stachelová s přáním Present Pets
od Spin Master (obdivujeme Ježíška, že
zná všechny moderní hračky). Dvouletý
Lukáš Batík si přál traktor John Deere.
Z á st up ci Na d a č n í ho fondu M Y
Dominik Kotula a Silvie Holková vylosovali dárky pro pět a půl roku starého
Matěje Golbrichta, který si přál LEGO

dinosaura. Dalším vylosovaným byl desetiletý Daniel Mašek s přáním LEGO –
Bitva o Rudit a posledním vylosovaným
se stal Adam Dirner, u něhož byl uveden
věk 2 a ¾ roku a přál si Krtečkův naučný
tablet.
Doufáme, že i ostatním dětem přinesl
Ježíšek všechny dárky, o které si napsaly.
Martina Stankušová, místostarostka

Nový obchod v Bartovicích
jiná tak velká proluka vhodná ke stavbě nám po
předchůdcích nezůstala.
Abychom investora vůbec sehnali, zmínili
jsme v nabídce také možnost vybudovat parkoviště u obchodu z prostředků městského obvodu,
které se bude hodit i k využití pro parkování
veřejnosti, např. rodičů dětí z nedaleké mateřské školy. Jediný, kdo byl ochoten investovat do

QQ Vizualizace

IČ:

02615169

11/2020

Bartovic, ale chceme, aby obchod přilákal
i zákazníky z blízkého okolí a přiměl zasta- této lokality a splnit naše požadavky, byla spov it aut a p rojí ž d ějící smě r e m do Še nova lečnost Hruška, které zastupitelstvo schválilo
POHLED NA ZÁSOBOVÁNÍ
a Havířova. Od místa realizace
projektu si prodej pozemku k realizaci s podmínkou sloOBJEDNATEL: SEMPRONEMO s.r.o.
ZHOTOVITEL: MR Design CZ s.r.o.
žení 280tisícové kauce. V případě, že společnost
. slibujeme, že zde se obchod opravdu uživí
a nabídne bohatý a čerstvý výběr potravin nezíská
3 stavební povolení nebo obchod nepostaví, kauce propadne ve prospěch městského
a dalšího zboží.
Jsme si však vědomi, že z pohledu Ostravy obvodu. Společnost Hruška se zavázala vystavět
a našeho okolí se nejedná pro investora o nej- prodejnu o minimální zastavěné ploše 500 m 2,
do jednoho
roku požádat
lukrativnější místo, jelikož velké nadnárodní
OBJEDNATEL:
SEMPRONEMO
s.r.o. o stavební povolení
Hrázi 3228/2,
Ostrava
-Martinov
a doNadvou
let od
jeho
získání stavbu zkolaudovat.
řetězce požadují volnou plochu kolem 7. 000 m 2. ADRESA:
02615169
My máme k dispozici jen cca 3 000 m 2. Žádná IČ: Společnost
rovněž vešla do jednání s majitelem
ADRESA: Na Hrázi 3228/2, Ostrava -Martinov

přilehlé nemovitosti o odkupu a následné demolici domu, čímž by k pozemkům přibylo dalších 1 000 m 2, které umožní vystavět prodejnu
opravdu moderní a největší z tohoto řetězce
v Ostravě, se zastavěnou plochou cca 1 000 m 2,
s možností využití skladových ploch v druhém
patře a s parkovištěm pro 30 vozidel, které nakonec po dohodě vystaví samotný investor.

ADRESA:
Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava - Poruba
IČ:
25388606
VYPRACOVAL: Ing. Miroslav Tyl
TELEFON:
603418681
EMAIL:
mira@mrdesign.cz
ČKAIT:
1101895

Věříme, že se projekt podaří realizovat v té
maximální variantě, která do obchodu přiláká
více nakupujících z širokého okolí. V případě,
že se společnost s majitelem přilehlé nemovitosti na odkupu nedohodne a pozemky se tedy
nepodaří zcelit, bude projekt sice realizován, ale
samotný obchod bude vypadat jinak, než je přiložená vizualizace. Bude mít menší zastavěnou
plochu, ale
občané se nemusí
bát, že
se tím
ZHOTOVITEL:
MR Design
CZbys.r.o.
Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava - Poruba
ztratila chuť obchodADRESA:
IČ:postavit.
25388606
VYPRACOVAL: Ing. Miroslav Tyl
TELEFON:
603418681
Aleš Boháč, starosta
EMAIL:
MIRA@MRDESIGN.CZ

LOKALITA: OSTRAVA - BARTOVICE

ČKAIT:

