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divadlo loutek hostilo 
školské pracovníky

Netradičně ocenila radnice městského 
obvodu Radvanice a Bartovice učitele. 
Všechny pracovníky ve školství totiž pozvala 
do Divadla loutek Ostrava, kde mohli 6. dubna 
zhlédnout zpěvohru Malované na skle od pol-
ského básníka Ernesta Brylla. Text na hudbu 
polské skladatelky Kateřiny Gärtnerové napsal 
Jaromír Nohavica. Proslavený polský muzi-
kál Malované na skle je múzickou baladou 
i zbojnickou komedií o Jánošíkovi, zbojnících, 
o lásce, svobodě i přátelství, ale i o andělovi 
a ďáblovi v lidských srdcích.

Před samotným představením slavnostně 
uvítala všechny učitele starostka Bc. Šárka 
Tekielová. „Jsem ráda, že vás mohu přivítat 
v Divadle loutek, které obvykle patří dětem, 
a jsem ráda, že vám právě na tomto místě mohu 
poděkovat za vaši náročnou, zodpovědnou a obě-
tavou práci s dětmi a mládeží,“ řekla starostka. 

Dne 31. března přijal na radnici místosta-
rosta Ing. Štěpán Košťál pedagogy a pra-
covníky ve školství oceněné za dlouholetou 
a tvůrčí činnost:
• ZŠ Trnkovecká – p. Mgr. Helena Nárožná, 

p. Vlasta Šimková, p. Mgr. Vladimír Sobol, 
• ZŠ Vrchlického – p. Mgr. Helena Gilarová, 

p. Mgr. Eva Aulehlová, p. Mgr. Hana 
Ostřanská,

(Pokračování na straně 2)

Starostka Bc. Šárka Tekielová na pódiu  Q

poděkovala školským pracovníkům za jejich práci 

Foto Jindra Lásková

Starostka našeho městského obvodu Bc. 
Šárka Tekielová požádala o omezení vjezdu 
nákladních automobilů na ulici Těšínskou 
a statutární město Ostrava vyčlení peníze 
na čištění ulic v Radvanicích a Bartovicích.

To jsou dva konkrétní kroky, které v posled-
ních dnech učinilo vedení obvodu Radvanice 
a Bartovice a statutárního města Ostravy. 
Náměstek primátora Bc. Aleš Boháč nám 
potvrdil, že ho starostka Bc. Šárka Tekielová 
požádala o omezení vjezdu nákladních 
automobilů na ulici Těšínskou. V těchto 
dnech vzniká studie a návrh dopravního zna-
čení. „Věřím, že se nám podaří požadavkům 
starostky vyhovět a snížit tím zatížení hlavní 
silnice Těšínská procházející středem obvodu,“ 
řekl náměstek.

Informoval nás také o tom, že čistící vozy, 
kropičky a stroj PM10, který při čištění silnic 
filtruje i vzduch, budeme moci od druhé polo-
viny května pravidelně vídat v ulicích Radvanic 
a Bartovic. Z rozpočtu statutárního města 
Ostravy byly na nadlimitní čištění místních 
komunikací III. tříd vyčleněny bezmála čtyři 
miliony korun. Z této sumy připadne celých 
573.986 Kč na čištění místních komunikací 

v Radvanicích a Bartovicích. Ostravské obvody 
byly rozděleny do tří skupin, podle míry zne-
čištění, na „znečištěné“, „silně znečištěné“ 
a „velmi silně znečištěné“. Na základě této 
„Prachové mapy“ byl vytvořen plán nadlimit-
ního čištění místních komunikací. 

„Čištění proběhne ve všech městských 
obvodech, žádný jsme neopomněli. Rozdíl 
je pouze v četnosti jednotlivých čištění nebo 
v tom, zda kromě úklidu silnic za pomoci samo-
sběru a kropičky bude využit čistící vůz PM10, 
který dokáže při čistění silnic filtrovat také 
vzduch,“ upřesnil náměstek primátora Bc. Aleš 
Boháč, s tím, že minimálně bude nadlimitní 
čištění probíhat dvakrát samosběrem a dvakrát 
kropičkou. „U nejvíce zatížených obvodů, mezi 
které Radvanice a Bartovice jednoznačně patří, 
pak budou komunikace čištěny pětkrát samos-
běrem, pětkrát kropičkou a navíc bude pětkrát 
využit také čistící stroj PM10,“ uvedl náměstek 
primátora Bc. Aleš Boháč.

Celkem bude na území Radvanic a Bartovic 
vyčištěno 25 km místních komunikací třetích 
tříd. Vybráno bylo třicet ulic v Radvanicích a 14 
ulic v Bartovicích. 

(Pokračování na straně 2)

Životní prostředí nám 
není lhostejné

Ulici Těšínskou projíždějí denně stovky nákladních aut Foto Zuzana Sedláčková Q
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Je zase máj…
Neuvěřitelných šedesát šest let už uplynulo 

od skončení druhé světové války. Stále ještě 
žije dost pamětníků na prožitou hrůzostrašnou 
šestiletou okupaci Hitlerovým Německem, kdy 
i název Československá republika byl nahrazen 
názvem Protektorát Čechy a Morava. V této 
nesmyslné válce zahynulo mnoho milionů lidí. 
I po tolika letech se nezapomnělo na příkoří 
tohoto režimu, úmrtí lidí v koncentračních 
táborech, nebo popravených lidí, kteří praco-
vali v odbojových skupinách. Právě v tomto 
měsíci jim zachovejme pietní vzpomínku. 

Máme za sebou několik měsíců roku 2011, 
který, jak se zdá, nezačal právě nejlépe. 
Nejzávažnější událostí je snad apokalypsa 
Japonska. Další závažné události pokračují 
na Blízkém východě, kde se stále bojuje o lidská 
práva, sociální jistoty a dostatek potravin. 

Věřím, že zvítězí rozum nad náboženským 
fanatismem, intolerancí a nesmyslným hro-
maděním kapitálu ve prospěch vládnoucích 
jedinců. Evropa žije již šedesát šest let v míru, 
a tak si jen přejme, aby tomu tak bylo i v dal-
ších letech. Položením kytic zástupci našeho 
ÚMOb k památníkům padlých je úctou a pietní 
vzpomínkou na všechny, co položili svůj život 
za naši svobodu. Lidský život je totiž velice 
krátký. Jaroslav Semecký

V letošním roce chce městský obvod 
Radvanice a Bartovice věnovat více pozornosti 
čistotě veřejného prostranství a především 
komunikací.

