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Vítání občánků

V pondělí dne 21. prosince 2020 se konalo v obřadní
síni na radnici městského obvodu slavnostní vítání
občánků. V rámci krizových opatření vlády ČR v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 se nemohl prakticky od jara loňského roku slavnostní akt uspořádat.
Z tohoto důvodu nám již některé děti vyrostly, což bylo
v obřadní síni nezvyklé.
Městský obvod pojal slavnostní vítání občánků
trošku netradičně. Rodiče s dětmi postupně a jednotlivě přicházeli do obřadní síně tak, aby se nepotkali
s ostatními rodinami. Srdečně je uvítala místostarostka
městského obvodu Martina Stankušová, která pronesla
k rodičům krátkou řeč a přivítala v našem obvodu milého
Michaelka, Marečka, Matyáška a milou Elišku, Medíčku
a dvě Viktorky.
Rodiče se podepsali do pamětní knihy, obdrželi dárkovou tašku a maminky květiny. Nakonec děťátko položili do kolébky, u které je vyfotografoval pan Roman
Pecháček. Fotografie slavnostního obřadu jsou zdokumentované na flash diskách, které rodičům věnuje vedení
městského obvodu jako dodatečný dárek, který si mohou
vyzvednout na matrice úřadu, č. dv. 14.
Děkujeme rodičům, že přijali pozvání na vítání
občánků i přesto, že nemohli být přítomni nejbližší
a přátelé rodin. Slavnostní obřad se také musel obejít bez

vystoupení dětí z mateřských škol, jak
jsme byli zvyklí.
Rodiče i za těchto ztížených podmínek odcházeli s hezkým pocitem právě

strávených chvil. Přejeme všem malým
občánkům, aby vyrůstali v láskyplné
náruči svých rodičů v hřejivém prostředí
(red)
domova.

Rozpočet městského obvodu na rok 2021

Zastupitelstvo městského obvodu schválilo
dne 17. prosince 2020 rozpočet na rok 2021.
Rozpočet je vyrovnaný, bez dluhů. Počítá s 12%
propadem příjmů oproti minulému roku a zároveň také se schvalovaným daňovým balíčkem
v posledních prosincových dnech, což pro město
představuje úpadek příjmů o cca 350 mil. Kč.
Rozpočet po konsolidaci byl schválen ve výši
85,7 mil. Kč.
Máme oproti předešlým letům stále docela
vysoký rozpočet díky získávání financí z externích zdrojů (dotace). Bohužel ne na vše, co
bychom si přáli, je možné tyto dotace získat.
Z tohoto důvodu se dotknou výdaje na investice
především oblastí, kde lze v současné době na

dotacích profitovat. Z 6 mil. Kč, o které máme
na straně příjmu méně oproti roku 2020, jsme
5 mil. Kč ušetřili v běžných výdajích a jen 1 mil.
Kč se dotkl investic.
Běžné výdaje na r. 2021 budou ve výši
60,5 mil. Kč a investiční v ýdaje ve v ýši
25,2 mil. Kč. Mezi významné projekty, se kterými rozpočet počítá, patří např. pokračování
projektu SENIOR TAXI, odvoz suti z našeho
sběrného dvora, kde je její odkládání pro občany
Radvanic a Bar tovic bezplatné, ozdravné
pobyty dětí, podpora a realizace kulturních
akcí, podpora činností našich spolků. Počítáme
s navýšenými náklady na činnost SDH či krizové řízení. Navýšená částka oproti minulému

roku bude věnována na obměnu vybavení
a rekonstrukce v interiérech budov našich škol,
dále na projektovou přípravu nových investičních akcí, které jsou nezbytné k dalšímu rozvoji
městského obvodu. Z toho je největší částka na
projekt pro účely stavebního povolení na revitalizaci Podleského potoka.
Ze staveb a v oblasti komunikací plánujeme
realizovat poslední etapu chodníku a rekonstrukci zastávek na ulici Čapkova u LDN, parkoviště na ulici Dopravní, rekonstrukci chodníku
na ulici Dalimilova, výstavbu nového chodníku
a přechodu pro chodce na ulici Těšínská směrem
k ulici Bémova. Další prostředky z rozpočtu
(Pokračování na straně 2)

Rekonstrukce
veřejného
osvětlení
Koncem roku byla dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení v místě mezi
hasičskou zbrojnicí v Bartovicích, budovou
školy a poštou na Bartovické ulici a na ulici
U Statku. Staré osvětlení bylo vyměněno
za nové, moderní. Rekonstrukci provedla
správa veřejného osvětlení, tedy Ostravské
komunikace.
Aleš Boháč, starosta