Z jednání místní samosprávy

Rada městského obvodu na 46. schůzi
konané dne 18. listopadu 2020 mimo jiné

- projednala návrh na přípravu a záměr podání
žádosti o podporu z ministerstva životního
prostředí v rámci operačního programu
Životní prostředí na realizaci akce „Stavební
úpravy a rekonstrukce střechy na zelenou
střechu na objektu p. č. 2099, k. ú. Radvanice“
a souhlasila, za podmínky souhlasného stanoviska rady města, s podáním žádosti o podporu,
- souhlasila s aktualizací projektu „Sanace
bý valého a reálu koupaliště v Ost ravě 
‑Radvanicích“ a s předložením žádosti
o úhradu nákladů na realizaci projektu ke
schválení do mezirezortní komise ministerstva průmyslu a obchodu,
- rozhodla o uzavření smlouvy o dílo pod
názvem „Opravy místních komunikací v roce
2020 – 2. část“ se zhotovitelem Technické
služby, a.s., Slezská Ostrava,
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- projednala majetkové záležitosti: vzala na
vědomí cenovou nabídku k záměru prodeje
CITY BLOKŮ a rozhodla o uzavření kupní
smlouvy se společností Ostravské komunikace, a. s., schválila záměry pronájmu
pozemků, udělila souhlasy s umístěním a provedením staveb, projednala návrh likvidační
komise a rozhodla o vyřazení a likvidaci
neu potřebitelného movitého majetku městského obvodu, projednala záležitosti bytového
fondu městského obvodu, rozhodla o zadání
veřejné zakázky malého rozsahu na služby
pod názvem „Provádění pravidelných kontrol
a revizí plynových kotlů v bytových domech
v Ostravě‑Radvanicích a Bartovicích“, projednala žádost o změnu územního plánu
pro pozemky v k.ú. Radvanice a rozhodla
o podání žádosti statutárnímu městu Ostrava
o změnu územního plánu z plochy „krajinné
a ochranné zeleně“ na plochu „občanské vybavenosti“,

Rada městského obvodu na 47. schůzi
konané dne 2. prosince 2020 mimo jiné

- projednala návrh rozpočtu městského obvodu
na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu

-

-

1101895

rozpočtu na léta 2022–2024 a doporučila
zastupitelstvu návrhy schválit,
schválila rozpočtové opatření,
schválila pro účetní období roku 2021 sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
podle zákona,
projednala majetkové záležitosti: schválila záměry pronájmu pozemků, projednala
záměry prodeje pozemků, udělila souhlasy
s umístěním a provedením staveb, rozhodla
o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívající
v povinnosti městského obvodu strpět umístění staveb a umožnit přístup k těmto stavbám
v souvislosti s jejich provozem, opravami či
odstraněním na pozemcích města, projednala záležitosti bytového fondu městského
obvodu,
projednala návrh smlouvy o dílo na stavební
práce pod názvem „Rekonstrukce zpevněných ploch na hřbitově v Radvanicích, I. etapa,
II. část a souhlasila s uzavřením smlouvy se
společností SF – zemtrade s. r. o.
Kateřina Zdražilová,
tajemnice
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ZASTAVOVACÍ STUDIE
PRODEJNA HRUŠKA
BARTOVICE

PRODEJNA HRUŠKA
BARTOVICE

Vybudovat či zřídit nový obchod nebývá
obvyklou kompetencí městského obvodu, ale
vzhledem k tomu, že občany Bartovic dlouhodobě trápí absence této občanské vybavenosti,
začali jsme už na počátku našeho volebního
období (2018) hledat vhodného investora, který
by obchod v Bartovicích postavil. K realizaci
jsme vytipovali lokalitu u Ozdravného centra
Ještěrka, konkrétně u křižovatky ulice Těšínské
k ulici U Pramenu, neboť se zde nachází největší koncentrace lidí (využívají bazén nebo
rehabilitaci), projíždí zde velké množství aut
(cca 3 000 denně), v blízkosti je zastávka MHD,
mateřská škola a hustá rodinná zástavba.
Naší m cílem je v ybudovat obchod
s d ispozicem i a t a kovou nabíd kou sor t imentu, aby zde nenakupovali pouze občané