Už více než rok posiluje četu pracovníků 
veřejně prospěšných prací četa veřejné služby. 
Tito pracovníci se v našem městském obvodě 
starají především o čistotu veřejných prostran-
ství a chodníků.

Čistotu cest pak svěřujeme především tech-
nice. V letošním roce umožnily povětrnostní 
podmínky vyčištění místních komunikací 
ve správě městského obvodu již v první polo-
vině března. Následovat bude čištění cest 
od polétavého prachu. 

O úklid cest od polétavého prachu se bude 
na našich komunikacích starat především čis-
tící vůz „Mýval“. Čisticí vůz Mercedes Benz 
Scarab za téměř 5 milionů korun byl věnován 
společností ArcelorMittal Ostrava v únoru 
2009 městským obvodům Slezská Ostrava 
a Radvanice a Bartovice. Jméno mu v soutěži 
dětí ze základních škol vymyslela žákyně 3. B 
ze ZŠ Vrchlického v Radvanicích.

Na čištění cest v městském obvodě bude 
použit, tak jako v loňském roce, finanční dar 

od společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 
ve výši 113 tisíc korun. Tato finanční pomoc 
letošním rokem nekončí. Dle vedoucí oddě-
lení firemní odpovědnosti Moniky Pěnčíkové 
se ArcelorMittal Ostrava v Dobrovolné dohodě 
uzavřené s ministerstvem životního prostředí 
zavázal poskytnout peníze na čištění měst-
ských obvodů Slezská Ostrava a Radvanice 
a Bartovice po dalších pět let.

Čistotu dalších cest, tj. obecně těch, po kte-
rých jezdí pravidelná autobusová doprava, 
zajišťují Ostravské komunikace, a.s. I těmto 
cestám chce v letošním roce z hlediska čistoty 
věnovat statutární město Ostrava daleko více 
pozornosti. Ing. Ctirad Havlásek, 

vedoucí odboru MHDaP, foto archiv

Čistota komunikací a veřejného prostranství

(Pokračování ze strany 1)
„V předešlých letech dotovala Ostrava nad-

limitní čištění krajských a státních silnic. Letos 
jsme se rozhodli upřednostnit jednotlivé měst-
ské obvody a pomoci jim s čištěním místních 
komunikací, neboť jsme si vědomi, že polétavý 
prach našemu městu skutečně škodí. Dále 

budeme pokračovat v nadlimitním čištění 138 
km místních komunikací v majetku města. 
Navíc se nám podařilo přesvědčit alespoň před-
stavitele Moravskoslezského kraje, že vyčlení 
prostředky na nadlimitní čištění silnic, které 
mají ve správě. Na území města se jedná o 144 
km silnic. Jediný, kdo stále na tyto naše prosby 
nijak nereaguje, je stát,“ doplnil náměstek pri-
mátora Bc. Aleš Boháč.  (red)

Životní prostředí…

MK III. třídy RADVANICE Délka (km)
Turgeněvova 0,913
Pastrňákova (Radvanická-
Hranečník)

1,174

Poláškova 0,551
Křístkova 0,464
Karvinská 0,856
U Vyhýbky 0,25
Dalimilova 1,245
Holešova 0,153
Třanovského 0,548
Pražanova 0,153
Vrchlického 0,745
Stromského 0,246
Třeneckého 0,375
Hviezdoslavova 0,439
Rokycanova 0,429
Ščerbovského 0,446
Menšíkova 0,537
Hranečník 0,777
Na hrázkách 0,576
Vardasova 0,488
Lipinská 0,42
Pod Kaplí 0,361
Stařešínská 0,25
Ludvíkova (Durčákova-Rohova) 0,227

Kopcovecká 0,405
Rohova 0,328
Durčákova 0,494
Na Ostří (Těšínská-Újezdní) 0,341
Újezdní 0,543
M. Magdonové 0,555

15,289

MK III. třídy BARTOVICE Délka (km)
Klaklova 0,552
U Samoobsluhy 0,339
Majovského 0,79
Za Ještěrkou 0,619
Mezní 0,365
Lejskova 0,207
Radova 0,604
Sousedská 0,623
Paškova 1,053
Bartovická (Těšínská-Nad 
Lučinou)

1,994

Za Školkou 0,718
Březová 0,946
K Rybníkům 0,284
Nad Lučinou 0,66

9,754

Celkem v našem obvodu
délka MK III 

(km)
skutečně 

k čištění (km) 
kropení (cykly) samosběr 

(cykly)
PM 10 (cykly) předpis nákladů 

(Kč)
55,977 25,043 5 5 5 573 986 

(Pokračování ze strany 1)
• MŠ Těšínská – p. Ivana Kuchařová,
• MŠ Za Ještěrkou – p. Kateřina Kramolišová, 

p. Danuše Tvardková, p. Ludmila 
Frydryšková. 
Za účasti vedoucí odboru MBŠaK Ing. 

Ludmily Tikovské převzali ocenění pedago-
gové a pracovníci ve školství čestná uznání, 
květiny a také malý dárek. 

Také Magistrát města Ostravy oceňoval 
učitele a mezi nejlepšími bylo i jméno ředi-
tele Základní školy Trnkovecká pana Mgr. 
Vladimíra Sobola. Ocenění si ředitel převzal 
na slavnostním setkání ke Dni učitelů dne 24. 3. 
v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě.

Ing. Ludmila Tikovská, 
vedoucí odboru MBŠaK

divadlo loutek…

Místostarosta Ing. Štěpán Košťál s pedagogy  Q

a pracovníky ve školství oceněnými za dlouholetou 

a tvůrčí činnost Foto Jindra Lásková
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z jednání samosprávy

Provoz hřiště
Prostředky na realizaci projektu „Účelová 

dotace na provoz hřišť škol a školských zaří-
zení bezúplatně zpřístupněných pro veřejnost“ 
poskytlo statutární město Ostrava ve výši 
50.000 korun. Finance z této účelová dotace 
budou použity na mzdu a ostatní osobní 
náklady správce hřiště. Jsme velice vděčni, 
že naší škole byla tato dotace poskytnuta již 
pošesté. Zpřístupnění školního hřiště žákům 
školy, jejich rodičům, široké veřejnosti 
po ukončení provozu školy (v odpoledních 
hodinách, o víkendech a prázdninách) umožní 
vyžití při různých druzích sportu a propa-
guje u dětí a široké veřejnosti zdravý pohyb. 
Sportovní aktivity pod dozorem správce hřiště 
eliminují vliv nežádoucích jevů. Mnohokrát 
za tuto dotaci děkujeme.