Zelená střecha
a rekonstrukce
budovy archívu
městského
obvodu

Součástí dvora úřadu městského obvodu
je také budova archívu městského obvodu
spolu s dílnou. Tato budova je ve špatném
technickém stavu a střechou zatéká. Máme
ambice celou budovu zrekonstruovat moderním a pro životní prostředí přívětivějším
způsobem, s možností získat finance z externích zdrojů. V případě, že nám Ministerstvo
životního prostředí žádost o dotaci schválí,
bude budova zateplena, vyměněna okna,
dveře, způsob vytápění, elektroinstalace
a v neposlední řadě vznikne nová „zelená
střecha“ osázená extenzivní zelení se záchytem dešťové vody.
Aleš Boháč, starosta

Žádost
o finanční
dotaci na
Norské fondy

V letošním roce chceme pokračovat
v revitalizaci zeleně, v nové výsadbě a estetizaci veřejných prostranství. Aktivně vyhledáváme zdroje financování našich projektů,
které jsou na jejich realizaci potřeba. Proto
jsme podali žádost na Norské fondy s plány
v celkové výši 16 mil. Kč. V prvním lednovém týdnu byla naše žádost přijata v celé
této finanční výši. Projekt se týká zejména
výsadby nových stromů a ořezu stávajících
podél místních komunikací v městském
obvodě. Zda bude naší žádosti vyhověno, se
dozvíme během cca čtyř měsíců.
Aleš Boháč, starosta
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Rozpočet městského…
(Pokračování ze strany 1)

jsou určeny na rekonstrukci areálových rozvodů kanalizace k budovám městského obvodu
v návaznosti na sběrač B.
I v tomto roce budeme pokračovat s rekonst r u kcem i by tov ých domů, kde nás čeká
dokončit dům na ulici Těšínská 259 a 261,
a začít by měly rekonstrukce domu na ulici
Trnkovecká 4. Pokračovat budeme i s rekonstrukcemi chodníků na hřbitovech. Také by
mělo vznik nout nové multif un kční hřiště
u budovy bartovické školy a počítáme s celoplošnými opravami několika komunikací.

V roz počt u je uvedeno m noho dalších
potřebných oprav a rekonstrukcí, revitalizace veřejného prostoru kolem nás a rovněž
i v tomto roce počítáme, že se nám podaří alespoň 20 mil. Kč získat z dotací a dalších externích
zdrojů. Rozpočet zdaleka nepředstavuje vše, co
se v našem městském obvodě bude dít, neboť se
nám několik akcí podařilo prosadit do rozpočtu
města, kraje a Ministerstva průmyslu a obchodu.
Celková výše projektů z těchto (cizích) rozpočtů, pokud se vše podaří, by měla představovat násobek celého rozpočtu městského obvodu
Radvanice a Bartovice.
Aleš Boháč, starosta

Z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu na 48. schůzi
konané dne 16. prosince 2020 mimo jiné

- projednala záležitosti příspěvkových organizací: schválila rozpočty základní školy a mateřských škol na rok 2021 a střednědobé výhledy
rozpočtů na léta 2022–2024, souhlasila s vyřazením a likvidací neupotřebitelného ostatního
majetku, souhlasila s přijetím darů,
- projednala majetkové záležitosti: schválila
záměry pronájmu pozemků, rozhodla o uzavření nájemních smluv na pozemky, 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, rozhodla
uzavřít smlouvu o výpůjčce techniky s Českou
republikou – Hasičským záchranným sborem
Moravskoslezského kraje,
- projednala záležitosti bytového fondu městského obvodu, rozhodla na základě protokolu
o otevírání nabídek, protokolu hodnocení
nabídek a pořadí nabídek na veřejnou zakázku
pod názvem „Provádění pravidelných kontrol
a revizí plynových kotlů v bytových domech
v Ost ravě ‑Radvan icích a Ba r tovicích“
o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Revize
Ostrava, s. r. o.,

- projednala a rozhodla o podání žádosti
o změnu územního plánu Ostravy,
- schválila rozpočtové opatření.

