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Konec roku před 
radnicí

Jak už se stalo v našem obvodu tradicí, 
konec nového roku oslavili obyvatelé 
Radvanic a Bartovic společně. V poslední 
den roku se sešli před radnicí, kde už pro 
ně bylo nachystáno malé občerstvení. 
Jak koláček, tak i hřejivý svařáček přišly 
v zimním počasí vhod. Starostka Bc. Šárka 
Tekielová a oba místostarostové Ing. Štěpán 
Košťál a Richard Dudek, DiS., a náměstek 
primátora města Bc. Aleš Boháč popřáli 
všem hodně zdraví a štěstí v roce 2011 a ve 
21 hodin temnou oblohu rozzářil slavnostní 
ohňostroj.  (sed) 

foto Renata Nytrová
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Prostorami chrámu v radvanicích 
zněla adventní hudba

Stalo se už v našem městském obvodu 
krásnou tradicí, že v předvánočním čase se 
v našich kostelech koná adventní koncert. 
Ten loňský se konal 18. prosince v prostorách 
radvanického chrámu Neposkvrněného Početí 
Panny Marie.

I když lidé měli obavu z nepřízně počasí, 
mrazy tentokrát nebyly třeskuté, přesto se chrám 
postupně zaplňoval milovníky adventní hudby. 
U vchodu na ně jako obvykle čekalo vlídné při-
jetí v podobě teplého čaje, grogu a také sladkých 
kokosových řezů, které návštěvníky koncertu 
příjemně naladily k poslechu hudby.

Pak už před posluchače předstoupili farář 
Mgr. Marek Jargus se starostkou městského 
obvodu Radvanice a Bartovice Bc. Šárkou 
Tekielovou a všechny přítomné přivítali 
a popřáli jim krásný hudební zážitek a hezké 

Vánoce. Starostka navíc přidala pozvání na sil-
vestrovské setkání před radnicí.

Samotný adventní koncert byl zaměřen, jak 
už to u adventních koncertů bývá, na hudbu 
starých mistrů. V podání Komorního orches-
tru Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia pod 
vedením dirigenta Petra Šumníka a pěveckého 
sboru pod vedením sbormistryně Daniely 
Zukové si posluchači mohli vyslechnout 
skladby P. J. Vejvanovského Sonata Vespertina, 
Adama Michny z Otradovic Loutna česká, 
Marc-Antoine Charpentiera Te Deum a další. 
Nevšední umělecký zážitek přispěl k příjemné 
předvánoční atmosféře. 

Ač byl adventní koncert bez vstupného, 
našli se štědří dárci, jež přispěli do chrámové 
kasičky. Jindra Lásková, MBŠaK

Další fotografie najdete na poslední straně.

Farář Mgr. Marek Jargus se starostkou městského obvodu Radvanice a Bartovice Bc. Šárkou Tekielovou  Q

před koncertem popřáli posluchačům hezký zážitek a krásné Vánoce Foto Zuzana Sedláčková

Novoroční přání
Vážení spoluobčané,
je před námi další rok. Na konci toho 
minulého jsme schvalovali rozpočet, takže 
budeme moci do toho letošního roku vykro-
čit s nadějí, že se nám ho podaří dodržet. Ne 
všechno bude jednoduché, ale věříme, že 
s Vaší pomocí a pochopením se nám podaří 
dostát všem slibům, které jsme Vám dali.

Chtěli bychom Vám do nového roku 
popřát hodně zdraví, protože bez něho je 
všechno těžší. Také Vám chceme popřát 
hodně štěstí a sil do uskutečňování všech 
Vašich přání. Ať se Vám daří v osobním 
životě i v práci a ať se na konci tohoto roku 
shledáme a řekneme si, že ten rok stál za to.

Bc. Šárka Tekielová
Ing. Štěpán Košťál, Richard Dudek, DiS.
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Příjmy a financování 
Pol. Název položky ROK 2011

1341 Poplatky ze psů 195
1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství 80
1347 Poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj 360
1361 Správní poplatky 400
1511 Daň z nemovitosti 5 052

Daňové příjmy celkem 6 087
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 230
2112 Příjmy z prodeje zboží 3
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 200
2122 Odvody příspěvkových organizací 302
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 420
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 10 280
2141 Příjmy z úroků 50
2212 Přijaté sankční platby 30
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého majetku 1
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 50
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 5

Nedaňové příjmy celkem 11 596
4112 Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. 

dot.vztahu
3 268

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 864
4121 Neúčelová neinvestiční dotace 19 681

Přijaté dotace a převody 23 813
Příjmy CelKem 41 496
8115 Financování ( převod z roku 2010) 1 557
zdrOJe CelKem 43 053

Běžné výdaje
Paragraf Název paragrafu ROK 2011

2212 Silnice 2 374
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 160

celkem za odbor 3 534
2333 Opravy drobných vodních toků 100
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 305
3729 Ostatní nakládání s odpady 50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 800

celkem za odbor 1 255
3111 Předškolní zařízení 1 426
3113 Základní školy 4 526
3141 Školní stravování 590

3231 Základní umělecké školy 50
celkem za skupinu 6 592

3612 Bytové hospodářství 8 951
3613 Nebytové hospodářství 325

celkem za skupinu 9 276
3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 685
5512 Požární ochrana 831

celkem za skupinu 1 516
3314 Činnosti knihovnické 5
3319 Ostatní záležitosti kultury 15
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 225
3632 Pohřebnictví 246
3399 Ostatní záležitosti kultury 555

celkem za skupinu 1 046
celkem za odbor 18 430

4351 Osobní asist., peč. služba a podpora samost.
bydlení

160

4399 Kluby důchodců 226
celkem za odbor 386

6112 Zastupitelstva obcí 161
6171 Činnost místní správy 2 757

celkem za odbor 2 918
6310 Služby peněžních ústavů 50
6409 Nespecifikovaná rezerva 0
6339 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 200

celkem za odbor 250
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 873
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 1 091
6112 Zastupitelstva obcí 1 998
6171 Činnost místní správy 9 542

celkem 13 504
40 277

Investice
3639 Komunální služby a územní rozvoj 610
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 202
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti  

na krizové stavy
120

6171 Činnost místní správy 295
3612 Bytové hospodářství 549
3632 Pohřebnictví 0

2 776

rozpočet na rok 2011

rPG Byty, s.r.o., od příštího roku 
dereguluje nájemné. dojde k jeho navýšení

V současné době končí v Moravsko- 
slezském kraji období regulace nájemného. 
Vzhledem k tomu, že společnost RPG Byty, 
s.r.o., je největším vlastníkem bytového 
fondu nejen v našem kraji, ale v celé České 

republice a že v mnoha městech tvoří většinu 
nájemního bytového fondu, bude se deregu-
lace a zvýšení nájmu týkat i mnoha našich 
spoluobčanů.

Bc. Šárka Tekielová, starostka

Tabulka postupného zvyšování nájemného v bytech společnosti RPG Byty, s.r.o. 

Místně obvyklé nájemné v roce 2010 60–130 Kč/m2 

Regulované nájemné na Ostravsku v roce 
2010 19,66–50,02 Kč/m2 

Nájemné RPG v roce 2011 + max. 7,50 Kč/m2 

Nájemné RPG v roce 2012 Nájemné v roce 2011 + max. 5 Kč/m2 * 

Nájemné RPG v roce 2013 Nájemné v roce 2012 + max. 5 Kč/m2 * 

Nájemné RPG v roce 2014 Nájemné v roce 2013 + navýšení o hodnotu 
inflace za rok 2013 

Novoroční
Vinšujem Vám tento rok!
A v tom roku šťastný krok.
Plnou stodolu hojnosti
a v srdci plno radosti!

Abyste zdraví a šťastní byli
a bídu a hlad nepoznali!
A ve sklepě plno vína,
vždyť to je ta pravá medicína.

A v pivnici dost slivovičky,
každé ráno do hubičky!
A na půdě špeku, šunky slané,
hojnost naší země požehnané!
Na zdraví a pán Bůh uslyš!