Jak likvidovat
jedlé tuky

Začátkem prosince 2020 byly do vytipovaných lokalit našeho
městského obvodu umístěny společností Trafin Oil, a.s., kontejnery na sběr použitého jedlého oleje a tuků. S tuky a oleji po
smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Občané je mohou
nalévat do použitých plastových obalů (PET lahve atd.) a ukládat do určených separačních kontejnerů. Tyto označené nádoby
(plastové popelnice s upraveným vhozem) najdete v níže uvedených lokalitách našeho městského obvodu. Jsou řádně označeny
druhem odpadu.
Proč je vlastně užitečné olej třídit? Jednak zabráníte ucpání
odpadů v domácnosti, stejně jako ucpání celých kanalizačních
sítí. Převážně období svátků bývá pro čističky odpadních vod
náročným obdobím, protože kromě vody přitéká také obrovské
množství olejů a tuků, které ztěžují správné přečištění vody.
Náklady na čištění odpadních sítí by se mohly lépe využít jinde.
Jedlé tuky a oleje se recyklací také stávají hodnotnou surovinou
pro výrobu biopaliv 2. generace a letadlového paliva.
Ať už používáte v kuchyni olej, sádlo či jiný jedlý tuk, je možno
jej nyní likvidovat uložením v těchto kontejnerech. Použitý jedlý
tuk je nutno slít do plastové nádoby, řádně uzavřít a i s nádobou
uložit do kontejneru.

JAK NA TO ?

Třiďte pouze JEDLÉ oleje a tuky
NEPATŘÍ sem technické,
hydraulické, motorové, mazací
a podobné oleje.

Ve vašem okolí byly
rozmístěny popelnice
určené ke sběru oleje.

Ke třídění používejte POUZE
PET lahve. Láhev zcela naplňte
použitým jedlým olejem.

Co třídit do olejové popelnice?
Do olejové popelnice patří každý tuk, který
používáte při přípravě pokrmů. Všechny
druhy rostlinných olejů, máslo, sádlo,
ztužené tuky a margaríny.

Proč bychom
měli oleje třídit?

Olej nechejte po přípravě
teplé kuchyně vychladnout,
jinak hrozí úraz.

Oleje ucpávají kanalizaci
a značně ztěžují čištění
odpadních vod.
Recyklace oleje redukuje
emise CO2 do ovzduší.
Šetřete životní prostředí
a rozpočet vaší obce.

Olej do popelnice nepřelévejte,
vložte v uzavřené PET lahvi.

QQ Lokality umístění kontejnerů na olej

• Pod Bažantnicí – kontejnerové stání pro tříděný odpad
1.
2.
u zastávky MHD – Bartovice
Životní cyklus oleje
• Radova – kontejnerové stání pro tříděný odpad točna MHD
Olej, který po použití v kuchyni vytřídíte,
Umístění sběrných popelnic
7.
se stává opět surovinou pro další výrobu.
3.
naproti OC Ještěrka – Bartovice
najdete na stránkách obce nebo
Tímto koloběhem se redukuje množství
se obraťte na příslušný odbor
produkovaného CO2 a snižuje se potřeba
• Za Školkou – naproti obchodu „Vercajk“ – kontejnerové stání
na vašem úřadě.
pěstování olejnin pro průmyslové účely.
pro tříděný odpad (sklo) – Bartovice
6.
4.
• Křižovatka ul. Ludvíkova x Za Šachtou – kontejnerové
5.
stání pro tříděný odpad u zastávky MHD Míroděv – Bartovice
• Ráčkova – kontejnerové stání pro tříděný odpad u prodejny
Popelnice se budou vyvážet
„Pavla“ – Radvanice
pravidelně. V případě přeplnění
nás můžete kontaktovat:
• Chodounského – kontejnerové stání pro tříděný odpad
Save the planet,
800 016 017
u bývalého kina „Odboj“ – Radvanice
reduce CO2
• Radvanická – kontejnerové stání pro tříděný odpad před
bytovými domy – Radvanice
• Křižovatka ul. Turgeněvova x Batorova
x Výzkumná – kontejnerové stání pro tříděný
Informace k zimní údržbě městského obvodu
odpad – Radvanice
Zimní údržba v městském obvodě Radvanice a Bartovice je prováděna na 55 km místních
• Křižovatka ul. Dalimilova x Stromského – konkomunikací a 19 km chodníků. Na základě provedeného in-haus výběrového řízení bude zimní
tejnerové stání pro tříděný odpad – Radvanice
údržbu místních komunikací, chodníků a zastávek v Radvanicích a Bartovicích provádět společ• Revírní – mezi bytovými domy – Radvanice
nost Technické služby, a.s., Slezská Ostrava. Částečně budou údržbu chodníků a zastávek zastá• Vrchlického –kontejnerové stání pro tříděný
vat zaměstnanci úřadu a lidé na veřejně prospěšných pracích technikou městského obvodu. Zimní
odpad u ZŠ – Radvanice
údržba na místních komunikacích zajišťovaná v městském obvodě je seřazena dle stupně důležitosti
Třídění odpadu se stalo nedílnou součástí a prio
do dvou kategorií. Časový limit pro zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací
ritou našich životů. Jsme rádi, že se spolu s měsje stanoven zákonem – pro 1. pořadí do 4 hod. a 2. pořadí do 12 hod. od výjezdu techniky. Seznam
tem posouváme v nabízené kvalitě služeb, o čemž
rozdělení místních komunikací je zveřejněn na internetových stránkách obce. O místní komunisvědčí nejen projekt modro-žlutých popelnic, ale
kace II. tř. a silnice v majetku města a kraje se starají Ostravské komunikace, a.s., s výjimkou silnic
nyní i umístěné kontejnery na olej.
prvních tříd, které bude v zimním období udržovat sdružení firem v čele se společností Eurovia.
Odbor SŘDaŽP
Za účelem kvalitního provádění zimní údržby vyzýváme občany, aby pokud možno nenechávali
svá vozidla na místních komunikacích, a to i z důvodu, že se vystavují nebezpečí poškození vozidla
technikou provádějící údržbu. Dále vyzýváme občany, aby pokud možno nenechávali popelnice na
chodnících (mimo dnů odvozu odpadu), jelikož výrazně ztěžují zimní údržbu.
Kontakty:
Svoz vánočních stromků z ostravských sídÚřad městského obvodu Radvanice a Bartovice – Pavla Baňková, tel. 599 416 145
Technické služby a.s. Slezská Ostrava (místní komunikace v Radvanicích a Bartovicích – tel.
lišť zahájí společnost OZO Ostrava v pondělí
737 286 937, popř. 603 194 232), (chodníky v Radvanicích a Bartovicích – tel. 737 286 942)
4. ledna 2021. Od tohoto dne mohou Ostravané
Ostravské komunikace, a.s. – dispečink – tel. 596 622 922
vyhazovat řádně odstrojené stromky vedle konEurovia CS, a.s. – silnice I. tř. Rudná – tel. 596 709 115 nebo 730 549 205
tejnerových stanovišť, aniž by to znamenalo
Pavla Baňková, odbor SŘDaŽP
založení černé skládky. Obyvatelé rodinných
domů mohou stromky odkládat v ostravských
sběr ných dvorech. Svoz stromečk ů bude
pokračovat až do konce ledna. Stromky budou
následně na kompostárně podrceny a využity
OZO Ostrava
k výrobě kompostu.
TRAFINOIL, a.s.,Kopeční1009/12, 710 00 Ostrava,