Zastupitelstvo městského obvodu
na 11. zasedání konaném
dne 17. prosince 2020 mimo jiné

- projednalo a schválilo rozpočet městského
obvodu na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022–2024,
- schválilo plnění příjmů a čerpání výdajů z rozpočtu městského obvodu za leden–září 2020,
- projednalo nabídky k odkupu garáží v k. ú.
Radvanice a rozhodlo neuplatnit předkupní
právo k budovám garáží,
- projednalo žádost o koupi pozemků podanou společností FACTORINVEST s. r. o.,
se sídlem U Statku 653/24, 717 00 Ostrava
‑Bartovice, a rozhodlo souhlasit se záměrem
prodeje pozemků parc. č. 1468/3, zastavěná
plocha a nádvoří, a část parc. č. 1468/1, ostatní
plocha, vše v k. ú. Bartovice,
- rozhodlo souhlasit s prodejem pozemků parc.
č. 193/3, orná půda, a parc. č. 194, trvalý travní
porost, vše v k. ú. Bartovice, a následně s uzavřením kupní smlouvy na předmětné pozemky se společností SEMPRONEMO, s. r. o.,
se sídlem Na Hrázi 3228/2, 723 00 Ostrava
‑Martinov.
Kateřina Zdražilová, tajemnice

Lednová sněhová nadílka

Již několik let nenapadlo v našem městském obvodě tolik sněhu jako v druhé polovině
ledna letošního roku. Přidaly se také třeskuté
mrazy hluboko pod nulou. Krásná bílá čepice
přilákala děti k zimním radovánkám, ale udělala starost cestářům. Zimní údržba v našem
měst ském obvodu byla v pl ném proudu.
Bohužel někteří neukáznění řidiči nechávali
svá vozidla zaparkovaná na místních komunikacích, což mnohdy znemožňovalo kvalitní
a rychlé provádění zimní údržby. Vystavili se
také zbytečnému nebezpečí poškození svého
vozidla technikou provádějící údržbu. Proto
apelujeme na řidiče, aby v zimním období
neparkovali na místních komunikacích a zajížděli se svými auty na své pozemky nebo parkoviště. Občanům připomínáme kontakty na
firmu provádějící zimní údržbu:

Technické služby a.s. Slezská Ostrava
(místní komunikace v Radvanicích a Bartovicích – tel. 737 286 937, popř. 603 194 232),
(chodníky v Radvanicích a Bartovicích – tel.
737 286 942).
Ostravské komunikace, a.s. (místní komunikace II. tř. a silnice v majetku města a kraje –
(red)
tel. 596 622 922).

Sdílená jízdní kola – ekologická doprava
Protože v Ostravě se stalo sdílení jízdních
kol velkým hitem, rozhodli jsme se poskytnout zázemí a stojany i v našem městském
obvodu. Bikesharing bude tak nejen dalším
příspěvkem obvodu ke zkvalitnění ovzduší,
ale i k rozhýbání populace. Do pedálů sdílených kol bude možno šlápnout v ulicích
Radvanic a Bar tovic již od měsíce ú nora

zvýhodněných tarifů naleznete na webových
stránkách www.nextbikeczech.com.
V případě zájmu o výpůjčku sdíleného kola
postupujte takto: Pokud máte chytrý telefon,
stáhněte si aplikaci nextbike. Zaregistrujete
se, v nastavení účtu doplňte jméno, příjmení,
email a zvolte způsob platby – platební kartou. Verifikujte kartu platbou 50 Kč, která se

QQ ul. U Důlňáku x ul. Na Pasekách, Bartovice

2021. Bikesharing tak budou moci v y užívat občané i návštěvníci našeho městského
obvodu.
Provozovatelem bikesharingu zůstává pro
dva roky společnost nextbike Czech Republic
s.r.o. Od letošního roku tak bude na území
celého města – ve všech městských obvodech –
1000 sdílených kol na více než 250 stanicích.
Můžete se tak přesouvat po městě nezávisle na
jízdních řádech nebo omezených možnostech
parkování.
D í k y f i n a nč n í mu p o d í lu mě st a bude
pro uživatele pr vních 15 minut v ý půjčky
zdar ma a následujících 45 minut za cenu
ve výši 20 Kč, poté půjčení kola činí 20 Kč
za každých 30 minut, maximálně 150 Kč
na denní výpůjčku. Firma nabízí i zvýhodněné dlouhodobé tarify. Podrobnější informace týkající se registrace, půjčení, vrácení,

QQ ul. Čapkova v parku U Káňů, Radvanice

automaticky převede na váš vstupní jízdní kredit
a váš účet se stane aktivní. Jakmile přijdete ke
kolu, naskenujete jeho QR kód a zámek se otevře.
V p ř ípa dě, ž e ne m át e chy t r ý t elefon ,
zaregist r ujete se na webov ých st rán kách
www.nextbikeczech.com a provedete stejný aktivační proces jako u mobilní aplikace. Jakmile
budete u kola, které si chcete vypůjčit, zavoláte
na zákaznickou linku telefonním číslem, s kterým jste u nextbike registrovaní, a po zvolení čísla
kola vám systém kolo půjčí na dálku. Výpůjčku
ukončíte vrácením na jakoukoli oficiální stanici
zamknutím zámku nad zadním kolem.
V aplikaci je také mapa s vyznačenými stanicemi, kde můžete kola půjčit nebo vrátit. Po
kliknutí na balónek v mapě se vám ukáže stanice
a její číslo. Pokud se vám ukáže jen číslo kola,
jedná se o kolo zaparkované mimo stanici. Prvně
se orientujte polohou stanice na základě mapy