Katarina Darina Sasynová, 
čtenářka RaB



- schválilo rozpočet městského obvodu pro 
rok 2011 ve výši zdrojů a výdajů 43 053 mili-
onů korun 

- schválilo plnění příjmů a čerpání výdajů 
rozpočtu za leden – říjen 2010 včetně prove-
dených rozpočtových opatření 

- svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů 
v samostatné působnosti takto:
a. starostce městského obvodu na následují-
cích úsecích:
I. organizační a vnitřní věci,
II. finance a rozpočet,
III. investice, 
IV. výstavba, životní prostředí a vodní 

hospodářství,
V. ekonomický rozvoj,
VI. kulturní a sportovní činnost, RaB 

noviny,
VII. vnější a vnitřní kontrolní činnosti,

VIII. krizové řízení,
IX. požární ochrana,
b. prvnímu, uvolněnému, místostarostovi 
městského obvodu na následujících úsecích:
I. majetkový, bytový, školství,
II. sociální věci,
III. veřejný pořádek a bezpečnost, 

doprava, přestupky,
c. druhému, neuvolněnému, místostarostovi 
městského obvodu na následujících úsecích:
I. místní hospodářství, údržba a úklid, 

infrastruktura.
- zvolilo pro funkční období r. 2010 až 

2014:
členy finančního výboru zastupitelstva 
městského obvodu:
 1. Ing. Josef Fedas
 2. Ing. Ivo Hainzel
 3. Dr. Ing. Petr Jelínek
 4. Otakar Sládek
 5. Zdeněk Sovadník 
 6. Ing. Libor Štroch
 (jednatel vedoucí odboru financí 

a rozpočtu)
členy kontrolního výboru zastupitelstva 
městského obvodu:
 1. Květoslava Barčáková 
 2. Ing. Kamila Bortlíková
 3. Vlastimil Kala
 4. Pavel Káňa
 5. Milan Lukáš
 6. Ing. Martin Šulák
 (jednatel vedoucí odboru organizač-

ního a vnitřních věcí)
- rozhodlo uzavřít dodatky ke zřizovacím lis-

tinám příspěvkových organizací s ohledem 

na provedenou rekonstrukci hospodářského 
pavilonu MŠ Za Ještěrkou a výdejen jídla

- rozhodlo o uzavření dohody o partnerských 
vztazích s Urzad Miasta Wodzisław Śląski – 
Kokoszyce (Polsko) 

Ing. Renata Nytrová, tajemnice

druhé zasedání zastupitelstva městského obvodu 16. prosince 2010
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Významné 60. narozeniny školy jsme osla-
vili – jak jinak – spoustou sladkých i slaných 
dobrot, několika výstavkami výtvarných prací 
žáků, přehlídkou dříve a dnes používaných 
učebnic a sešitů a bohatým kulturním progra-
mem v sále školy. 

Slovem i obrazem jsme si s paními učitel-
kami Kačmaříkovou a Naarovou připomněli 
historii uplynulé „šedesátky“, což tematicky 
doplňovala řada vystoupení dětí pod vedením 
svých pedagogů a pedagogické asistentky. 

Mohli jsme se s nejmenšími školáky projít 
po Valašsku, zatančit si s deštníky či zahrát 
na kuřátka, nechyběla ani recitace a pohádka 
O Červené Karkulce, anglické koledy a letět se 
dalo až do Afriky... 

Větší školáci mohli uchvátit svými až artis-
tickými výkony či tanečními schopnostmi, 
předvedli svěží fit cvičení s míči a zavezli nás 
na chvíli do vyhřátého Řecka... Pestré pásmo 
několika desítek výstupů zahájilo i zakončilo 
vystoupení školního pěveckého sboru pod 

vedením paní učitelky Šimkové. Se svíčkami 
a oslavnou „Tichou nocí“ jsme se – žáci i peda-
gogové – rozloučili s přáteli a rodiči, kteří přišli 
slavit s námi. 

Dík všem zaměstnancům i Radě rodičů 
a zvláštní díky patří hlavní organizátorce této 
povedené akce Mgr. Zdence Valové. 

Co závěrem popřát škole? Spokojené žáky 
i učitele po spoustu dalších let! 

Mgr. Pavla Hermannová,
ZŠ Trnkovecká

Událost roku 2010 na zŠ Trnkovecká
60. výročí založení školy

Na slavnostní akademii se předvedli všichni. Úspěch mělo cvičení s míči i vystoupení školního pěveckého sboru, které oslavy zakončilo  Foto ZŠ Trnkovecká Q

Výměna oken 
na obecních domech

Rok 2010 by se dal nazvat rokem 
výměny oken. Poslední výměna oken byla 
dokončena v prosinci, a to na bytovém domě 
na ulici Těšínská 316 a na Společenském 
domě v Bartovicích. Poslední výměna byla 
z velké části zaplacena z dotace, kterou 
nám poskytlo město Ostrava. V letošním 
roce budeme pokračovat výměnou na 
zbývajících bytových domech, a to na 
ulicích Rokycanova, Lipinská, U Statku, 
Za Ještěrkou a na Pátově ulici.

Jarmila Kolkopová

Obvodní oddělení policie 
v Kunčicích končí

Obvodní oddělení policie v Kunčicích ukon-
čilo v rámci reorganizace obvodních oddělení 
v Ostravě svoji činnost. Obvodní oddělení 
Vratimov a Slezská Ostrava přebírají práci zru-
šeného oddělení. 

V případě ohrožení zdraví, života a nebo 
majetku mohou občané volat dvacet čtyři hodin 
denně na bezplatné číslo 158. 

Občané bydlící na území městského obvodu 
Radvanice a Bartovice, vyjma 4 ulic uvedených 
níže, oznamují na: Obvodní oddělení policie 
Slezská Ostrava, Bohumínská 65, 710 00 
Slezská Ostrava, tel.: 596 241 039, 974 725 651, 
974 725 659, e-mail: ovoopslos@mvcr.cz. 
Občané trvale bydlící na ulicích Šenovská, 
U Důlňáku, Pod Bažantnicí a Pod Tratí ozna-
mují na: Obvodní oddělení policie Vratimov, 
Frýdecká ulice č. 819, 738 32 Vratimov. 
Tel.: 596 732 189, 974 728 711, 604 127 288, 
e-mail: fmoopvrati@mvcr.cz.

Bc. Šárka Tekielová, starostka
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Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice 
na své 1. schůzi v tomto volebním období dne 
24. listopadu 2010
- zřídila pro volební období 2010–2014 tyto 

komise rady městského obvodu: 
a. komise bezpečnosti a dopravy
b. komise sociální
c. komise školství, mládeže a sportu
d. komise výstavby
e. komise životního prostředí
f. komise kulturní a sportovní
g. komise likvidační
h. ústřední inventarizační komise

- jmenovala předsedy a členy komisí rady měst-
ského obvodu:
I. komise bezpečnosti a dopravy:
I. Pavel Šebesta, předseda
II. Roman Biela
III. Břetislav Buchta
IV. Ing. Miroslav Havel
V. Miroslav Langr
VI. Zbyněk Najzar
VII. Pavel Ráček
VIII. Adam Sulek
IX. Květoslav Tylek
(jednatel vedoucí odboru MHDaP)
j. komise sociální: 
I. MUDr. Eva Šuláková, předsedkyně
II. PaedDr. Dagmar Blažková
III. MUDr. Alica Havlová
IV. Pavel Hlista
V. Sylva Najzarová
VI. Eva Stošková
VII. Eva Těplíková
VIII. Libuše Zápalková
IX. Kamila Žebráková
(jednatel vedoucí odboru sociálních věcí)
k. komise školství, mládeže a sportu:
I. Martina Kosiecová, předsedkyně
II. Mgr. Josef Golat
III. Táňa Krumniklová
IV. Dana Lérová
V. Milan Lukáš
VI. Mgr. Hana Ostřanská
VII. Mgr. Vladimír Sobol
VIII. Milena Šotová
IX. Andrea Zemčáková
 (jednatel vedoucí odboru MBŠaK)
l. komise výstavby:
I. Jiří Kačírek, předseda
II. David Blažek
III. Radomír Kubíček
IV. Zbyněk Najzar
V. Robert Růžička
VI. Mgr. Aleš Staniczek
VII. Ing. Jan Svěch
(jednatel vedoucí odboru VŽPaVH)
m. komise životního prostředí:
I. Vojtěch Mynář, předseda
II. Vojtěch Buchta
III. Vladimír Burda
IV. Pavel Mendl
V. Ing. Bc. Ivana Michálková
VI. Bc. Petr Naar