Správcem hřiště od 3. 5. do 30. 6. bude pan 
Josef Sedláček a provoz hřiště se bude řídit 
tímto rozpisem:

ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK
16.30 – 19.30 hod. veřejnost
SOBOTA, NEDĚLE
13.30 – 19.00 hod. veřejnost
Hřiště je UZAVŘENO pro veřejnost: 
pondělí a středa

Provoz školního hřiště v měsících červe-
nec – srpen bude oznámen v červencových 
RaB novinách. Vedení ZŠ Vrchlického

Svátky jara 

Velikonoční prodejní výstava proběhla 
v obřadní síni radnice SMO, městského obvodu 
Radvanice a Bartovice ve středu 13. dubna. 
První návštěvníci mohli obdivovat zajímavé 
výrobky studentů Střední školy prof. Zdeňka 
Matějčka z Ostravy-Poruby už v devět hodin. 
Bohatě zdobené věnečky, nápadité kytičky 
v miskách či vázách, pestrobarevné obrázky 
k zavěšení a mnoho dalších krásných vazeb. 
Letos se také objevily nádherně malované 
hrnečky, vyšívané polštářky a prostírání. 
Poděkování patří všem, kteří se podíleli 
na zhotovení všech výrobků a také pedagogům 
za jejich vedení – za všechny paní Haně Bártové.

Text a foto Jindra Lásková, odbor MBŠaK

Smutné pondělí
Pondělní ráno dne 11. dubna nezačalo 

pro obyvatele DPS v Ostravě-Bartovicích 
radostně po zjištění, že neznámý pachatel či 
pachatelé se vloupali do kulturní místnosti, 
kde zničili přehrávací zařízení z majetku 
nájemníka domu a odcizili barevný televi-
zor, (který byl darem generálního ředitele 
ArcelorMittal).

Stejně bolestnou zkušenost si prožil 
i 84letý nájemník domu po zjištění, že došlo 
k vloupání do jeho bytu, ze kterého byly odci-
zeny různé věci včetně šperků jeho zemřelé 
manželky, které si pietně uchovával po řadu 
let. Pachatel se tedy může i navíc „těšit“ 
ze škody morální, kterou způsobil všem oby-
vatelům tohoto domova. Popisované jednání 
nelze hodnotit jinak, než jako zavrženíhodné, 
s notnou dávkou cynismu, bezohlednosti 
a hyenismu. Okradení důchodců, do značné 
míry lidí bezbranných a nepříliš majetných, 
nelze z lidského hlediska ani hodnotit jinak. 
Trestných činností, a to zejména majetkového 
charakteru, obecně přibývá a navíc s užitím 
bezohlednosti a brutality. S popisovanými 
skutky je nutno seznamovat širší veřejnost 
z důvodů preventivních opatření a spoléhat 
se, že najdou poznatky k odhalení a zaslouže-
nému potrestání pachatele či pachatelů.

Svatobor Bednář

Uzávěrka příštího 
čísla: 15. 5. 2011

Rada městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na své 9. schůzi dne 30. března 
2011
- rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. 174/2011/

MBŠaK na „Výměnu oken v bytových domech, 
ul. Rokycanova 641/1, 642/3, 643/5 v Ostravě˝- 
-Radvanicích“ se zhotovitelem DEC-PLAST 
Trade s.r.o., Místecká 286, 742 58 Příbor, IČ 
26874130,

- rozhodla na návrh odboru místního hospodář-
ství, dopravy a přestupků o uzavření darovací 
smlouvy na finanční přípěvek ve výši 113 080 Kč 
určený k jednorázovému vyčištění komunikací 
s dárcem: ArcelorMittal Ostrava a.s.,

- projednala návrh podmínek výběrového řízení 
pro poskytování dotací – grantů v roce 2011 
a doporučuje jejich schválení zastupitelstvu 
městského obvodu,

-  bere na vědomí PETICI podle čl. 18 Listiny 
základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb.  
o právu petičním, nájemníků obecních bytů 
v městském obvodu Radvanice a Bartovice 
v Ostravě za spravedlivou privatizaci – převod 
vlastnického práva k části obecního bytového 
fondu na současné nájemníky,

-  rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájemní 
smlouvy s nájemcem TROPICALIA, společnost 
s ručením omezeným, se sídlem Nemocniční 
2902/13, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 
63321939,  
a rozhodla o oznámení záměru pronájmu objektu 
Společenského domu, Bartovická č. p. 459, 
v Ostravě-Bartovicích, a to budovy na pozemku 
parc. č. 631/1, zastavěná plocha a nádvoří 

a pozemků – parc. č. 631/1, 632, oba ostatní plo-
cha, vše v k.ú. Bartovice, obec Ostrava.

Rada městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na své 10. schůzi dne 13. dubna 
2011
- souhlasí s návrhem odboru výstavby životního 

prostředí a vodního hospodářství se zajištěním 
výkonu zadavatelské činnosti veřejné zakázky 
pod názvem „Obnova zeleně na hřbitově 
v Ostravě-Radvanicích“ společností: RECTE. 
CZ, s.r.o, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 
Matiční 730/3,

-  jmenuje konkurzní komisi v souladu s § 2 odst. 
(3) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech kon-
kurzního řízení a konkurzních komisí na funkci 
ředitele/ky Základní školy, Trnkovecká 55, 
Ostrava – Radvanice,

-  projednala žádost statutárního města Ostravy 
o stanovisko k majetkovému vypořádání 
s paní xxx xxx, bytem Těšínská 278/385a, 
716 00 Ostrava-Radvanice, týkající se výkupu 
pozemku parc. č. 17/1 na ul. Za Šachtou v k. ú. 
Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materi-
álu a souhlasí s nabytím pozemku ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 384 m² v k. ú. 
Bartovice, obec Ostrava, do vlastnictví statutár-
ního města Ostravy, svěřená správa městskému 
obvodu Radvanice a Bartovice, z finančních 
prostředků statutárního města Ostravy,

-  souhlasí s návrhem odboru výstavby životního 
prostředí a vodního hospodářství se zajištěním 
výkonu zadavatelské činnosti veřejné zakázky 
pod názvem „Rekonstrukce kuchyně a vytápění 
objektu MŠ, ulice Těšínská 206/279 v Ostravě- 
-Radvanicích“ společností: SELLER 
MORAVIA, s.r.o, se sídlem Ostrava, Zábřeh, 
Horymírova 2914/112.