e-mail: info@tridimolej.cz

Svoz vánočních
stromků
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Kalendář událostí Ocenění ČZS Bartovice
v měsíci lednu
QQ Všechny naplánované kulturní
a společenské akce, které měl
pořádat městský obvod Radvanice
a Bartovice v měsíci lednu, jsou
zrušeny. Únorové akce budou
probíhat podle aktuální situace.
V uplynulých dnech oslavil své
významné životní jubileum
pan

František Lariš.

Všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstí,
splněných přání a ať jsi dlouho mezi námi.
To přeje manželka Laďka s rodinou.

Hodně štěstí, hodně zdraví,
ať se nám všem dobře daří.
Přejí do nového roku
radvaničtí zahrádkáři!
ZO ČZS Radvanice

Do letošního XIV. ročníku ankety Senior
roku 2020 vedení městského obvodu nominovalo bývalou předsedkyni Českého zahrádkářského svazu Bartovice paní Annu Hálovou a do
kategorie Klub seniorů 2020 Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Ostrava
‑Bartovice.
Dne 1. 12. 2020 převzala z rukou náměstka
primátora Zbyňka Pražáka cenu vítěze v kategorii Klub seniorů 2020 předsedkyně ZO ČZS
Bartovice paní Bergerová.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava‑Bartovice byla založena
v roce 1934 a bez přerušení pokračuje ve své
činnosti doposud, což je 86 let. V současné době
čítá 77 členů, z toho většina je ve věku nad 65 let.
Jedná se o jednu z nejaktivnějších společenských organizací a spolků v našem městském
obvodu. Akce, které pořádají, nejsou určeny jen
pro organizované členy, ale i pro širokou veřejnost, která je také hojně navštěvuje.
Již několik let pořádají pod záštitou městského obvodu výstavu „Bartovická růže“ a soutěž o nejlepší závin s názvem „RaB štrúdlování“,
které jsou vždy spojeny s kulturním vystoupením. Do obou těchto akcí se jim podařilo
zapojit místní základní školu, mateřské školy
a základní uměleckou školu, Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a také Handy Club, ať již jako
vystavovatele, soutěžící nebo účinkující. Pro