VII. Jaromír Nociar
VIII. Bc. Markéta Hainzlová
IX. Bc. Jana Tomková
(jednatel referent odboru VŽPaVH)
n. komise kulturní a sportovní:
I. Šárka Mendlová, předsedkyně
II. Ing. Ivo Bárta
III. Vilém Hofbrucker
IV. Petr Pazdera
V. Miroslav Priečko
VI. Pavel Šebesta
VII. Irma Uhrová
(jednatel referent odboru MBŠaK)
o. komise likvidační:
I.  Jaroslav Kudlička, předseda
II.  Antonín Káňa
III.  Jan Maceček
IV.  vedoucí odboru MHDaP
V.  vedoucí odboru MBŠaK
VI.  vedoucí odboru FaR
VII.  vedoucí odboru OaVV
(jednatel referent odboru MBŠaK)
p. ústřední inventarizační komise:
I.  Pavlína Kozlová, předsedkyně 
II.  Petra Fedorucová, DiS.
III.  Pavla Kolářová
IV.  vedoucí odboru MHDaP
V. vedoucí odboru MBŠaK
VI. vedoucí odboru FaR
VII. vedoucí odboru OaVV
(jednatel referent odboru MBŠaK)

- jmenovala pro volební období 2010 až 2014 tyto 
členy redakční rady RaB NOVIN, informačního 
měsíčníku občanů městského obvodu Radvanice 
a Bartovice:
I. Bc. Aleš Boháč
II. Dagmar Joklová
III. Ing. Štěpán Košťál
IV. Lenka Laštuvková
V. Ing. Renata Nytrová
VI. PaedDr. Zuzana Sedláčková
VII. Jaroslav Semecký 
VIII. Bc. Šárka Tekielová (předsedkyně)

- rozhodla u akce „Obnova lesoparku – Matuškův 
park, ul. Lipinská v Ostravě-Radvanicích“ 
o uzavření smlouvy o dílo za cenu nejvýše pří-
pustnou 438 540 Kč včetně DPH se zhotovitelem 
Ing. Janem Marešem 

- rozhodla o udělení plných mocí společnosti ASA 
expert k zastupování městského obvodu ve věci 
projednání projektové dokumentace k odstra-
nění staveb včetně zajištění veškerých vyjád-
ření, závazných stanovisek dotčených orgánů 
a jiných stanovisek k bourání stávajících objektů 
na pozemku parc. č. 2099 v k. ú. Radvanice a ve 
věci stavby „Nová radnice městského obvodu 
Radvanice a Bartovice, ul. Těšínská v Ostravě- 
-Radvanicích“ na pozemku parc. č. 2099 v k. ú. 
Radvanice 

- rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájemní 
smlouvy o nájmu za umístění reklamy na ochozu 
fotbalového hřiště TJ Baník Radvanice na části 
pozemku parc. č. 2024/1 o velikosti cca 1 m2 v k. 
ú. Radvanice s nájemcem RAMSES OSTRAVA 

- rozhodla na straně zmocnitele o uzavření plných 
mocí pro JUDr. Miroslava Pavelku k zastupo-
vání zmocnitele ve věci exekučně vymáhaných 
pohledávek 

- projednala výsledky studie studentky katedry 
agroenvironmentální chemie a výživy rostlin, 
Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních 
zdrojů České zemědělské univerzity a vyjádřila 
souhlas na základě žádosti zpracovatelky studie 
s její publikací v odborné či vědecké literatuře 

- pověřila členy zastupitelstva městského obvodu 
a. Ing. Bc. Ivanu Michálkovou 
b. MUDr. Evu Šulákovou

 k přijímání prohlášení o uzavření manželství 
- rozhodla o uzavření smlouvy o úrazovém 

pojištění s pojistitelem Generali Pojišťovna pro 
starostku a místostarosty městského obvodu za 
5 814 Kč ročně

- v poradním sboru starostky k řešení bytové pro-
blematiky jmenovala tyto členy:
a. Richard Dudek, DiS. (předseda)
b. Jarmila Kolkopová
c. Ing. Štěpán Košťál

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice 
na své 2. schůzi dne 8. prosince 2010
- rozhodla o vydávání RaB novin v jednotném 

vizuálním stylu statutárního města Ostravy od 
lednového čísla nového roku

- schválila sazebník úhrad nákladů na poskytnuté 
informace od nového roku 2011

- projednala záznamy z finančních kontrol za rok 
2009:
a. Mateřské školy Ostrava-Radvanice, 

Těšínská 279 
b. Mateřské školy Ostrava-Bartovice, Za 

Ještěrkou 8
 a dále projednala
 protokol o veřejnosprávní kontrole využívání 

finančních prostředků státního rozpočtu provede-
nou Českou školní inspekcí Moravskoslezského 
inspektorátu na Mateřské škole Ostrava- 
-Radvanice, Těšínská 279, za rok 2009

- projednala organizační opatření zajištění 
adventního koncertu 18. prosince 2010 a opat-
ření k zajištění oslav Silvestra 2010 před budo-
vou radnice městského obvodu

- rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo 
na zhotovení stavby „Zklidnění ulice Těšínské 
v úseku Hranečník – hranice obvodu“ tak, aby 
byly zajištěny platby s ohledem na stav finanč-
ních prostředků

- rozhodla o likvidaci neupotřebitelného movi-
tého majetku městského obvodu v celkové poři-
zovací hodnotě 155 tisíc korun

Ing. Renata Nytrová, tajemnice

z jednání místní samosprávy

Nájemné v bytech  
od 1. 1. 2011

Od 1. ledna 2011 je uplatněno v obecních 
bytech nájemné v plné výši tak, jak bylo 
nájemníkům doručeno v oznámení o jed-
nostranném navýšení během měsíce září 
v roce 2009. Dne 31. prosince 2010 skončila 
sleva z nájemného schválená radou měst-
ského obvodu. Nové evidenční listy byly 
nájemníkům předány pracovníkem měst-
ského úřadu při odečtu stavu vodoměrů, 
který probíhal v prosinci 2010.

Jarmila Kolkopová,  
odbor majetkový, bytový, školství a kultury
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zimní údržba  
cest a chodníků

Na konci listopadu 2010 byly provedeny 
první zásahy týkající se zajištění zimní 
údržby cest a chodníků. Tento první zásah 
v listopadu a částečně i v prosinci 2010 se 
neobešel bez problémů a práce, především 
v Radvanicích, nebyly provedeny v někte-
rých částech zcela podle představ měst-
ského obvodu a uživatelů.

Zcela jistě patří ale pochvala radvanickým 
hasičům, kteří pomocí malotraktoru zajišťují 
údržbu hlavních chodníků v Radvanicích, ale 
také veřejné službě pod vedením paní Jany 
Siejové a pracovníkům veřejně prospěšných 
prací, kteří pod vedením pana Stanislava 
Kaločaje obětavě, i mimo svou pracovní 
dobu, odvádějí velký kus práce.

Vyzýváme opět občany, aby nenechá-
vali svá vozidla a nádoby na odpad na 
cestách a neznemožňovali tak kvalitnější 
provádění údržby. Týká se to především 
„vilové“ čtvrti v Radvanicích, oblasti fin-
ských domků a také ulice Lipinská a horní 
části ulice Turgeněvova, kdy v těchto pří-
padech, s ohledem na šířku komunikace, je 
vjezd příslušné techniky nemožný.