 Mgr. Taťána Frajs, 
vedoucí odboru OaVV

Úřad má novou 
tajemnici

Úřad městského 
obvodu Radvanice 
a Bartovice má od 1. 
5. nového šéfa. V čele 
úřadu nyní stojí Mgr. 
Kateřina Zdražilová, 
která pracovala pro 
veřejnost už během 
studia na vysoké škole 

(veřejná správa, regionální politika a his-
torické vědy), a to v charitativním projektu 
Občanská poradna, kde poskytovala jako 
dobrovolník sociálně právní poradenství. 
Od roku 2004 působila na Krajském úřadu 
Moravskoslezského kraje v oblastech sociální 
služby a kultury a památkové péče, připravo-
vala materiály pro jednání rady a zastupitelstva 
kraje k financování projektů a administrace 
dotačních programů.

„Pro výkon funkce tajemníka je podle mě 
zásadní přesvědčení, že činnosti zajišťované 
úřadem jsou na prvním místě službou pro 
veřejnost, a to pro občany a jimi zvolenou 
politickou reprezentaci. Úřad je místem, kde 
by se lidé měli při vyřizování svých záležitostí 
setkat s otevřeností, vstřícným profesionálním 
přístupem,“ řekla nová tajemnice úřadu při 
svém nástupu. 

Text a foto PaedDr. Zuzana Sedláčková
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Ekologie a životní prostředí jsou pojmy, 
jež v posledních letech nabírají na váze. 
Posuzování dopadů na životní prostředí, eko-
logická likvidace odpadů a všechny snahy 
snižovat zatížení životního prostředí mají 
jediný cíl – vytvořit lepší podmínky pro život. 
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále 
jen OVAK a.s.) jako provozovatel vodovodů 
a kanalizací na území města Ostravy, vlastník 
certifikátu ISO pro kvalitu, jakost a bezpečnost 
práce se taktéž dobrovolně zavazuje předchá-
zet či řešit všechna rizika negativního vlivu 
na životní prostředí. 

Na území města Ostravy a také ve Vašem 
městském obvodě existuje řada výustí, skrze 
které jsou, kvůli absenci kanalizace kon-
čící čistírnou odpadních vod, vypouštěny 
odpadní vody do vod povrchových – potoků 
a řek. Snahou OVAK a.s. jako provozovatele 
a statutárního města Ostravy jako vlastníka 
infrastruktury je odkanalizovat všechny oblasti 
na čistírny odpadních vod tak, aby veškeré 
vypouštění nečištěných odpadních vod do toků 
bylo zastaveno. Připojování neodkanalizo-
vaných oblastí je časově i finančně náročně 
a probíhá v plánovaných krocích dle finančních 
prostředků, které jsou zajišťovány z rozpočtu 
města, nebo evropských a státních fondů. 
Dokončení odkanalizování města Ostravy 
a rekonstrukce ústřední čistírny odpadních 
vod si vyžádá investice ve výši cca 3,5 mili-
ardy korun. V době nedávno minulé proběhla 
masová výstavba kanalizačních sběračů, díky 

které se na území města vystavěly desítky 
kilometrů kanalizační sítě včetně příslušenství. 
Ve Vašem městském obvodě je připraveno 
několik investičních akcí, z nichž nejvýznam-
nější je prodloužení kanalizačního sběrače B. 

Nicméně do doby odkanalizování všech 
městských oblastí na čistírny odpadních vod 
je nutné vypouštět odpadní vody do vod povr-
chových v souladu s limity platných povolení 
k nakládání s vodami. V letech 2009–2010 pro-
vedla společnost OVAK a.s. rozsáhlou monito-
rovací kampaň s cílem nalézt zdroje znečištění, 
způsobující zhoršení parametrů odpadních 
vod, jež nejsou čištěny na čistírnách, ale jsou 
vypouštěny do vod povrchových – potoků a řek. 
Zhoršení kvality vypouštěných odpadních vod 
potvrzují také výsledky šetření prováděných 
Českou inspekcí životního prostředí. OVAK 
a.s. jako provozovatel kanalizační sítě identifi-
koval prostřednictvím naměřených ukazatelů 
vypouštěných vod a monitorovací kampaně 

napojení do kanalizace, jež mohou mít vliv 
na kvalitu odpadních vod. Jelikož se pravděpo-
dobně jedná o přípojky k nemovitostem drob-
ných producentů, tj. vlastníků rodinných domů, 
chalup a chatek, bude snahou stavebního úřadu 
městského obvodu, statutárního města Ostravy 
a OVAK a.s. zastavit tento zhoršující se trend 
a připravit informativní kampaň s cílem zame-
zit nelegitimnímu vypouštění znečištěných vod 
do vod povrchových. 

U kanalizací, jež jsou zakončeny výustí 
do potoku či řeky, je možno odpadní vody likvi-
dovat několika způsoby:
1. Žumpa – bezodtoká vodotěsná jímka, která 

je vyvážena fekálními vozy na povolená 
místa – obvykle čistírna odpadních vod. 
Četnost vyvážení takové jímky je pak přímo 
úměrná počtu členů domácnosti. Obecně 
pro 4 člennou rodinu a jímce o velikosti 
12 m3 je vývoz s četností 1× za měsíc. Žumpa 
je povolena stavebním úřadem, není vodním 
dílem.

2. Septik – jímka s odtokem, jenž má několik 
přepážek rozdělující objekt na více části, kde 
dochází k usazování kalu a čistícímu pro-
cesu. Septik má odtok z poslední komory, 
kde je voda vyčištěna na maximální čistící 
schopnost tohoto zařízení. Septik je vodním 
dílem a povoluje jej vodoprávní úřad. K řád-
nému provozování je nutno vyvézt septik 
alespoň jednou ročně všechny komory tak, 
aby na dně septiku zůstalo alespoň 15 cm 
kalu, který při novém napouštění jímky 
odpadní vodou aktivuje čistící schopnost. 
Čistící schopnost je v průměru pro sledo-
vané parametry cca 30 %. Bez dalšího dočiš-
tění se již nepovoluje k novým výstavbám. 
Jímka bez přepážek, bez rozdělení komor 
(obvykle 3) a odtokem není septikem, jelikož 
nedochází k postupnému rozdělování a sedi-
mentci kalu. 

3. Domovní čistírna odpadních vod – čistící 
zařízení pro daný počet obyvatel. Povoluje 
vodoprávní úřad a čistící schopnost je u sle-
dovaných ukazatelů cca 80–90 %. Čistírna 
pro svůj provoz potřebuje elektrickou ener-
gii a má odtok. Takovým předčisticím zaří-
zením jsou plněny limity dle kanalizačního 
řádu.
Vypuštění předčištěných odpadních vod 

do kanalizace pro veřejnou potřebu je možné 
pouze na základě povolení vodoprávního 
úřadu.