Dárek seniory potěšil
Děti ze Základní školy Vrchlického, odloučeného pracoviště v Bartovicích, každým
rokem před Vánocemi navštěvují babičky
a dědečky v Domově s pečovatelskou službou
v Bartovicích s krásným adventním programem. Zároveň všem předávají dárečky, které
samy ve škole vyrábějí. Také v loňském roce
před Vánocemi chtěly potěšit tamní seniory,
ale bohužel situace jim neumožnila tradiční
návštěvu s vánočním vystoupením uspořádat. Avšak děti pro babičky a dědečky vyrobily drobnou vánoční dekoraci a s přáním
krásných Vánoc a zdraví alespoň předaly
dárečky našim seniorům.
Po Novém roce obdržela škola poděkování,
které udělalo dětem obrovskou radost:

v aplikaci. Fyzické stanice jsou často městské
nebo komerční stojany, popřípadě vymezená
a označená místa na pozemní komunikaci, kde
stačí kolo postavit do stojánku a zamknout. Pro
ukončení výpůjčky stačí manuální stáhnutí
zámku nad zadním kolem a výpůjčka se po zvukovém signálu ukončí. V aplikaci již nemusíte
nic volit, je však doporučena kontrola správného

„Milé žákyně a žáci,
děkujeme vám za dárky k Vánocům, které
jste pro nás vyrobili. Udělaly nám velkou
radost.
Protože kvůli šíření nové nemoci se s vámi
zatím nemůžeme osobně setkat, zdravíme vás
a těšíme se, že až pominou zdravotní problémy,
budeme vás moci opět pozvat mezi naše důchodce
a vy nám ukážete, co jste se už naučili.
Za Klub důchodců při DPS v Bartovicích
Z. Smužová a L. Rucký“
Pedagogové a žáci z Bartovic prostřednictvím našich RaB novin velmi děkují a vzkazují, že se také těší, až se budou moci opět se
seniory společně setkat.
(red)

ukončení. Vrácení kola mimo oficiální stanici
podléhá servisnímu poplatku dle ceníku.
Kola nextbiku s nízkým nástupem budou
vybavena třístupňovou přehazovačkou, GPS
lokátorem, košíkem umístěným v přední části
a integ rovaný m elek t ronick ý m zám kem.
Nosnost kola je 150 kg. Nosnost košíku je 5 kg.
Nextbike kola patří na silnici nebo vyznačené
stezky.
Provozovatel také zajišťuje jejich opravy,
redistribuci po městě a servis a zároveň provozuje a spravuje mobilní aplikaci, jejímž prostřednictvím se kola půjčují. Stojany slouží
nejen k provozu bikesharingu, ale také široké
veřejnosti k odstavení vlastních kol.
V našem městském obvodě máme v současné
době 9 stojanů na sdílená kola. V Radvanicích
je to v Kouparku, na ul. Čapkova v parku
U Káňů, v parku na ul. Hvězdná, v ul. Na Svahu
(Kamčatka) a na ul. Vrchlického před základní
školou. V Bartovicích najdeme stojany na sdílená kola na ul. Bartovická u restaurace Sokol, na
křižovatce ulic U Důlňáku a Na Pasekách, vedle
bartovické pošty na ul. U Statku a u Ozdravného
centra Ještěrka. Přivítali bychom, kdyby se nám
lidé vyjádřili, zda jim zvolená místa vyhovují.
Mohou nám také pomoci vytipovat další místa,
na která ještě můžeme umístit další 2 stojany,
které máme zatím v záloze. Některé plochy se
stojany nejsou ještě zpevněné, neboť si nejsme
jisti, zda budou v těchto místech kola hojně
využívána. V případě, že se místa osvědčí
a nebudou už dále měněna, dojde ke zpevnění
ploch pro trvalé využívání stojanů na sdílená
kola. Své podněty a připomínky můžete zaslat
na mstankusova@radvanice.ostrava.cz.
Martina Stankušová, místostarostka
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Kalendář událostí
v měsíci únoru
QQ Všechny naplánované kulturní
a společenské akce, které měl
pořádat městský obvod Radvanice
a Bartovice v měsíci únoru, jsou
zrušeny. Březnové akce budou
probíhat podle aktuální situace.