Ing. Ctirad Havlásek,  
vedoucí odboru MHDaP

Projekt řešil ve spolupráci s Městskou poli-
cií Ostrava snížení výskytu trestné činnosti 
v lokalitách, které byly dle analýzy Policie ČR 
a městské policie vyhodnoceny jako rizikové. 
Byl financován městem Ostrava, který na tento 
projekt prevence kriminality přispěl částkou 30 
000 korun. 

Jedním ze záměrů tohoto projektu bylo také 
zvýšit informovanost a aktivitu občanů k podí-
lení se na udržení čistoty veřejně prospěšných 
zařízení a bezpečnosti ve městě. V rámci kom-
plexního přístupu k prevenci kriminality byl 
kladen důraz na ochranu dětí a mládeže před 
nebezpečím, kterým jsou ohroženy v důsledku 
znečištění prostor infikovaným materiálem oso-
bami užívajícími návykové a psychotropní látky. 

Projekt probíhal od dubna letošního roku. 
Strážníci městské policie objížděli veřejně pří-
stupná hřiště a pískoviště, dohled měli také nad 
dodržováním provozního řádu, nabízeli infor-
mační a propagační materiály, které obsahovaly 
kontakty na tísňovou a zelenou linku, předávali 

žetony volajícím, zajišťovali sběr použitých 
injekčních stříkaček a jehel.

V období realizace projektu bylo navštíveno 
15 vybraných míst, na kterých strážníci MP 
oslovili 73 občanů, s 21 občany byla vypl-
něna anketa. Navíc byli občané informováni 
o realizaci projektu prostřednictvím tisku, 
televize, internetových stránek a infotabulí 
Městské policie Ostrava. Občané byli také 
seznámeni s projektem i na tradičních besedách 
v základních a mateřských školách, domovech 
důchodců a domech s pečovatelskou službou. 

Projekt zcela jistě zvýšil informovanost 
a eliminoval lhostejnost občanů v městském 
obvodu Radvanice a Bartovice. Došlo k vyšší 
aktivitě obyvatel, kteří díky informovanosti 
nálezy zmíněného materiálu oznamovali. Tím 
došlo ke snížení rizika poranění především dětí 
manipulací s kontaminovaným materiálem. 

Motivačním prvkem bylo odměňování jejich 
aktivity, ale i přes ukončení projektu občané 
neztrácejí zájem o bezpečnost ve svém okolí. 
Z diskuzí a výsledků ankety vyplynulo, že velký 
podíl na udržení čistoty a veřejného pořádku 
na dětských hřištích, pískovištích a jejich okolí 
mají strážníci MP Ostrava. Výstupem ankety byl 
také názor občanů na zabezpečení zmíněných 
objektů občanské vybavenosti. 

Poděkování vyhodnoceným nálezcům použi-
tých injekčních stříkaček a slavnostní ukončení 
celé akce proběhlo 29. listopadu v obřadní síni 
radnice v Radvanicích za přítomnosti místosta-
rosty městského obvodu Radvanice a Bartovice 
Ing. Štěpána Košťála, zástupce ředitele Městské 
policie Ostrava Bc. Richarda Váni a vedoucí 
odboru sociálních věcí Mgr. Ireny Kopciuchové.

Mgr. Irena Kopciuchová,  
vedoucí odboru sociálních věcí

Pro bezpečná hřiště a pískoviště

Ukončení celé akce se uskutečnilo v obřadní síni radnice. Zúčastnili se ho místostarosta městské- Q

ho obvodu Ing. Štěpán Košťál, zástupce ředitele Městské policie Ostrava Bc. Richard Váňa a vedoucí 

odboru sociálních věcí Mgr. Irena Kopciuchová  Foto Městká policie Ostrava

Každý majitel psa, který má trvalé bydliště 
v městském obvodu Radvanice a Bartovice, je 
povinen psa přihlásit, a to u správce poplatku, 
kterým je Úřad MOb Radvanice a Bartovice. 
Přihlašovací povinnost se týká štěněte staršího 
tři měsíce. 

Poplatek lze zaplatit v hotovosti na radnici 
v pokladně, bezhotovostním převodem nebo 
poštovní poukázkou. 

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 uvede-

ného pod písm. a) 200 Kč
c)  za psa chovaného v bytovém domě 1 000 Kč
d)  za druhého a každého dalšího psa uvede-

ného pod písm. c) 1 500 Kč
e)  za psa, který je využíván při podnikatelské 

činnosti 1 000 Kč
f)  za druhého a každého dalšího psa uvede-

ného pod písm. e) 1 500 Kč
g)  za psa, jehož držitelem je poživatel inva-

lidního, starobního, vdovského nebo vdo-
veckého důchodu, který je jeho jediným 

zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího 
důchodu, 150 Kč

h)  za druhého a každého dalšího psa, jehož 
držitelem je osoba uvedená pod písm. g) 
200 Kč.
Upozorňujeme majitele psů, že složenky 

nebudeme rozesílat. Pokud nebude poplatek 
včas zaplacen, a to do 31. března, bude vyměřen 
platebním výměrem a může být navýšen až na 
trojnásobek. U psů, kde je poplatek 1 000 Kč 
a výše, lze tuto částku rozdělit na dvě splátky 
nebo domluvit splátkový kalendář. 

Platby lze posílat na č. účtu: 
19-11622761/0100, uvádějte svůj VS nebo VS 
2711 a jméno majitele psa.

Případné dotazy na: jprokopovicova@rad-
vanice.ostrava.cz nebo tel. č. 599 416 137 

Jana Prokopovičová,  
odbor FaR

Poplatek ze psů  
je nutno zaplatit do 31. března

Úprava ceny vodného  
a stočného od 1. 1. 2011

Společnost Ostravské vodárny a kanali-
zace a.s. přistupuje od 1. ledna 2011 k navý-
šení cen vodného a stočného.

Vodné  31,06 Kč/m3

Stočné  31,31 Kč/m3

Celkem 62,37 Kč/m3

Jarmila Kolkopová,  
odbor majetkový, bytový, školství a kultury
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Se souhlasem městského obvodu byl 
v červnu 2010 proveden studentkou katedry 
agroenvironmentální chemie a výživy rostlin, 
Fakulty agrobiologie, potravinových a přírod-
ních zdrojů České zemědělské univerzity odběr 
vzorků v lokalitě Dalimilova parku a na louce 
v blízkosti ozdravného centra Ještěrka, a to za 
účelem provedení studie zaměřené na stanovení 
obsahů vybraných anorganických a organic-
kých polutantů v půdě a vegetačním pokryvu. 

Stanovení druhů chemických prvků bylo 
provedeno v laboratořích katedry agroenviro-
mentální chemie a výživy rostlin České země-
dělské univerzity v Praze. Výsledky vzorků 
byly porovnávány s maximálním přípustným 
obsahem prvků v půdách stanovených vyhláš-
kou MŽP č. 13/1994. Z výsledků studie vyplývá, 

že v lokalitě Dalimilova parku bylo odebráno 
10 půdních vzorků, z nichž došlo k překročení 
normy u kadmia (u většiny vzorků) a u zinku 
(u jednoho vzorku). Na louce u ozdravného 
centra Ještěrka bylo odebráno 5 půdních vzorků 
a normě vyhověly všechny vzorky. 