Mikuláš děti potěšil
Pořádat jakoukoliv akci v předvánoční době bylo
velmi problematické. Městský obvod přesto, že nevěděl do poslední chvíle, jaká bude aktuální epidemiologická situace, nechtěl zklamat právě naše nejmenší
obyvatele a ochudit je o návštěvu Mikuláše s čertem
a andělem. Bylo připraveno několik variant, jak předat dětem Mikulášovy dárky, aby se dostálo všem
platným legislativním a hygienickým nárokům.
Nakonec krátce rozvolněná opatření dovolila uspořádat návštěvy Mikuláše v rodinách tak, jak jsme tomu
byli zvyklí už po několik let. Mikuláš se svou družinou
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navštívil celkem cca 115 dětí
našeho městského obvodu.
Protože děti byly vesměs
všechny hodné, byly obdarované
krásnými balíčky. Nezbedné
děti měly letos výhodu, že je čert
nesměl vzít do pytle, neboť ten
by musel být po každém hříšníkovi dezinfikován a peklo zatím
tolik dezinfekce nemá.
Za všechny děti jsme rádi,
že se Mi k uláš mohl letos
konat. Dokonce jsme se dostali
do hlavních zpráv TV Nova.
Aleš Boháč, starosta

širokou veřejnost jsou organizací rovněž pořádány odborné exkurze, přednášky, instruktáže,
komentované výlety do blízkého okolí. Výsledky
své zahrádkářské činnosti posuzují v řadě vážně
i nevážně míněných soutěží, např. o nejvyšší
a největší slunečnici, nejtěžší cibuli, originální
zpracování ovoce a zeleniny. Bezplatně členové
svazu odpracovali mnoho hodin na přípravě
společenských akcí, na údržbě a úpravě vlastního majetku a na údržbě veřejné zeleně.
V letošním roce však veškeré plánování
a organizování tradičních akcí museli kvůli
koronaviru oželet.
Pod vedením bývalé i nové předsedkyně
svazu a díky aktivnímu zájmu členů se daří
udržovat kulturní a společenský život nejen
seniorů v obci na vysoké úrovni. Všem zahrádkářům děkujeme za jejich přínos pro aktivizaci a aktivní společenský život seniorů, pro
schopnost spojovat svou rozsáhlou a prospěšnou činnost s širokou veřejností a celkově svou
činností obohacovat život celého našeho městského obvodu. Českému zahrádkářskému svazu
Bartovice k výhře blahopřejeme!
Avšak ani paní Hálová nezůstala pozadu.
Dostala se mezi finalisty do nejlepší desítky
ze všech nominovaných seniorů, což je velmi
krásné umístění. Gratulujeme!
Martina Stankušová,
místostarostka

Děkujeme všem přátelům, sousedům a známým
za projevené kondolence
k úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka
a dědečka

Vladimíra Prokeše.
Manželka Jana s rodinou.

Dotlouklo srdce tvé znavené, odešlo na věčnost spát,
přesto tu zůstaneš s námi v našich vzpomínkách.
S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům
a známým, že nás dne 1. prosince 2020 opustil po dlouhé
a těžké nemoci ve věku 78 let náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček, bratr, švagr a tchán pan

Alois Bryndač.

Poslední rozloučení proběhlo 4. prosince 2020. Děkujeme všem, kdo tichou
vzpomínkou uctí jeho památku. Za zarmoucenou rodinu manželka Vlasta,
synové Petr a Milan s rodinami.

Dne 7. 1. 2021 si připomeneme
již 2. výročí
od náhlého úmrtí mého druha,
pana

Odešla jsi na věčnost spát,
můžu jen na Tebe vzpomínat.
Dne 9. 1. 2021 vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila paní

Hilda Rakowská

z Bartovic.
Zároveň si 22. 2. 2021 připomeneme její
nedožité 80. narozeniny.
Děkuji všem, kdo ji uctí tichou vzpomínkou.
S láskou vzpomíná manžel Milan.

Čas letí, bolest nám v srdci zůstává,
slzy už Tě neprobudí a domov prázdný
zůstává.
Dne 27. ledna 2021 vzpomínáme
7. smutné výročí
úmrtí našeho milovaného pana

Karla Slonky.

S láskou a úctou vzpomínají a nikdy
nezapomenou
manželka Marie, syn Martin a dcera Marcela s rodinami.

Jindřicha Břuzky.
Vzpomíná a nikdy nezapomene Mirka.

Dne 5. ledna 2021 si připomeneme nedožité
75. narozeniny našeho drahého

Ladislava Gavroně.

Dne 17. prosince 2020 uplynuly 2 smutné roky,
co od nás navždy odešel.
Za celou rodinu, přátele a kamarády s láskou
a úctou vzpomínají manželka, dcera s rodinou
a syn s rodinou.

24.ledna
ledna2021
2021
1.1.– –24.