Odešla jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.
Roky plynou jak tiché řeky proud,
jen bolest nedá zapomenout.

Dne 10. února 2021 vzpomeneme
9. výročí úmrtí naši milované maminky
paní

Anny Muroňové.

Chtěli bychom Ti k narozeninám přát, však nemůžeme
víc nic než kytičku se svíčkou Ti na hrob dát.

Dne 26. 1. 2021 by se dožila 80 let paní

Jozefa Habiňáková

a zároveň dne 22. 2. 2021 si připomínáme
nedožitých 86 let pana

Dne 2. 2. 2021 si připomeneme
již 10. výročí, co nás navždy opustil
pan

Břetislav Štefek.

Jozefa Habiňáka.

S láskou vzpomínáme
a nikdy nezapomeneme.
Rodina Habiňákova a Bělunkova.
S bolestí v srdci oznamujeme,
že dne 18. 12. 2020 ve věku 73 let
nás navždy opustila naše drahá a milovaná
paní

Venuše Lembasová.

S láskou vzpomíná
manželka Alena s rodinou.
Dne 3. 1. 2021 nás
ve věku 74 let opustila paní

Jiřina Kohoutková.

S láskou stálé vzpomínají
synové Petr a Pavel s rodinami.

Pěstounská
rodina

Když se řekne „pěstounská rodina“, každý si
hned představí rodiče, kteří si vezmou do své péče
cizí dítě nebo i několik dětí, které vychovávají.
Tyto děti neadoptují, nemají na ně stejná práva jako
biologičtí rodiče, přesto z důvodu pomoci dítěti na
sebe dobrovolně převezmou obrovské břemeno.
Už v některém z minulých čísel RaB novin jsme
psali o rodině Špakových z Radvanic, která má
v pěstounské péči několik zdravotně postižených
dětí. Nedaleko od nich bydlí další rodina, která
má v pěstounské péči tříletého Samuela. Chlapec
se narodil biologické matce, která je drogově
závislá, předčasně ve 31. týdnu. Nyní je matka
spolu i s otcem ve výkonu trestu. Aby malý Samuel
nemusel do kojeneckého ústavu a následně do dětského domova, vzala si ho do péče paní Staňková
(chlapcova teta, sestra otce). Vyprávěla nám
neuvěřitelný příběh malého Samuela, o kterého
pečuje prakticky od jeho narození. Chlapec dostal
ve 14 měsících nějaký podivný záchvat vzteku,
ležel na zemi a uklidnil se až poté, co kolem něj
začala kroužit domácí perská kočka. To se stalo
několikrát, až paní Staňková vysledovala situace,
kdy se podobné záchvaty chlapci stávají. Začalo
jí docházet, že není s chlapcem něco v pořádku,
a lékaři později potvrdili diagnózu poruchy autistického spektra. Paní Staňková si pořídila další
dvě kočičky, které shodně jako ta stávající kolem
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Všem, kteří jí věnují tichou vzpomínku,
děkuje manžel Jaroslav s rodinou.

chlapce začaly kroužit a uklidňovat ho vždy, když
tento záchvat nastal.
Nejen s výchovou nemocného dítěte začaly
problémy, ale vyřídit záležitosti kolem pěstounství byly velmi složité. Dítě nemělo rodný list,
kartičku pojišťovny, biologická matka dítěte byla
na útěku před nástupem do vězení a nebylo tedy

prakticky možné téměř nic lehce vyřídit. Třeba
jen rodičovský příspěvek na dítě po dobu více než
půl roku pobírala biologická matka, aniž by se
o dítě starala, a paní Staňková naopak zůstávala
bez prostředků. Naštěstí v Ostravě‑Výškovicích
existuje pro pěstouny sklad, ve kterém může
jako pěstounka dostat oblečení a boty na dítě.
Například teď, v „době covidové“, když nejsou
otevřeny obchody s oblečením a obuví, lze cokoliv ve skladu pro děti pěstounů získat.

Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou
uctí její památku.
S láskou vzpomínají manžel Jaroslav,
syn Jaroslav a Radim s rodinami.
Ptali jsme se paní Staňkové, jak vidí budoucnost chlapce, zda se vrátí k biologické matce,
až bude z výkonu trestu na svobodě. „Nevím
vůbec, co bude. Žiji okamžikem tady a teď.
Nepřemýšlím, jak to bude dál. Samuel ví, že
nejsme jeho rodiče, neříká nám mami a tati, ale
oslovuje nás jmény. Jeho matka i otec se z výkonu
trestu ozývají a prostřednictvím sociálních sítí
s chlapcem občas i mluví. On tedy ví, kdo jsou
jeho rodiče,“ svěřuje se paní Staňková.
Ačkoliv pěstounství může mít několik podob,
je dobře, že mezi námi máme silné náhradní
rodiče, kteří dokáží nástrahy malého dětského
života vyřešit a poskytnout mu domov a lásku.
Ještě když se jedná o děti nemocné nebo postižené, berou na sebe opravdu kus odvahy a obětování. 
(red)