Podle výsledků provedených zkoušek na 
nadzemní biomase vyplývá, že zvýšený obsah 
kadmia v půdě nemá v tomto případě vliv na 
příjem tohoto prvku rostlinami. Obsah olova 
byl ve všech vzorcích ve srovnání s normou 
nízký, překročení bylo zjištěno u arzenu, a to 
u některých druhů rostlin. Odebrané vzorky 
byly rovněž zjišťovány na obsah polyaroma-
tických látek (PAU), výsledky zkoušek byly 
porovnávány s maximálním přípustným obsa-
hem prvků v půdách stanovených vyhláškou 

MŽP č. 13/1994. Ze studie vyplývá, že z PAU 
sledovaných normou vyhovuje pouze naftalen. 
Celkový obsah PAU pak překročuje normu 
čtyřnásobně a v případě rozšíření polutantů 
(dalších prvků PAU) dokonce pětinásobně. 
Přestože se jednalo o studii omezenou rozsa-
hem i prostorem, výsledky naznačují závažnou 
kontaminaci půdy PAU ve sledované oblasti. 
Naopak rizikové prvky v dané lokalitě nepřed-
stavují závažný problém a jejich případné zvý-
šené obsahy lze připsat spíše geogennímu než 
antropogennímu původu. Celá studie je zveřej-
něna na webových stránkách www.radvanice.
ostrava.cz. 

Pavla Kolářová, odbor výstavby,  
životního prostředí a vodního hospodářství

Výsledky studie o kontaminaci půdy

Oznámení o ořezu 
a kácení dřevin

V období vegetačního klidu, tj. od října 
2010 do března 2011 budou v městském 
obvodu Radvanice a Bartovice realizovány 
ořezy a kácení dřevin v ochranném pásmu 
elektrického vedení společnosti ČEZ dis-
tribuční služby, s.r.o., provozní a poruchová 
služba Ostrava. Tyto práce bude zajišťovat 
společnost FORESTER SERVIS, s.r.o., 
se sídlem Rybí 171. S případnými dotazy 
a připomínkami je možno se obracet na 
pracovnici prováděcí firmy – p. Martinu 
Štuchalovou, tel. 724 438 166.

Pavla Kolářová, odbor výstavby, životního 
prostředí a vodního hospodářství

Cyklus koncertů vážné 
hudby pokračuje

Srdečně zveme všechny příznivce vážné 
hudby na koncerty vážné hudby do obřadní 
síně radnice ve dnech 

 11. 1. 2011
 8. 2. 2011
 23. 3. 2011 
vždy od 17.00 hodin. 

Představí se nám studenti Janáčkovy 
konzervatoře a gymnázia v Ostravě se 
skladbami mistrů zvučných jmen. Koncerty 
budou, jako každý rok, tematicky zamě-
řeny a slovní doprovod přednese MgA. Jiří 
Bystroň. 

Symbolické vstupné třicet korun platí 
i v letošním roce. 

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Jindra Lásková, MBŠaK 

Městská policie Ostrava bude v rámci pro-
jektu Bezpečnější Ostrava pořádat bezplatné 
kurzy pro veřejnost i v roce 2011. Ten první 
se uskuteční 26. ledna 2011 od 16 hodin. 
Místem konání bude tentokrát budova 
nového integrovaného bezpečnostního cen-
tra na ul. Nemocniční 11/3328 v Moravské 
Ostravě (nedaleko Městské nemocnice 
Ostrava). 

Ústředním tématem setkání s občany 
bude tentokrát krizové řízení. Nebude chybět 

oblíbená sebeobrana a samozřejmě ani závě-
rečná diskuze občanů se strážníky. 

Připomínáme, že je vhodné si s sebou 
přinést sportovní oblečení (pro výuku sebeo-
brany), popř. volnější obuv na přezutí a hygi-
enické potřeby (možnost využití sprchy po 
sebeobraně). Sportovní obuv není třeba. Bližší 
informace rádi poskytneme na tel. 599 414 165, 
950 739 407 – 408 nebo prostřednictvím elek-
tronické pošty na adrese info@mpostrava.cz.

Městská policie Ostrava

další blok kurzů sebeobrany

mikulášská besídka
Dne 7. prosince navštívil děti v Mateřské 

škole Ještěrka Mikuláš, čert a anděl, aby se pře-
svědčil o tom, zda jsou děti hodné a poslušné. 
Nejprve se zastavil u nejmenších dětí ze třídy 
koťátek a berušek, kde si vyslechnul básničky, 
písničky, koledy a také zhlédnul dva tanečky 
„Vánoce a Čertí šaráda“. Za krásné představení 
byly děti odměněny sladkostmi, ovocem a také 
velkým potleskem rodičů.

Po návštěvě u nejmenších dětí šel Mikuláš 
s čertem a andělem k nejstarším dětem ze třídy 
myšek, aby si ověřil, zda byly děti poslušné 
a hodné tak, jak slíbily loni. Po zjištění pár 
drobných hříchů a po slíbení jejich nápravy si 

vyslechla mikulášská návštěva mnoho vánoč-
ních a zimních básniček, písniček, koled a také 
shlédla dva krásné tanečky s názvem Mrazíci 
a Merry christmas. Za své představení byly děti 
odměněny sladkostmi, ovocem a potleskem od 
rodičů.

Besídka se líbila nejen dětem a rodičům, ale 
také Mikulášovi a jeho pomocníkům.

Na závěr bych chtěla poděkovat manželům 
Pelikánovým za sponzorování mikulášské 
nadílky a všem svým kolegyním a kolegům, 
kteří se podíleli na přípravě Mikulášské 
besídky. 

Bc. Hana Holubová

Na mikulášské besídce čekala děti za tanečky sladká odměna  Foto MŠ Ještěrka Q

Uzávěrka příštího 
čísla: 15. 1. 2011



V prostorách obřadní síně radnice měst-
ského obvodu se uskutečnila 14. prosince pro-
dejní vánoční výstava, kde návštěvníci mohli 
vybírat z velkého množství vánočních výrobků 
jako vánoční věnce, svícny na hroby, zvonečky, 
podkovy, svícínky na stůl a další ozdoby. 

Děkujeme paní Haně Bártové a všem 
žákům, kteří se podíleli na zhotovení zají-
mavých a velmi nápaditých vánočních ozdob 
a přejeme jim hodně dobrých nápadů po celý 
rok 2011. 

Jindra Lásková, MBŠaK 
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Naši jubilanti v lednu 2011
Blahopřejeme!

Dušan Bandy, Jana Svobodová, Jarmila Kaločová, Anna Kellerová, Rostislav 
Janetka, Jarmila Janetková, Jaromír Lapiš, Jana Siejová, Alena Adamusová, 

Petr Slípek, Milena Vránová, Eva Chytilová, Zdeněk Capinský, Tibor Lörincz, 
Jiří Michalczyk, Dagmar Skýbová, Erich Pěčka, Metoděj Koudela, Jozef Bartko, 

Jiřina Hečková, Josef Pěgřím, Štěpánka Kaločová, Marie Plachejdová
Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví a osobní pohody!

Jména oslavenců v této společenské rubrice zveřejňujeme bez jejich předchozího souhlasu. Pokud 
si občan zveřejnění nebude přát, je tento požadavek nutno uplatnit u redakční rady nebo zaslat 
na adresu úřadu nejpozději do uzávěrky RaB novin, tj. do 15. dne v měsíci. Jelikož v informač-

ním systému evidence obyvatel nelze zjistit, jaké tituly či vědecké hodnosti občan získal,
uvádíme zde pouze jméno a příjmení oslavence.

Dne 21. ledna oslaví 
manželé 

Eva a Ladislav 
Jakubčíkovi 

50 let společného života. 
Do dalších let mnoho štěstí 

a zdraví přejí dcera Ladislava s manželem 
a vnoučata Veronika s Martinem. 

Dne 5. ledna 2011 uplynou již 
dva roky od chvíle, kdy přestalo bít 

předobré srdíčko
pana Eduarda Mokroše 

z Ostravy-Radvanic.
S bolestí v srdci vzpomíná manželka 
Jaroslava, syn Tomáš a dcera Šárka 
s rodinou. Kdo jste měli Edu rádi, 

vzpomeňte s námi. 