Vypouštění odpadních vod bez předčisticího 
zařízení do kanalizace, která není zakončena 
na čistírně odpadních vod, je v rozporu s kana-
lizačním řádem a povolením provozování 
stavby domu. Často dochází k záměně pojmů 
septik a žumpa, kde platí odlišné provozní 

podmínky a uživatelé domů si mnohdy sami 
neuvědomují, zda mají žumpu či septik. 

V rámci této kampaně v koordinaci se sta-
vebním a vodoprávním úřadem budou kontak-
továni majitelé těch nemovitostí, u nichž bylo 
napojení do kanalizace identifikováno. V dal-
ších krocích pak bude kontrolována samotná 
funkčnost a účinnost předčisticích zařízení, 
tj. septiků, a také kontrola těsnosti žump a čet-
nost jejich vyvážení. 

Věříme, že tento krok chápete jako snahu 
zlepšit životní podmínky v místě Vašeho byd-
liště do doby, než bude provedena výstavba 
plošné kanalizace. V případě dotazů k této 
kampani se prosím obracejte na zaměstnance 
odboru výstavby, životního prostředí a vod-
ního hospodářství Úřadu Městského obvodu 
Radvanice a Bartovice (tel.: 599 416 141, 
599 416 142), kde Vám poskytnou fundovanou 
odpověď na Vaše otázky. OVaK a.s.

Snížení dopadu na životní prostředí – kritické výusti odpadních vod

Smuteční skříňka 
pro oblast „dolních“ 
Bartovic

Radnice dostála 
svému slibu 
a nechala umístit 
dřevěnou vývěsní 
skříňku poblíž 
uzavřené kovové 
vývěsní skříňky, 
která slouží k pre-
zentaci městského 
obvodu, na auto-
busové zastávce 
„Václavek“. Zde si občané bydlící v okolí 
mohou pomocí připínáčků sami vyvěsit svá 
oznámení.

Mgr. Taťána Frajs, vedoucí odboru OaVV
Foto Jakub Lév

Oznámení 
o záměru pronájmu 

Městský obvod Radvanice a Bartovice 
oznamuje záměr pronajmout Společenský 
dům Bartovice, který se nachází na kata-
strálním území Bartovice (Objekt 
Společenského domu, Bartovická č. p. 
459 v Ostravě-Bartovicích, a to budovy 
na pozemku parc. č. 631/1, zastavěná plocha 
a nádvoří a pozemků parc. č. 631/1, 632, oba 
ostatní plocha, vše v k.ú. Bartovice, obec 
Ostrava.). Objekt je vhodný k pronájmu 
s účelem využití pro kulturní akce a restau-
rační provoz. Oznámení je zveřejněno 
v souladu s ustanovením § 39, odst. 1, zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů.

O záměru pronájmu rozhodla Rada měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice dne 
27. dubna 2011, usnesením č. 241/11. Záměr 
bude zvěřejněn po dobu 21 dnů. V této lhůtě 
se lze k záměru vyjádřit, event. předložit své 
nabídky.   Bc. Šárka Tekielová, starostka
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Kontejnery na trávu, které  Q

je možno si pronajmout 
Foto archiv

Jsou známí, úspěšní a svou kvalitní prací 
přispívají k dobrému obrazu našeho městského 
obvodu. RaB přinášejí první díl seriálu o podni-
katelích a firmách, které působí v Radvanicích 
a Bartovicích. Jako první jsme se rozhodli před-
stavit čtenářům firmu RAMSES OSTRAVA 
spol. s r.o.

 Na začátku byla hospůdka
Na začátku firmy stála malá hospůdka 

Ramses v Bartovicích. Vznikla v roce 1991 
a za jejím názvem nehledejte egyptského fara-
ona. „Scházeli jsme se u piva a hledali jsme 
jednoduchý název, který by se dobře pamato-
val. Nakonec jsme ho vytvořili jako zkratku 
z našich jmen,“ říká ředitel a jednatel společnosti 
RAMSES OSTRAVA spol. s r.o. Zdeněk Ramík. 

Hospůdka je vyhlášená velmi dobrým pivem 
a za točenou dvanáctkou Radegastu se tam sjíž-
děli a stále sjíždějí lidé z celého okolí. Servírky 
jsou usměvavé, opékají se tu špekáčky, štam-
gasti mohou posedět na zahrádce s trampskou 
hudbou, konají se tu různé specifické akce. 
A nemění se tu obsluha – Zita Kotulová tu roz-
náší pivo už téměř dvacet let a v roce 1998 zde 
ochutnal pivo a Becherovku i bývalý premiér 
Miloš Zeman.

 Dělali Karlštejn i velvyslanectví 
ve Washingtonu

Hospůdka prosperovala, a tak Zdeněk 
Ramík společně s Jiřím Vilkusem 
a Ing. Jaroslavem Svozilem přemýšleli, do čeho 
by se dále pustili. Využili svých profesních 
zkušeností a vrhli se na stavební výrobu. 
V roce 1994 koupili budovu na Těšínské ulici 
v Radvanicích, kde společnost sídlí dodnes. 
Objekt zrekonstruovali a přistavěli sklady 
a dílny, které byly nezbytné pro stavební 
činnost. Začali se specializovat na provádění 
střech a dnes patří v tomto oboru ke špičce sta-
vebních firem v České republice.

Pod rukama zručných klempířů, pokrý-
vačů, tesařů z radvanické firmy RAMSES 
OSTRAVA spol. s r.o. vznikaly například 

střechy hradů Karlštejn, Nové Zámky a Bouzov 
nebo kostelů ve Staříči, Libavé, Ostravě 
(evangelický kostel). Radvanický punc 
mají i prejzová střecha letohrádku Hvězda 
a Schwarzenberský palác v Praze, Nová radnice 
v Ostravě a Ostravské muzeum, střechy super-
marketů Carrefour v Ostravě, Žilině a Brně, 
koleje Univerzity Palackého v Olomouci a další.