Sociální pracovnice úřadu
pomohou seniorům
s registrací na očkování
proti covidu
Kontakt: Mgr. Ivana Bollogová,
vedoucí odboru SVaŠ, tel. 599 416 130
Mgr. Lucie Čmelínská,
sociální pracovník, tel. 599 416 135
Pavlína Vildová, DiS.,
sociální pracovník, tel. 599 4161 36

Zimní radovánky
v radvanické mateřské škole

To nám ten nový rok krásně začal. Dočkali
jsme se „ladovské zimy“ a děti mají konečně
možnost užít si sněhu plnými doušky na naší
školní zahradě. Je nádherné vidět ta rozzářená dětská očka, když mohou odh r novat
sníh dětskými hrably, sáňkovat na bobech,

lopatách či stavět sněhuláky. Největší radostí
dětí je ovšem koulovaná s paní učitelkami.
Myslíme si, že nejen děti, ale i rodiče a paní
učitelky si přejí, aby zimní radovánky trvaly
co nejdéle.
MŠ Ostrava‑Radvanice

Vánoční čas v MŠ Za Ještěrkou
se protáhl do ledna

Vánoce patří nejen u dětí, ale i u dospělých
mezi nejkrásnější svátky v roce. I v naší mateřské škole jsme se na tyto svátky pečlivě připravovali. Celou školku jsme vyzdobili zimními
a vánočními motivy, ve všech třídách děti a paní
učitelky nazdobily vánoční stromečky, školkou
zněly vánoční koledy.
Předvánoční čas a čekání na Ježíška nám
zpříjemnila návštěva Hopsalína, kter ý za
dětmi přijel se svým mikulášským programem.
Mikuláš, čert i anděl si s dětmi zazpívali, zatančili a obdarovali je balíčky plnými dobrot.

Děti se těšily, že si ve svých třídách společně
užijí „Štědrý den“, že budou ochutnávat cukroví,
zazpívají si koledy a snad se i dočkají dárečků
pod stromečkem. Toto těšení v naší mateřské
škole bohužel přerušilo onemocnění covid-19,
které postihlo nejen část zaměstnanců, ale také
některé děti. Proto musela být mateřská škola
uzavřena. Znovu jsme se potkali a Vánoce oslavili až 4. ledna 2021. Hned první den ve školce
na děti čekalo pod vánočními stromečky překvapení – vánoční dárky, ze kterých měly děti
velikou radost.

Pomoc lidem
bez domova

Charita Ostrava poskytuje různé sociální
služby pro lidi bez domova celoročně, v zimním
období kapacitu služeb dle potřeby však navyšuje. V chladných dnech s teplotami pod 0 st.
otevírá ve spolupráci s Armádou spásy ČR bezplatné nízkoprahové zimní noční centrum.
Služby Charity Ostrava pro lidi bez domova
jsou poskytovány s finanční podporou statutárního
města Ostravy, Moravskoslezského kraje a dalších
donátorů. V případě potřeby můžete využít níže
uvedené kontakty nebo je předat lidem v nouzi ve
vašem okolí:
• Charitní dům sv. Benedikta Labre, Erbenova
741/49, Ostrava-Vítkovice, tel.: 599 526 909,
731 625 788, zajišťuje služby:
- terénní programy, všední dny 8–16 h
(kontakt: 733 444 069)
- nízkoprahové denní centrum, všední
dny 9–15 h, kapacita 40 osob (zdarma)
- nízkoprahové noční zimní centrum (krizová
noclehárna – otevřena pouze v době déletrvajícího chladného období s teplotou pod
0 st.), pondělí–neděle, kapacita 56 osob (muži,
ženy). Služba je poskytována zdarma.
• Charitní dům sv. Františka, Sirotčí 683/41,
Ostrava-Vítkovice, tel.: 599 527 496, zajišťuje
služby:
- noclehárna (muži), pondělí–neděle,
18:30–7:30 h, kapacita 26 lůžek (nouzově 30),
10 tzv. volných židlí
- azylový dům, pondělí–neděle, kapacita
42 lůžek
• Charitní dům sv. Zdislavy, Kapitolní 1475/14,
Ostrava-Zábřeh, tel.: 599 527 494,
- zajišťuje službu azylový dům pro matky
s dětmi, pondělí–neděle, kapacita 9 matek,
15 dětí.
• Charitní středisko sv. Lucie, Erbenova
486/48, Ostrava-Vítkovice, tel: 553 034 170,
- zajišťuje službu sociální rehabilitace
(startovací byty) s kapacitou 50 bytů.
• Šatník Charity Ostrava, Jeremenkova 154/8,
Ostrava-Vítkovice, tel.: 553 034 198, 603 247 707
- shromažďuje darované ošacení a obuv od
dárců a tato pomoc je předávána lidem v nouzi,
především lidem bez domova. Aktuální
potřeby darů – zima 2020/2021: prosíme
jen o pánské ošacení: bundy, rifle, flanelové košile, mikiny, ponožky, trenýrky –
boxerky, spodky, zimní boty, rukavice,
čepice. Potřebné jsou také batohy, spacáky,
a tenké deky.
Děkujeme.
Charita Ostrava
Z otevřené mateřské školy a nových hraček
jsme se neradovali dlouho, protože některé děti
a část zaměstnanců opět onemocnělo covidem.
Věříme, že naši školičku zase brzy otevřeme
a budeme se spolu moci setkávat, učit se novým
věcem a užívat si plánovaných akcí.
Kolektiv MŠ Za Ještěrkou, Bartovice
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Představujeme základní školu – 1. část