V závěru roku 2010 oslavil své životní jubi-
leum 80 let pan Vladislav Lesniak a krásných 
90 let paní Libuše Žáčková v obdivuhodném 
zdraví a pohodě. Dlouholetým obyvate-
lům našeho městského obvodu Radvanice 
a Bartovice osobně pogratulovala starostka 
městského obvodu Bc. Šárka Tekielová 

a vedoucí odboru organizačního a vnitřních 
věcí Mgr. Taťána Frajs. Do dalších let přejeme 
pevné zdraví, životní elán, osobní pohodu 
a stále dobrou náladu.
Text a foto Mgr. Taťána Frajs, vedoucí odboru 

organizačního a vnitřních věcí

Oslavili krásná jubilea

Vladislav Lesniak Q Libuše Žáčková Q

Lidé mohli na výstavě dobře nakoupit  Q

Foto Jindra Lásková

Vánoční výstava na radnici

3. 1. 17.00 Výborová schůze ZO ČZS Ostrava 
Radvanice

5. 1. 15.00 Komise sociální – zasedací místnost úřadu
5. 1. 14.00 Klub důchodců Radvanice – Zahájení r. 2011

10. 1. 13.00 Bláznivá oslava –VO –výroba pozvánky 
z papíru na karneval – knihovna Radvanice

11. 1. 15.00 Klub důchodců při DPS Bartovice – Vítejte 
v novém roce 2011

11. 1. 17.00 Koncert studentů JKGO – obřadní síň radnice

11. 1. 14.00 Komise školství, mládeže a sportu – 
zasedací místnost úřadu

12. 1. 16.00 Komise kulturní a sportovní – obřadní 
místnost úřadu

12. 1. 15.45 Komise výstavby – zasedací místnost úřadu

13. 1. 16.00 Klub důchodců Bartovice – Vzájemné 
přivítání v novém roce, novoroční gratulace

15. 1. 19.00 Zahradkářský ples – Sokolovna Radvanice
19. 1. 15.00 4. schůze rady MOb RaB – kancelář starosty

20. 1. 16.00 Komise životního prostředí – zasedací 
místnost úřadu

20. 1. 17.00
Grafoterapie aneb rukopisem k rozvoji 
osobnosti – přednáška s paní Dagmar 
Kravčíkovou – knihovna Radvanice

21. 1. 19.00 Ples SRPŠ ZŠ Vrchlického – Sokolovna 
Radvanice

25. 1. 15.00 Klub důchodců při DPS Bartovice – 
Posezení u kávy

27. 1. 16.00 Vepřové hody – KD Bartovice

v měsíci lednu

Kalendář
událost í

Poděkování
Ráda bych využila této možnosti a ze srdce 

poděkovala pro mne bohužel neznámým oby-
vatelům ul. Haškova v Ostravě – Radvanicích, 
kteří dne 7. prosince v dopoledních hodinách 
nahlásili Městské policii Ostrava toulajícího 
se celočerného německého ovčáka. Díky nim 
a následnému zásahu policie jsme se s naším 
milovaným pejskem po několika hodinách 
útrap a zoufalého hledání opět šťastně shledali 
v útulku v Ostravě – Třebovicích. Mnohokrát 
děkuji. Daniela Kudrysová 

mše svaté v roce 2011
v chrámu Neposkvrněného Početí Panny Marie 
v Ostravě Radvanicích

Slavnost Panny Marie, Matky Boží – sobota
1. 1. 2011  9.00 hod. – Mše svatá 
na začátku nového roku 2011
Slavnost Zjevení Páně – čtvrtek
6. 1. 2011  17.15 hod. – Mše svatá
s žehnáním vody, kadidla a křídy 
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zápis dětí 
do prvních tříd
 zŠ VrCHlICKÉHO
Ve dnech 
18. ledna 2011  
od 12.00 hod. do 17.00 hod.
a
19. ledna 2011  
od 12.00 hod. do 17.00 hod.

se uskuteční zápis do 1. tříd na ZŠ 
Vrchlického 5, Ostrava-Radvanice. 

Ve stejné době se uskuteční zápis 
i na odloučeném pracovišti v Ostravě 
Bartovicích, Bartovická 59.

K zápisu se dostaví děti narozené od 
1. 9. 2004 do 31. 8. 2005.

Zákonní zástupci přinesou svůj občan-
ský průkaz a rodný list dítěte, resp. návrh na 
odklad školní docházky doložený doporu-
čujícím posouzením příslušného školského 
poradenského zařízení (PPP,SPC) nebo 
odborného lékaře.

K zápisu jsou rodiče povinni se dostavit 
i v případě, že mají návrh na odklad povinné 
školní docházky. Rozhodnutí o odložení 
povinné školní docházky musí vydat ředi-
telství školy.

V případě problému s nástupem k zápisu 
v daném termínu informujte sekretariát 
školy na tel. č. 596 232 129 nebo elektronic-
kou poštou zsvrchlickeho@seznam.cz.

Informace o škole najdete na www.
zsvrchlickeho.cz.

Mgr. Hana Ostřanská, ředitelka školy 

 zŠ TrNKOVeCKÁ
Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 

2011/2012 na Základní škole Trnkovecká 55 
v Ostravě-Radvanicích proběhne 
ve dnech 13.ledna 2011 
10.00– 16.00 hod.
14.ledna 2011  
10.00–14.00 hod.

K zápisu se dostaví děti narozené od 
1. 9. 2004 do 31. 8. 2005.

Souběžně se zápisem dětí do 1. třídy bude 
probíhat zápis dětí do přípravného roč-
níku, do kterého mohou být zařazeny děti, 
které budou mít odklad školní docházky, 
narozené od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005 a také 
děti narozené od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006. 

ZŠ Trnkovecká

Přiblížil se zimní čas a s ním i nejkrásnější 
chvíle tohoto období. Děti z Mateřské školy 
Radvanice zažívaly napínavé chvíle během 
„Čertího dne“, který se konal 3. prosince 
dopoledne. Čerti (děti a paní učitelky) všech 
věkových kategorií se sešli v čertí školce. Peklo 
skrývalo tento den mnoho čertích úkolů: stavba 
pekelné brány, vaření čertího guláše, skládání 
puzzle, tancování, házení brambory do kotle, 
skákání v pytlích. Po splnění všech úkolů se 
malí čertíci usadili k čertí hostině. Všechny děti 
hřál dobrý pocit z vydařeného dne.

V pondělí dopoledne 6. prosince se usku-
tečnilo „Závěrečné plavání“, na které se přišli 
podívat i rodiče dětí a mohli tak sledovat pla-
vecké výkony svých ratolestí. Věříme, že rodiče 
byli s jejich výkony spokojeni a těšíme se opět 
na jarní plaveckou výuku na bazéně Delfínek 
v Havířově. 

Spoustu legrace děti i jejich rodiče zažili 
ve stejný den odpoledne na „Mikulášské 

besídce“, kde při tančení na písničky z pohá-
dek a při soutěžení v mikulášských hrách si 
popovídali také s Jinálkem. I když čert hrozil 
obrovským pytlem a mnohé děti měly slzy 
v očích, nakonec všechny Mikuláš s andělem 
obdarovali sladkým balíčkem.

Dne 17. prosince dopoledne proběhlo 
„Posezení u vánočního stromečku“. Děti 
se nejvíce těšily na rozbalování dárků, které 
jim Ježíšek nadělil ještě před Štědrým dnem. 
I u nás, v mateřské škole, dodržujeme vánoční 
zvyky a tradice: např. rozkrajování jablíček, 
pouštění ořechových skořápek na vodě, zpívání 
koled. 

Hodně štěstí a zdraví v novém roce přejí děti 
a zaměstnanci Mateřské školy v Radvanicích.

Informace o MŠ a fotografie můžete zhléd-
nout na web. stránkách MŠ – www.msslunec-
nice.cz.

Kolektiv učitelek z MŠ Ostrava Radvanice
Fotografie najdete na poslední straně

Předvánoční čas v mateřské škole 
v radvanicích

Jako už se stalo tradicí, konala se na naší 
škole výtvarná soutěž. Letos maminky ze 
SRPŠ vybraly téma „Těšíme se n Vánoce“. Tato 
soutěž proběhla v úterý 30. listopadu. 