„Asi nejsložitějšími zakázkami kromě 
Karlštejna byl třeba kostel v Poštorné, jehož 
koruna byla zhotovena z tisíce kousků 
titanzinkových plátků,“ říká ředitel firmy 
Zdeněk Ramík a připomíná i zakázku na stře-
chu českého velvyslanectví v americkém 

Washingtonu. Získali ji v ostré konkurenci pěti 
českých a pěti amerických firem. „Náročná 
byla hlavně organizace práce na takovou dálku, 
neuměli jsme jazyk, museli jsme zvládnout 
termín, proclení materiálu, víza, letenky, aby 
nevznikaly prodlevy. Na střeše pak vznikl 
malý požár, který jsme ihned zlikvidovali, 
ale kvůli výjezdu amerických hasičů se všude 
psalo, že shořela celá ambasáda,“ usmívá se při 
vzpomínce Zdeněk Ramík. „Složité to bylo při 
stavbě obchodního domu na Sibiři, kde musela 
zase zafungovat česká improvizace. Bylo to 
velké dobrodružství.“

 Přišly i horší doby
Kdo někdy podnikal, ví, že ne vždy jde 

všechno, jak si představuje. V roce 2006 tra-
gicky zahynul jeden ze zakladatelů firmy Jiří 
Vilkus. „Pro společnost to byla velká ztráta,“ 
říká se smutkem v hlase Zdeněk Ramík 
a dodává, že práci společníka převzal jeho syn 
Marek Vilkus. Dnes ve firmě pracuje i man-
želka Jiřího Vilkuse.

V roce 2008 také radvanickou společnost 
postihla celosvětová krize, která se projevila 
zvláště v realitách a ve stavebnictví. Firma 
se ale na trhu udržela a dnes dává práci 60 stá-
lým zaměstnancům. V sezóně se jejich počet 
šplhá až ke 100. Zdeněk Ramík přiznává, 
že získat zakázku je obtížné. „Firmy se snaží 
šetřit, a tak si najímají menší firmy v domnění, 
že to bude levnější. Pak se za dva tři roky obra-
cejí na nás, abychom opravili to, co ty jiné firmy 

udělaly špatně,“ říká a vysvětluje, že společnost 
RAMSES OSTRAVA, spol. s r. o. se snaží 
používat kvalitní materiály. „Takové střechy 
by měly vydržet dvě generace, tedy sto let. 
A za to ručíme. Nejsme garážová firma, která 
za rok skončí a střechu nemáte kde reklamovat,“ 
zdůrazňuje Ramík.

Společnost RAMSES OSTRAVA spol. 
s r.o. ale nepracuje jen na kostelech a vel-
kých zakázkách pro velké firmy. Obracejí 
se na ni i majitelé rodinných domků, kteří chtějí 
udělat střechu. „Lidem poradíme a uděláme jim 
cenovou nabídku zdarma. Rozhoduje samo-
zřejmě peněženka. Ale i když nemáte hodně 
peněz, lze vymyslet něco, co bude funkční 
a vydrží.“ 

Dvacetiletí své existence, které si společnost 
letos v květnu připomíná, chce firma náležitě 
oslavit. Nebude to nikde jinde, než v hospůdce 
Ramses v Bartovicích. Bude mít podobu jakési 
zahradní slavnosti a kdo mám rád dobré pivo, 
neměl by 14. května v hospůdce chybět. Podle 
Zdeňka Ramíka budou všichni hosté vítáni.

PaedDr. Zuzana Sedláčková

Zakladatelé – Zdeněk Ramík, Jiří Vilkus  Q

a Ing. Jaroslav Svozil.

Sídlo firmy RAMSES OSTRAVA spol. s r. o. Q

Střechu na Karlštejně vyrobila radvanická  Q

firma.

Hospůdka Ramses. Q

NOvý SerIál 
představujeme podnikatele 

v obvodu

20 let společnosti ramSeS



děti přály babičkám k svátku
„K svátku bych ti babi přála, abys byla zase malá“ zaznělo v jedné z básniček, kterými 

přišly děti z MŠ Za Ještěrkou potěšit babičky a tety, ale i dědečky a strýce 10. března do klubu 
důchodců v Bartovicích. Pásmo básniček a písniček věnovaly děti babičkám a tetám ke svátku 
žen. Na tato setkání se děti vždy s radostí připravují a moc se těší. Členové klubu děti za snahu 
odměnili potleskem a sladkostmi. A už teď se děti těší na další milé setkání.

Katka Kramolišová, MŠ Bartovice
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Naši jubilanti v květnu 2011
Blahopřejeme!

Stanislav Berger, Antonín Chudík, Jana Radovská, Stanislav Tyran, Miroslav Kaluža, 
Františka Špulerová, Zdeněk Glac, Jan Bardoň, Ladislav Pich, Karel Przeczek, 

Milan Kaiser, Oldřiška Pastrňáková, Gerda Lacinová, Miroslav Havlásek, 
Věra Jurečková, Vanda Rušajová, Milada Hutáková, Milán Kroutil, Jan Zákostelný, 

Antonie Pacigová, Miloslav Dedek, Stanislava Slívová, Anna Pitříková, 
Zdenka Sadovská, Zdenka Vicherková, Jaroslav Grossmann, Adéla Joklová, 

Ludmila Beránková, Anna Baranová
Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví a osobní pohody!

Jména oslavenců v této společenské rubrice zveřejňujeme bez jejich předchozího souhlasu. Pokud si ob-
čan 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 informačním systému 

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

V průběhu 
celého měsíce 

dle běžné 
otevírací doby

Knihovna Ostrava-Radvanice 
–Hornické dny – malá výstava textů 
s hornickou tematikou

2.5. 18:00 ZO ČZS Ostrava-Radvanice – výbor 
ZO

3.5. 15:00 Klub důchodců při DPS Bartovice – 
Opékání klobás

4.5. 15:45 Komise výstavby – zasedací místnost 
úřadu

5.5. 16:00 Klub důchodců Bartovice – Stavění 
májky

9.5. 18:00 ZO ČZS Ostrava-Bartovice – výbor ZO 

10.5. 14:00 Komise školství, mládeže a sportu – 
zasedací místnost úřadu

10.5. 15:00 Komise sociální – zasedací místnost 
úřadu

11.5. 15:00 12. schůze rady MOb RaB – kancelář 
starostky

11.5. 15.30 Komise bezpečnosti a dopravy – 
zasedací místnost úřadu 

11.5. 16:00 Komise kulturní a sportovní – obřadní 
síň úřadu

11.5. 14:00 Klub důchodců Ostrava-Radvanice – 
Ženy se baví

13.5. 18:00
ČSV ZO Radvanice a Bartovice – 
členská schůze (Mateřská školka 
Bartovice)