Život se mění, zkušenosti s dnešní koronavirovou situací nás posunují ke zcela jiným hodnotám a prioritám. Díky přibývající výstavbě
rodinných domů v našem městském obvodě se
zvyšuje i počet nových občanů, kdy se často
jedná o mladé rodiny s malými dětmi.

Aby nejen noví občané získali představu
o jednotlivých odloučených pracovištích ZŠ
Ostrava‑Radvanice, Vrchlického 5, kde probíhá výuka 1. stupně, vám postupně v jednotlivých číslech RaB novin nabídneme prezentace
o jejich činnostech a aktivitách. Pro rodiče

dětí mohou být cennými informacemi s blížícím se datem zápisu do 1. tříd základní školy
(v dubnu).
Martina Stankušová,
místostarostka

Základní škola Ostrava‑ Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace
odloučené pracoviště Bartovická 59
Vážení občané,
rádi bychom vás informovali o odloučeném
pracovišti Bartovická 59, které navštěvují žáci
od prvního do pátého ročníku. Budova školy
prošla v minulých letech rozsáhlou rekonstrukcí
a stále se vybavení i prostory zvelebují a zkrášlují. Škola disponuje počítačovou a jazykovou
učebnou.
Okolí školy je klidným místem pro zábavu
i odpočinek. Školní zahrada skýtá spoustu
vyžití a před budovou školy máme k dispozici
hřiště a nově prolézačku s herními prvky. Žáci
tak v odpoledních hodinách v rámci pobytu ve
školní družině aktivně využívají tyto prostory.
Pedagogové školy žákům představují učivo
zajímavým způsobem – skupinovou prací, projektovými dny i praktickou činností, nabízí také

žákům i další odpolední aktivity, které rozvíjejí nejen tělesnou kondici, ale také dovednosti
a znalosti žáků.
V době úplného uzavření škol jsme se každodenně setkávali s žáky online dle obvyklého
rozvrhu hodin. I při prezenční výuce mladších
žáků se způsob online výuky také využíval
pro žáky, kteří byli v karanténě. I přes nepří
znivou situaci se nám podařilo během prvního
pololetí školního roku uspořádat pro žáky
několik akcí.
Již tradičně se žáky také odjíždíme na čtrnáctidenní pobyt do školy v přírodě. Naposledy
jsme navštívili okolí Host ý nsk ých v rchů
a Bečvu. Žáci i pedagogové si pobyt skvěle
užili, i když jsme z důvodu nařízení vlády
museli pobyt zkrátit.

Akce školy v prvním pololetí školního roku 2020/2021:
Hýbu se s knihovnou:

Dopravní výchova:

Mikuláš:

Jelikož školu navštěvují jen žáci prvního
stupně, atmosféra a prostředí školy je spíše
rodinného charakteru a všichni si vzájemně
pomáhají a spolupracují.
K příjemné atmosféře ve škole přispívá také
UNIE RODIČŮ, která pro žáky i jejich rodiče
již řadu let připravuje různé akce (Mikuláš,
Přichází Ježíšek, Karneval, Setkání rodičů,
návštěva kina, společný výlet žáků, rodičů
i pedagogů). Dochází tak k lepšímu vzájemnému poznání a pospolitosti všech.
Kolektiv školy

Škola v přírodě:

Fantazie ze stavebnic:

Akce s prvňáčky:
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Místo lidí vozí taxikář balíky