Všichni žáci v základním kole kreslili 
obrázek libovolnou technikou. Porota pak 
vybrala z každé třídy několik nejlepších 
obrázků. Ve finále děti kreslily vodovými bar-
vami a temperami. Nakonec z každé kategorie 
vyhráli 3 nejlepší malíři: Amálka Surovcová 
I.B, Markéta Rojková III.A, Kristýna 
Zimmerová V.A, Kristýna Krausová VII.B 
a Eliška Kubínová VII.A. Výherci získali 
krásný diplom a dárky od SRPŠ, za které moc 
děkujeme.

Lucie Linhartová,  
žákyně VII.A ZŠ Vrchlického

Výtvarná soutěž o Vánocích

Někteří se radovali z ocenění  Q

Foto Martina Linhartová

O účast ve výtvarné soutěži byl zájem Foto Martina Linhartová Q

Výheci soutěže Foto Martina Linhartová Q
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Ve čtvrtek 9. prosince ráno se škola probu-
dila jako sněhové království. Celá budova se 
oblékla do bílých vloček. Ale proč? Inu proto, 
že odpoledne vypukla oslava na její počest! 
Přece slavila 60 let od svého založení. Před 
čtvrtou hodinou odpoledne se začaly k budově 
blížit davy lidí. Všichni byli překvapeni, že ta 
„dáma v letech“ vypadá docela dobře.

Ale což teprve když na jevišti sálu zazněly 
první tóny písní, koled, první tance a cvi-
čební sestavy trnkoveckého mládí. Pak se 

ta naše školička při potlesku diváků tetelila 
radostí, že má tolik příznivců, kteří, ač již 
dávno nechodí do jejich tříd, stále k ní nachá-
zejí cestu.

Program byl velmi různorodý. Cvičení stří-
dala hudba a písně, zazněly i anglické koledy, 
ukázka karate a další. Také všeobecně známá 
pohádka „O Červené Karkulce“ v podání 
našich druháků sklidila velký potlesk. Závěr 
patřil opět kvalitnímu pěveckému sboru 
a jejich koledám. Děti přišly podpořit na jeviště 

i všichni pedagogové a zaměstnanci školy. 
Melodie Tiché noci vyprovázela hosty z vyda-
řené oslavy narozenin.

A co na to školička? Ta se spokojeně usmí-
vala do tmy a její oči zářily štěstím. Ano, na 
Trnkovci to žije… Přejme jí do dalších let hodně 
takových šikovných žáků, učitelů, zaměstnanců 
a rodičů, abychom se tady opět sešli při dalších 
výročích.

Za ZŠ Trnkovecká  
Mgr. Jarmila Rojková

Co se to dělo ve škole na Trnkovci?

Soutěž v zOO
ZOO Ostrava pořádala „Soutěž mla-

dých zoologů“ na téma „Pěvci ČR“, která 
se konala od 8. do 12. listopadu. Soutěže 
se zúčastnilo 188 družstev z celého 
Moravskoslezského kraje. Naše škola vyslala 
do soutěže dvě družstva. Družstvo ve složení 
Andrea Pokorná, Lucie Linhartová, Marek 
Linhart, Denisa Sklářová a Sandra Káňová 
se umístilo na krásném 16. místě a druhé 
družstvo ve složení Kristýna Krausová, 
Adéla Kalužová, Daniela Hankeová, 
Alexandra Bravanská a Natylly Olsar se 
umístilo na 97. místě. Je to pro nás velký 
úspěch. Do soutěže nás připravila paní uči-
telka Mgr. Tereza Stromská. Soutěž byla moc 
zajímavá a už nyní se těšíme na příští rok 
a další krásné akce v ZOO Ostrava.

Lucie Linhartová, 
žákyně VII.A ZŠ Vrchlického Koledy lákaly všechny děti ZŠ Vrchlického 

do tělocvičny. V úterý 14. prosince tam totiž 
probíhal Vánoční jarmark. Tuto tradiční 
akci zahájili s paní ředitelkou Mgr. Hanou 
Ostřanskou vzácní hosté: paní starostka 
Bc. Šárka Tekielová a pan místostarosta 
Ing. Štěpán Košťál. Děti ze ŠD zpěvem koled 
vytvořily tu správnou vánoční atmosféru. 
Nesmírné množství výrobků svědčí o tom, jak 

šikovné výtvarníky má naše škola. Sněhuláčci, 
andělé, věnce, zvonečky, zvířátka a další 
drobné dárky. Nakupující děti i příchozí obyva-
telé z Radvanic a Bartovic měli letos opravdu 
bohatou nabídku.

Přejeme všem příjemné prožití Vánoc!
Anna Skotnicová, 

Vendula Holubová III.A,  
ZŠ Vrchlického

Vánoční jarmark v tělocvičně

Děti si mohly na jarmarku také zazpívat u vánočního stromku Foto Radka Nosková Q

Dne 1. prosince odpoledne jsme se s dětmi 
a rodiči setkali u nás ve škole v Bartovicích. 
Tento den byl štědrý na sníh a tak jsme měli 

opravdu předvánoční náladu i za okny naší 
třídy. 

Společně jsme vyrobili vánoční svícny, 
ozdoby, adventní věnce a přáníčka pro naše 
nejbližší. Věříme, že na tento den plný krásných 
vánočních dárků hned tak děti nezapomenou.

Chtěla bych poděkovat p. Tichému za vět-
vičky na výrobu adventních věnců a svícnů, 
které nám osobně dovezl až do školy.

I my přejeme našim dětem a rodičům, aby 
takových radostných a šťastných dní měly 
v příštím roce 2011 co nejvíce.

PaedDr. Marcela Šimčíková, ZŠ Vrchlického, 
odloučené pracoviště Bartovická 59

Výtvarné dílničky  
v předvánočním čase

Výrobky dětí svědčily o šikovných rukou dětí  Q

Foto Marcela Šimčíková

den otevřených dveří

Dne 7. prosince proběhl na naší škole den 
otevřených dveří, jehož součástí bylo také 
otevření nově vybavené environmentální 
učebny. Nové lavice, židle a kahany zakou-
pila škola z finančního daru firmy HOUSE 
BUILDING CAPITAL LTD, organizační 
složka. Interaktivní tabuli věnoval škole náš 
zřizovatel městský obvod spolu s městem 
Ostrava. Za tyto sponzorské dary jsme neo-
byčejně vděčni. Učebna byla slavnostně ote-
vřena panem místostarostou Ing. Štěpánem 
Košťálem, který poté zhlédl výuku sed-
mého ročníku „Dravci“ a navštívil všechny 
třídy školy. 

Vedení školy ZŠ Vrchlického

Učebnu otevřel místostarosta  Q

Ing. ŠtěpánKošťál Foto Martina Linhartová
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Základní umělecká škola E. Runda pořádá 
pravidelně každý měsíc veřejné žákovské 
koncerty. V pondělí 13. prosince proběhl kon-
cert vánoční a představili se zde žáci všech 
věkových kategorií. Repertoár byl velmi pestrý 

a nechyběly ani koledy. Posluchači děti odmě-
ňovali velkým potleskem a spokojeným úsmě-
vem na tváři.

Ve středu 15. prosince pak proběhla výstava 
prací žáků výtvarného oboru. Vernisáž zahájila 

paní učitelka Marie Koplová, o hudební 
program se postaralo trio zobcových fléten. 
Návštěvníci si pak mohli prohlédnout práce 
a obrázky dětí v prostorách celé školy.

Marie Zedníčková

Vánoční koncert a výstava žáků zUŠ edvarda runda

Na vánočním koncertě umělecké školy se svým uměním pochlubili jak jednotlivci, tak i skupiny Foto Marie Zedníčková Q

Finanční 
pomoc útulku

Na spolufinancování chodu útulku pro 
nalezené psy v Ostravě-Třebovicích, jehož 
zřizovatelem je statutární město Ostrava a pro-
vozovatelem Městská policie Ostrava, přispěli 
občané za dobu tří let konání veřejné sbírky 
částkou 312 372,60 Kč. Veřejná sbírka byla 
ukončena 30. 8. 2010 a její celkové vyúčtování 
bylo v předchozích dnech schváleno Krajským 
úřadem Moravskoslezského kraje. Za utržené 
peníze byly pořízeny například překážky do 
výcvikového prostoru pro pejsky, oblečky 
pro menší plemena, mikročipy, stojanový fén, 
nůžky apod. Každý příspěvek, jenž umožní 
zmírnit následky spojené s nedobrovolným 
pobytem nejlepšího přítele člověka v útulku, je 
velkou pomocí. Děkujeme.