Příspěvkem
podpoříte
projekty
Příspěvkem
1. – 24.podpoříte
ledna projekty
2021
Charity
Ostravaa aCharity
Charitysv.
sv.Alexandra:
Alexandra:
Charity
Ostrava
Příspěvkem
podpoříte
projekty

Mobilní hospic a ošetřovatelská služba sv. Kryštofa, Šatník Charity Ostrava,
Mobilní hospic a ošetřovatelská služba sv. Kryštofa, Šatník Charity Ostrava,
Vybavení bytů sociální rehabilitace Charitního střediska sv. Lucie, Obnova kuchyně v domově
Vybavení
sociální
rehabilitace
Charitního
Lucie, Vybavení
Obnova kuchyně
v domově
probytů
seniory
sv. Václava,
Zkvalitnění
zázemístřediska
Hospice sv.sv.Lukáše,
chráněných
dílen
hospic
a ošetřovatelská
službaPlynofikace
sv.sv.Kryštofa,
Šatník
Charity
Ostrava, dílen
pro seniory sv.Mobilní
Václava,
Zkvalitnění
zázemí
Hospice
Lukáše,
Vybavení
chráněných
pro
osoby
se zdravotním
postižením,
a rekonstrukce
kotelny
Vybavení
bytů sociální
rehabilitace
Charitního
střediska sv.
Lucie, Obnovakotelny
kuchyně v domově
pro osoby
se zdravotním
postižením,
Plynofikace
a rekonstrukce
pro seniory sv. Václava, Zkvalitnění zázemí Hospice sv. Lukáše, Vybavení chráněných dílen
můžete přispět?
pro osoby se zdravotnímJak
postižením,
Plynofikace a rekonstrukce kotelny

Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra:

Dne 2. 1. 2021 by oslavil
své životní jubileum 68 let pan

Jan Kusák

z Bartovic.
Všem, kdo ho znali a měli rádi, děkujeme
za tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná manželka Jiřina,
dcera Martina a syn Jan s rodinami.

Jak můžete přispět?

tEP[BQFčFUďOÏQPLMBEOJčLZTLVQJOLZ5īÓLSÈMĜ

tEP[BQFčFUďOÏQPLMBEOJčLZTLVQJOLZ5īÓLSÈMĜ
Jak můžete přispět?
tEPPOMJOFQPLMBEOJčLZOBTCÓSLPWÏLPOUP
čÞ66008822/0800 WBSJBCJMOÓTZNCPM77708013
tEPPOMJOFQPLMBEOJčLZOBTCÓSLPWÏLPOUP
tEP[BQFčFUďOÏQPLMBEOJčLZTLVQJOLZ5īÓLSÈMĜ
(dar můžete poslat i pomocí QR kódu z mobilního bankovnictví)
čÞ66008822/0800
WBSJBCJMOÓTZNCPM77708013
tEPPOMJOFQPLMBEOJčLZOBTCÓSLPWÏLPOUP
(dar můžete poslat i pomocí QR kódu z mobilního bankovnictví)
čÞ66008822/0800 WBSJBCJMOÓTZNCPM77708013

Děkujeme za Vaši podporu!
Štěstí, zdraví aDěkujeme
Boží požehnání
ať Vás
provází po celý rok 2021!
za Vaši
podporu!
(dar můžete poslat i pomocí QR kódu z mobilního bankovnictví)

Dne 18. ledna 2021 by se dožil krásných 80 let
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a tchán
pan

Erich Pěčka.

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte si s námi.
Vzpomíná a děkuje rodina Pěčkova
a Koukalova.

Děkujemeať
za Vás
Vašiprovází
podporu!
Štěstí, zdraví a Boží požehnání
po celý rok 2021!
CHARITA OSTRAVA | www.ostrava.charita.cz

Štěstí,
zdravíSV.
a Boží
požehnání
ať Vás provází po celý rok 2021!
CHARITA
ALEXANDRA
| www.charita-sv-alexandra.cz
CHARITA OSTRAVA | www.ostrava.charita.cz
CHARITA
SV. ALEXANDRA
| www.charita-sv-alexandra.cz
CHARITA
OSTRAVA | www.ostrava.charita.cz

CHARITA SV. ALEXANDRA | www.charita-sv-alexandra.cz
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Předvánoční čas

V prosinci jsme začali naši školku zdobit
do pláště adventního času. Dne 3. 12. 2020 nás
navštívil Mikuláš v doprovodu čerta a anděla.
Nejen děti, ale i paní učitelky přišly v maskách
čertů a čertic. Děti postavily peklo, uvařily
čertí guláš, zpívaly a tancovaly. Mikuláš obdaroval děti krásnou punčochou plnou laskomin.