V e-shopu jsem si objednala zboží, protože v sou- hodinách, což je nyní prakticky nemožné, když je
časné době nelze kamenný obchod navštívit. K mému od 21 hodin zákaz vycházení a žádný noční život
překvapení mi zboží místo některého ze známých nefunguje. Abych využil moderního způsobu komupřepravců přivezla taxislužba se sympatickým šofé- nikace se zákazníky, zřídil jsem si mobilní aplikaci
rem. Předala jsem PIN kód
TAXI OSTRAVA pro objedobjednávky jako u jiných
nání a sledování příjezdu taxi.
přepravních společností
Aplikace f ung uje v rámci
a svůj balíček jsem dostala.
celého města Ostravy a přiPodivila jsem se nad tím,
lehlého okolí. Zákazník už
že v současné době vozí
v aplikaci vidí dopředu cenu,
taxikáři místo lidí zásilky.
kterou zaplatí za přepravu.
A protože jsem po krátké
Aktuálně v aplikaci jezdí až
konverzaci zjistila, že řidič
59 taxi dopravců a já jsem jedLu ká š Br abec je pr a kním z nich,“ říká pan Brabec.
ticky můj nedaleký soused
Pro upřesnění čtenářům
z Radvanic, nabídla jsem
uvádím, že díky této aplikaci
mu prezentaci v našem
můžete také posílat balíčky,
nepravidelném ser iálu,
zásilky z domova, e-shopu atd.
v něm ž sez namujeme
kamkoliv chcete. Minimální
občany s pod ni kateli
cena je 100 Kč. Cena za 1 km
představujeme podnikatele
našeho městského obvodu.
se pohybuje od 20 do 25 Kč
v obvodu
„Ta x islu žbu jsem si
podle vytíženosti. Pro ty, kdo
zřídil na jaře, kdy jsem byl
nemají rádi aplikace, existuje
nucen z důvodu vládních opatření uzavřít svůj bar,“ NONSTOP dispečink na tel. č. 602 340 603.
začal vyprávět svůj příběh pan Brabec. „Snažil jsem
Pok ud budete chtít v y u žít taxislu žby pana
se uživit jiným způsobem, než byla zrovna činnost Brabce, můžete kontaktovat výše uvedený disuzavřeného pohostinství, proto jsem využil možnosti pečink nebo zavolat přímo jemu samotnému na
jezdit s autem. K tomu jsem zřídil i pojízdnou večerku tel. č. 770 609 050.
Kateřina Tomanová,
a rozvážel pochutiny a nápoje. Ale zakázek nebylo
šéfredaktorka RaB novin
mnoho. Lidé se bojí jezdit, aby COVID nechytli.
Navíc taxislužba měla nejvíce zákazníků v nočních

seriál

- 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

Charita Ostrava hledá
do služeb nové kolegy
Char it a Ost rava nabízí
pracovní uplatnění pro zdravot n í sest r y v lů ž kovém
Hospici sv. Lukáše – zařízení
pro lidi v terminálním stádiu
života, a Mobilním hospici sv.
Kryštofa. Předpokládaný termín
nástupu: ihned nebo dle dohody.
Podrobnější informace na webu
http://ostrava.charita.cz/volnaCharita Ostrava
mista/.

CHARITA OSTRAVA
CHARITNÍ HOSPICOVÁ PORADNA
Charvátská 785/8, 700 30 Ostrava-Výškovice

Potřebujete poradit s péčí o svého blízkého?
V rámci aktivit Charitní hospicové poradny a Charitního střediska sv. Kryštofa
– mobilního hospice a ošetř. služby Vám nabízíme možnost seznámit se s tím

JAK PEČOVAT O NEMOCNÉHO
V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
V rámci telefonických nebo video hovorů
se dozvíte, jak zvládnout péči o méně
pohyblivého, částečně nebo plně
imobilního člověka. Poskytneme Vám
informace a video ukázky např. z těchto
oblastí:







podávání stravy, tekutin a léků,
pomoc při osobní hygieně,
polohování a prevence proleženin,
výměna lůžkovin,
kompenzační pomůcky a půjčování,
jak si požádat o příspěvek na péči atd.

Praktické záležitosti je možné konzultovat i názorně přímo z vaší domácnosti
prostřednictvím videohovoru (dle individuální domluvy).
Konzultační den: středa (každý týden, další termíny možné i dle zájmu)
Přihlášení ke konzultaci: Charitní hospicová poradna, Mgr. Alexandra
Čubová, mobil: 731 534 002, e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz
web: www.ostrava.charita.cz

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

Uzávěrka příštího čísla 15. 2. 2021
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