Městská policie Ostrava

Pozvánka na vítání 
občánků v únoru 2011

Rodiče, přihlašte svá děťátka!
V obřadní síni zdejší radnice se v sobotu 

12. února 2011 v 10.00 hodin bude konat vítání 
občánků narozených od 15. září 2010.

Rádi bychom zachovali tradici slavnostní 
akce „vítání občánků“ našeho městského 
obvodu, a proto se obracíme na rodiče naroze-
ných dětí:

Vážení rodiče, pokud máte zájem o účast 
na slavnostním obřadu, dostavte se, prosím, 
v úřední dny na matriku (1. patro, č. dveří 13) 
s platným občanským průkazem a s originálem 
rodného listu dítěte nejpozději do 7. února 2011.

Se zveřejněním fotografie, zapsáním do 
slavnostní kroniky, zveřejněním na interne-
tové televizi městského obvodu musí zákonný 
zástupce děťátka vyjádřit svůj písemný sou-
hlas. Bc. Šárka Tekielová, starostka

Tradiční ples 
zahrádkářů

ZO ČZS Ostrava-Radvanice zve všechny 
zahrádkáře a jejich přátele na „TRADIČNÍ 
ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES“, který se koná 
15. ledna 2011 od 19 hodin v Sokolovně 
v Ostravě-Radvanicích. Občerstvení 
bohaté, hudební skupina UFO stále lepší, 
vstupné lidové 100 Kč. Předprodej vstupe-
nek v prodejně Koruna, Květinové síni Pavla 
a u obvodářů. 

Za výbor ZO ČSZ Miroslava Pěčková

Předvánoční 
koncert

Odpoledne se rozezněla v obřadní síni rad-
nice městského obvodu vánočně laděná hudba 
v podání studentů Janáčkovy konzervatoře 
a gymnázia v Ostravě. Představili se s řadou 
vánočních písní a koled. Starostka městského 
obvodu Bc. Šárka Tekielová popřála všem pří-
tomným příjemné vánoční svátky. Atmosféru 
koncertu si můžete připomenout na www.
radvanice.tv. 

Jindra Lásková, MBŠaK 

Již polovinu letošní sezóny 2010/2011 mají 
za sebou hokejisté našeho městského obvodu. 
Hráči HC Radvanice se od začátku sezóny 
poctivě snažili reprezentovat svůj klub a dob-
rými sportovními výkony na ledě prezentovat 
také naši obec. Ne vždy se to ale podařilo tak, 
jak bychom si představovali. Jak už to ve sportu 
bývá, jednou jsi dole a jednou nahoře. 

Po poměrně vydařených minulých dvou 
sezónách je ta letošní zatím méně úspěšná. Při 
odehraných 14 utkáních máme bilanci 7 – 1 – 
2 – 4 s celkovým skóre 72:40. Náš bodový zisk 
v tabulce NHL Ostrava je celkem 25 bodů, což 
nás řadí zatím na 4. místo. Tabulka soutěže je 
ale poměrně vyrovnaná, takže se dá očekávat, 
že nás některé týmy ještě v tabulce přeskočí, 
až si odehrají svá zbývající utkání. Na první 
pohled vypadá umístění celkem dobře, ale 
několik zápasů jsme zbytečně ztratili a naše 
postavení v tabulce mohlo být ještě mnohem 
lepší.

Nicméně je před námi ještě další polovina 
sezóny, ve které může být všechno jinak. Cílem 
pro nás nadále zůstává probojovat se do playoff, 
což v letošním ročníku, při změněných pravi-
dlech soutěže, znamená umístit se do 4. místa 
po základní části soutěže. Pokud se nám bude 
jen trochu dařit a budeme mít potřebné hoke-
jové štěstíčko, tak je tento cíl určitě reálný. 

Aktuální informace o právě probíhajícím 
ročníku NHL Ostrava můžete najít na inter-
netových adresách http://www.ahl.cz/soutez/
nhlostrava/ nebo http://www.hc-radvanice.cz/.

Navíc nás v následujících měsících čekají 
i společenské akce, které by mohly být velmi 
užitečné pro náš kolektiv a následně pro naše 
sportovní výkony. Již v prosinci plánujeme 
realizovat Vánoční posezení s hráči a předsta-
viteli našeho hokejového klubu, kde bychom 
chtěli zároveň prodiskutovat otázky organi-
začního charakteru aj. Další akcí pro hráče 
i pro všechny ostatní zájemce z řad veřejnosti 
je pak již tradiční hokejový ples, který se 
bude konat v pátek 4. 2. 2011 od 19. hodin 
v sále Kulturního domu v Petřvaldě. 
K poslechu i tanci bude hrát hudební skupina 
TopGun. Občerstvení i bohatá tombola je jako 
každý rok zajištěna. Předprodej vstupenek 
v ceně 250 Kč/kus (teplá večeře v ceně) zajiš-
ťuje Oldřich Sasin (tel. +420 608 276 196) 
a Vojtěch Kačmařík (tel. +420 737 576 574). 
Tímto bychom Vás všechny rádi pozvali na 
náš sportovní ples a zároveň bychom Vám 
chtěli popřát všechno nejlepší do nového roku 
2011, ať se Vám daří minimálně tak dobře jako 
v roce 2010.

Za vedení HC Radvanice o. s.  
Ing. Vojtěch Kačmařík 

Hokejisté v polovině sezóny
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Pracuji jako zdravotní sestra v ldN radvanice 

a hledám podnájem v radvanicích či Bartovicích.
Volejte, prosím, 723 529 910, spěchá.

STAR DANCE – tančete s námi
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ od pátku 18. 2. 2011 ve 20.00 hodin v Šenově 

na Lapačce.
KLUB PÁROVÉHO TANCE pro děti, mládež a dospělé od 15. 1. 2011 

v 15.00 hodin v ZŠ Šenov v zrcadlovém sále.
ZUMBA každou středu (17.30) a pátek (18.00) a KLUB MODERNÍHO TANCE 

pro děti a mládež ve čtvrtek (14.45) na ZŠ Vrchlického Ostrava-Radvanice.

www.tspalas.com | tel.: 604 503 817

Ředitelství městské policie 
Ostrava mění sídlo

Ředitelství Městské policie Ostrava změnilo k 1. prosinci oficiálně 
své sídlo. Dosavadní prostory na ul. Hlubinské 6 mění za nově vybu-
dované IBC (integrované bezpečnostní centrum) na ul. Nemocniční 
11/3328. V nových kancelářích nalezli strážníci a zaměstnanci měst-
ské policie jistě mnohem komfortnější i vybavenější prostory a samo-
zřejmě také odpovídající technické zázemí. 

Dosavadní prostory na ul. Hlubinské budou i nadále sloužit měst-
ské policii, ovšem výhradně pro výcvik a vzdělávání strážníků, pří-
pravu čekatelů – uchazečů o povolání strážníka, a to nejen z Ostravy, 
ale i z jiných obecních a městských policií. Budou se zde konat také 
oblíbené kurzy pro veřejnost.

Kromě vedení Městské policie Ostrava najdou v budově IBC 
zázemí také strážníci, policisté, hasiči a zdravotníci, kteří budou 
obsluhovat společné dispečerské pracoviště krajského centra tísňo-
vého volání. To zahajuje ostrý provoz s prvním dnem roku 2011.

Městská policie Ostrava



ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE

2. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBVODU

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS VE ŠKOLCE V RADVANICÍCH

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT NA RADNICI
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