Další nádherný den plný zážitků čekal děti
16. 12. 2020, kdy se uskutečnil ,,Bílý den“.
Děti se společně se svými učitelkami převlékly
za andílky, sněhuláky, princezny i prince.
Zazpívali jsme si koledy a v kouzelné náladě
nás čekalo překvapení – stromeček, pod nímž
bylo plno dárků. Ty přenádherné jiskřičky

v dětských očích jsou pro nás tou nejmilejší
chvílí, odměnou a povzbuzením do dalších dní
prožitých s našimi dětmi. Přejeme Vám všem
mnoho zdraví, štěstí a krásných chvil v roce
2021.
Kolektiv MŠ Ostrava-Radvanice

Dotace v naší škole
v roce 2020

Maškarní karneval

V pátek 27. 11. 2020 proběhl na naší škole
maškarní karneval. Vzhledem k vládním protikovidovým nařízením, kdy se nesmějí setkávat
děti z různých tříd, tak dětem z I.A, I.B a II.A připravily paní vychovatelky zábavné soutěže ve
svých třídách. Žáci vyráběli celý týden karnevalové masky z papírů. Páteční odpoledne pak bylo
plné zábavných soutěží: hod míčkem, kroužkem,
stavění kostek, lega, balanční kruh. Krásné
ceny pak paní ředitelka s paní zástupkyní předaly vítězným maskám. Akce proběhla z dotace
města Ostravy číslo SMO 19/0918. Dětem se
veselé odpoledne moc líbilo.
Lenka Mladěnková, ZŠ Vrchlického
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Základní škola Vrchlického v roce 2020
čerpala několik dotací, které nám pomohly zrealizovat potřebné školní projekty. Pro transparentnost uvádíme jejich přehled:
1. Neinvestiční finanční prostředky z Fondu
pro děti ohrožené znečištěním ovzduší SMO
dle usnesení rady č. 02408/RM1822/35
a č. 0896/ZM1822/14 – finance ve výši
858 094 Kč byly použity na úhradu ozdravných pobytů, na které vyjelo celkem 168
žáků, jeli na tři místa: Hotel Medlov, Hotel
Bečva a Rekreační areál Pod Šaumburkem.
Všechny pobyty však byly předčasně ukončeny z důvodu pandemie covid-19.
2. Dotace MMO dle usnesení rady č. 03696/
RM1822/56 ve výši 72 000 Kč na projekt „Sportujeme s městským obvodem
společně, radostně, bezpečně“ – využita
na zajištění správce hřišť u budov škol
Vrchlického a odloučeného pracoviště
Trnkovecká.
3. Projekt IS PLAVÁNÍ – Podpora výuky plavání v základních školách, z tohoto projektu
byla uhrazena doprava na plavání v druhém
pololetí školního roku 2019/2020 ve výši
15 730 Kč. Plavání nám také předčasně
ukončila pandemie covid-19.
4. Neinvestiční příspěvek MMO, kód 19/0918
ve výši 70.000 Kč, který byl využit na
nákup anglických a německých knih, pohovek, polic a sedacích pytlů do cizojazyčné
knihovny, stavebnic lego do školních družin, kde proběhla soutěž o nejkreativnější
stavbu z lega, sportovního vybavení do tělocvičny v rámci florbalového turnaje a knih
do družin v rámci zdokonalování čtenářské
gramotnosti.
5. Šablony II – MRR v prioritní ose 3 – Škola
plná nápadů, která probíhá průběžně od
1. 2. 2019 do 24. 5. 2021 ve výši 1 388 869 Kč.
Z této dotace je financován asistent pedagoga, vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, kluby pro žáky ZŠ (Klub
komunikace v cizím jazyce, Čtenářský
klub, Klub zábavné logiky), doučování
žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem,
projektové dny ve škole a projektové dny
mimo školu.
6. P ř ís p ěvek z roz p o č t u SMO ve v ýši
80 000 Kč na podporu digitální výuky, ze
kterého jsme pořídili výukové programy
k využití při on-line výuce a také pro zlepšení této výuky.
Akce z dotací byly pro školu přínosem
i v současném nelehkém období.
Vedení ZŠ Vrchlického