14.5. 9:00 Magna Cup – ZŠ Vrchlického

16.5. 16:00 Kontrolní výbor – zasedací místnost 
úřadu

16.5. 15:00 Finanční výbor – zasedací místnost 
úřadu

17.5. Klub důchodců při DPS Bartovice – 
zájezd

17.5. 15:00 Vrchličácký Labyrintík – ZŠ 
Vrchlického

17.5. 16:00 ZO SPCCH v ČR Ostrava-Radvanice – 
výborová schůze

18.5. 16:00 Komise životního prostředí – zasedací 
místnost úřadu

19.5. 16:00 Klub důchodců Bartovice – Smažení 
vaječiny

24.5. 15:00 ZO SPCCH v ČR Ostrava-Radvanice – 
přednáška

25.5. 15:00 13. schůze rady MOb RaB – kancelář 
starostky

25.5. Svatý duch, do vody buch – důchodci 
plavou v bazénu na Ještěrce

25.5. 14:00 Klub důchodců Ostrava-Radvanice – 
Rozloučení s měsícem lásky

27.5.  13:00 
-14:00

Knihovna Ostrava-Radvanice – 
Třpytivé mámení – výtvarná dílna 
z grantu Nadace OKD, výroba svíček

31.5. 15:00 Klub důchodců při DPS Bartovice – 
Smažení vaječiny

v měsíci květnu

Kalendář
událost í

Pozvánka
Vážení přátelé všeho sportu, dovolujeme 

si všechny pozvat na 6. ročník radvanického 
fotbalového turnaje Magda Cup 2011, který 
se odehraje dne 14. 5. od 9 hodin na hřišti u ZŠ 
Vrchlického. Přijďte prosím podpořit všechny 
hráče a zhlédnout vypjaté fotbalové duely. 
Občerstvení zajištěno. Jan Maceček

Začátkem měsíce dubna oslavila své životní 
jubileum osmdesát let paní Libuše Baďurová, 
paní Jaruška Masná a paní Danuta Matlengová. 
Jubilantkám, dlouholetým obyvatelkám našeho 
městského obvodu Radvanice a Bartovice, 
osobně pogratuloval pan místostarosta 

Ing. Štěpán Košťál, starostka Bc. Šárka 
Tekielová a matrikářka Mgr. Taťána Frajs. 
Do dalších let oslavenkyním přejeme pevné 
zdraví, životní elán, osobní pohodu a stále dob-
rou náladu. Text a foto Mgr. Taťána Frajs,

 vedoucí odboru OaVV

Paní Jarušce Masné blahopřeje starostka  Q

Bc.  Šárka Tekielová 

Paní Libuši Baďurové přeje místostarosta  Q

Ing. Štěpán Košťál

Oslavy jubileí

Velmi ráda jsem přijala pozvání ZKO 
Šenov na kynologické cvičiště v Šenově, kde 
se v sobotu 23. 4. konal 3. ročník Vořiškiády. 
Se svými páničky se přijelo představit 91 
pejsků, kteří soutěžili v mnoha zábavných 
disciplinách a kategoriích. 
Určitě nejzábavnější byla 
kategorie „Nejpodobnější pár 
aneb jaký pes, takový pán“. 
Kostýmy byly tak originální, 
že porota měla velký problém 
určit vítěze. Letos poprvé byla 
zavedena nová soutěž v kate-
gorii „Nejhezčí rodinka“, 
kde se předvedli např. matka 
s potomky, sourozenci atd. 

Děti bezpochyby nejvíce zaujala soutěž v kate-
gorii „Strašidýlko Emílek“, kde se hodnotil 
pejsek nejméně podobný rase, co nejvíce roz-
cuchaný, zkrátka strašidýlko… Vítězem v této 
kategorii se stal pejsek, kterého si jeho pánička 

speciálně půjčila z orlovského 
útulku, kde ho chodí navště-
vovat. I náš městský obvod 
se může chlubit vítězstvím, 
a to v kategorii „Nejmladší 
pejsek výstavy“. Byla jím 
fenka LINDA (na snímku) 
rodiny Frydryškové z Ostravy-
-Bartovic. Blahopřejeme.

Bc. Šárka Tekielová,
 starostka

I náš městský obvod měl svého psího 
vítěze na Šenovské tlapce
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zlatá svatba

Manželé Milada a Jiří Hutákovi oslavili 
7. dubna v bartovickém klubu důchodců zlatou 
svatbu. Svatební proslov pronesl místostarosta 
pan Ing. Štěpán Košťál, s gratulací se za úřad 
městského obvodu připojily starostka paní 
Bc. Šárka Tekielová a matrikářka paní Šárka 
Krkošková. Členové klubu popřáli manželům 
prožití dalších společných let ve vzájemné 
lásce, důvěře a potěše z vnoučat.  Ing. Jiří Jokel

Noc kostelů proběhla poprvé v r. 2005 
ve Vídni a postupně se jako lavina během čtyř 
let rozšířila po celém Rakousku. V roce 2010 
dorazila poprvé také do Ostravy-Radvanic. 
Pro osvěžení paměti doporučujeme krásně 
vytvořený dokument z loňské Noci kostelů 
v Radvanicích na http://www.youtube.com/
watch?v=zu1sbSPcBFQ.

Podobně jako před rokem vás chceme 
i letos pozvat na návštěvu. V průběhu Noci 
kostelů budou 27. května otevřeny a zpří-
stupněny všechny dostupné prostory kostela, 
připravujeme pro návštěvníky expozici celého 

liturgického roku a výstavní panely, které dávají 
nahlédnout do minulosti i současnosti farnosti.

Už jste někdy nakoukli do sakristie, sáhli 
si na varhany nebo potěžkali kostelní zvony? 
Tentokrát budete mít příležitost a navíc, každá 
komentovaná prohlídka bude završena výstu-
pem na nejvyšší věž kostela. Také letos připra-
vujeme soutěže a kvízy pro děti i pro dospělé.

Až se setmí, pozveme vás nejprve ke kon-
certu místní scholy s pásmem „Mojžíš“, na který 
naváže dramatická stínohra v setmělém kostele.

Více najdete na www.nockostelu.cz.
Marek Jargus

Noc kostelů s výstupem na věž Vzpomínka
Dne 23. května 2011 vzpomínáme první 
výročí, kdy nás navždy opustil milovaný 
manžel, tatínek, dědeček, bratr, strýc 

a kamarád pan 

Jan Šimák.
Vzpomeňte s námi 

a uctěte jeho tichou 
památku.

Vzpomíná manželka 
Marie, dcera Martina, syn Petr, vnuci 

Pavel a Lukáš a celá rodina.