Radvanický chléb pečeme už 100 let

Historie radvanické pekárny sahá do dvacátých let minulého století. Pekárnu Na Lipině
zakládal děda dnešní majitelky paní Mileny
Šotové. Později pekárnu převzal její otec Karel,
který se také vyučil pekařem. Pekárna fungovala
i během druhé světové války. Po únoru roku 1948
komunisté pekárnu zabrali, znárodnili vybavení
i automobil, kterým se chleba rozvážel. Pekárna
pak fungovala dál, již bez rodinné účasti. V lednu
roku 1991 byla rodině po 42 letech vrácena a paní
Šotová se rozhodla odejít ze školství do důchodu
a začala připravovat rozjezd firmy podle vzoru
tatínka a dědečka. Po navrácení byla pekárna
v dezolátním stavu. Zcela chybělo veškeré vybavení (míchačky, díže a další stroje). Majitelka
využila všechny rodinné úspory a k tomu si ještě
musela vzít půjčku, aby mohla provoz v létě roku
1991 spustit. Dodnes tak pokračuje v rodinné tradici, a jak sama říká: „Jsem přesvědčena, že dědeček, babička a tatínek tam nahoře ocení, že jsem
našla odvahu do toho jít.“
Paní Šotová nám prozradila tajemství receptu
radvanického chleba, který je pro svou kvalitu
a chuť vyhledáván nejen gurmány, ale zásobuje
33 vybraných obchodů v Ostravě a okolí.
„Náš pšenično-žitný chléb vyrábíme tradičním, přírodním způsobem – vyváděním třístupňového přírodního žitného kvasu. Každý stupeň má
určitou hustotu a dobu zrání. Je to postup, kterým

se vyráběl chleba po staletí. Klasická výroba kvasu
je náročná zejména na čas a kvalifikaci osob a tím
činí výrobu nákladnější. To je jeden z důvodů, proč
mnohé ostatní pekárny přešly na výrobu chleba
na bázi droždí, zlepšujících přípravků a vysokého
podílu pšeničné mouky. Jejich vyrobený chléb
bývá objemově větší, je nadýchaný a měkčí. Na
druhou stranu ale rychle vysychá a není trvanlivý.
Kdežto náš radvanický chléb projde procesem postupného kvašení. Za příznivé teploty
dochází k přirozenému množení kvasinek (zajišťují kyprost chleba) a mléčných bakterií (vytváří
typické chlebové aroma). Díky tomu kváskový
chléb vydrží mnohem déle, má vysokou kvalitu,
neplesniví, je voňavější a zdravější.
Do vyzrálého žitného kvasu se přidá pšeničná
chlebová mouka, sůl a kmín, vymísí se těsto,
které pak odpočívá 20 minut v díži, než ho začnou

pekaři zpracovávat. Nejprve se odváží potřebné
množství těsta (aktuálně vyrábíme dvě velikosti
chleba – 800 g a 1 100 g), to se ručně vyválí do
oválného tvaru a vkládá se do ošatek, kde dál
kyne.
Následuje pak nejnáročnější část výroby –
pečení chleba v parní peci. Jedná se o fázi, která
je fyzicky náročná a také vyžaduje zručného
a zkušeného pekaře. Naše pec má dvě teplotní
zóny – zapékací, kde se chleba vkládá na dobu 10
minut při teplotě 250–270 stupňů a pak se přesazuje do zóny dopékací, kde se peče cca 35 minut
při 200 stupních. Celková doba pečení je 45 minut
u malého chleba, u chleba velkého 50–55 minut.
Trvanlivost je minimálně dva dny, při dobrém
skladování však vydrží mnohem déle.“
Provozní doba:
Pondělí – pátek 5:00–11:00
Příjem objednávek:
Telefonicky na čísle 775 201 226 od pondělí do
pátku do 12:00 hod.
E-mailem objednavka@radvanickychleb.cz od
pondělí do neděle do 12:00 hod.
Adresa:
(zde můžete chléb koupit v provozní době)
Milena Šotová – Pekařství
Těšínská 387/350
716 00 Ostrava-Radvanice
www.radvanickychleb.cz
(red)

- inzerce

Charita Ostrava zajišťuje poradenství
při péči o blízké a zve na kurz
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 domácí péči o člověka se sníženou
pohyblivostí, částečně nebo plně imobilního člověka, a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Termín společného kurzu je 28. 1. 2021, 14–17 h. v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská
785/8, Ostrava-Výškovice.
Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohování
jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou praktické ukázky, jsou připraveny informace o možnostech
získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které pomáhají při naplňování
potřeb nemocného člověka. Na kurz se přihlaste předem na kontaktu níže. Pro zájemce nadále poskytujeme konzultace v rámci telefonických hovorů nebo videohovorů. Konzultace vedené zdravotními
sestrami poskytujeme každou středu (nebo dle domluvy). Těšíme se na Vaši účast!
Kontakt: Charita Ostrava – Charitní hospicová poradna, Mgr. Alexandra Čubová, 731 534 002,
Charita Ostrava
e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz 
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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
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Mikuláš

Dopisy Ježíškovi

Předvánoční čas v MŠ Radvanice
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