Naší škole byla poskytnuta účelově vyme-
zená neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Ostrava ve výši 665.000 korun. Tato 
dotace byla využita na výdaje spojené s ozdrav-
ným pobytem dětí ohrožených znečištěným 
ovzduším. Žáci a pedagogové vyjeli do Beskyd – 
Hotel Petr Bezruč v Malenovicích – za čerstvým 
vzduchem. V prvním termínu 28. 2.–5. 3. vyjelo 
83 žáků II. stupně a 12 pedagogů, v druhém 

termínu 14.–19. 3. 132 žáků I. stupně a 14 peda-
gogických pracovníků. Všichni byli ubytování 
ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích s telefo-
nem, balkónem, televizí a sociálním zařízením. 
Dopoledne probíhala výuka, odpoledne žáci 
podnikali pěší výlety do okolí, navštěvovali 
solnou jeskyni, bazén, tělocvičnu, posilovnu, 
bowling a hráli společenské hry.  

Vedení ZŠ Vrchlického

Ozdravný pobyt dětí
Nebuďme lhostejní!

V našem obvodu se stále setkáváme s pro-
jevy vandalismu, na které 
doplácíme my všichni. 
Na hřišti u ulic Revírní 
a Kobrova byl před 
zimou osazen kolotoč. 
Jeho pořízení a instalace 
přišla obec na téměř 
70 tisíc korun. Byly to 
ale vyhozené peníze, 
protože teď se ukázalo, 
že se musí znovu upevnit 
jeho patice. Důvodem ale 
nebyla nekvalitní práce, 
ale chování některých jedinců na kolotoči. 
Radnice proto musí z kasy vytáhnout dalších 
téměř 10 tisíc na opravu. A to jenom proto, 
že jsme lhostejní vůči tomu, co se děje kolem 
nás. Přitom v obecní pokladně jsou peníze 
nás všech, takže by nám mělo záležet na tom, 
abychom je nemuseli utrácet za takové věci. 
Podobně je na tom přípojka plynu do DPS 
Bartovice na Bartovické ulici, která byla již 
podruhé poškozena. Radnice vyzývá občany, 
aby netolerovali vandalismus a podezřelé cho-
vání jedinců nahlásili na linku 156. (jas, sed)

Tady měl být  Q

kolotoč.  Dnes tu 

je místo něj jen trubka 

v zemi.  Foto Jakub Lév

Dne 8. 4. uspořádala Základní organizace 
Českého svazu chovatelů Radvanice svou 
výroční schůzi. Předseda ZO, přítel Kozel, 
pozdravil všechny členy a přivítal hosty – sta-
rostku obce Bc. Šárku Tekielovou, kronikářku 
Dagmar Joklovou, čestné členy – Danuši 
Vahalovou a Leoše Mikše a zástupce dalších 
společenských organizací. 

Prioritou činnosti organizace v roce 
2010 bylo uspořádání chovatelské výstavy 
v Radvanicích. Museli jsme si však přiznat, 
že organizace výstavy v takovém rozsahu 
by nebyla v našich silách. Proto jsme velice 
uvítali, že vedení obce převzalo na svá bedra 
veškerou starost s uspořádáním výstavy. 
Za organizaci společné výstavy vyslovuje naše 
organizace opravdu velké uznání.

Poprvé se tak mohli občané v takové podobě 
seznámit s výsledky práce všech zájmových 
organizací, které působí na území naší obce. 
Poněvadž jsme malá organizace, se svými 
výpěstky nám zdárně vypomohli i zástupci 
z jiných obvodů Ostravy, za což jim bylo z naší 
strany vysloveno poděkování. 

Uspořádání chovatelské výstavy je finančně 
náročné. Organizace chovatelů proto velice 

ocenila, že obec v roce 2010 poskytla na pod-
poru chovatelské činnosti grant, a tak část 
finančních prostředků mohla být použita 
i na úhradu nákladů spojených s výstavou. 
Protože se domníváme, že výstava měla 
u návštěvníků značný ohlas, oslovili jsme 
se stejnou myšlenkou společné výstavy nové 
vedení obce a bylo nám přislíbeno, že uspořá-
dání výstavy je i pro letošní rok reálné.

Členové na výroční schůzi pak společně 
uctili památku zesnulého chovatele Otty 
Kadlece, který patřil mezi zakládající členy 
chovatelské organizace v Radvanicích. 
Oprávněně byl zařazen mezi holubářskou 
elitu a se svými odbornými znalostmi byl 
uznávaným odborníkem u holubářů na celém 
Ostravsku. Jeho Dragouni a moravští pštrosi 
získali nejedno ocenění na chovatelských 
výstavách.

Bohužel členská základna stárne, chovatel-
ství je finančně a časově náročným koníčkem, 
a tak chov zvířat uvadá. Snad pořádání výstav 
zvířat podnítí mezi mladými opětovný zájem 
o chovatelství a naši chovatelé budou moci pře-
dávat své letité zkušeností novým nadšencům.

Výbor ZO ČSCH Radvanice

Chovatelé hodnotili práci

Informace o podaných a rozpracovaných žádostech o dotace
Datum odevzdání Název projektu Instituce – vyhlašovatel Požadovaná 

částka v Kč
Datum schva-
lování

14. 3. 2011 Interaktivní tabule – prostředek 
k moderní výuce Nadace Tesco 96 839 15. 5. 2011

14. 3. 2011 Vzdělávací programy pro prvňáčky Nadace Tesco 62 519 15. 5. 2011
21. 3. 2011 Dětská hrací plocha v Matuškově parku Nadace OKD 204 732 7. 6. 2011
22. 3. 2011 Regenerace Dalimilova parku Nadace OKD 850 000 7. 6. 2011
25. 3. 2011 Koncert plný citů Nadace OKD 293 000 7. 6. 2011
15. 4. 2011 Hafani MMO 147 000 31. 5. 2011
15. 4. 2011 Příměstský tábor MMO 130 000 31. 5. 2011
15. 4. 2011 Hrad pro seniory MMO 135 000 31. 5. 2011
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zápis do mŠ v radvanicích
Dne 31. 3. se uskutečnil v MŠ v Radvancích 

zápis pro školní rok 2011/2012.
Během celého dne přicházelo do MŠ několik 

desítek rodičů se svými dětmi. Děti si mohly 
hrát v herně s hračkami a rodiče si prohlédnout 
MŠ a seznámit se s programem, aktivitami 
a provozem MŠ.

Z celkového počtu 57 dětí, které se k zápisu 
dostavily, bylo přijato jen 25 dětí, jelikož 25 
předškoláků odchází po prázdninách do 1. třídy 
a přípravné třídy ZŠ. Kapacita MŠ je 75 dětí 
a tímto byla naplněna.

Děti, které tento den přišly do MŠ, si domů 
odnesly malý dárek, který jim bude připomínat 
první seznámení s mateřskou školou.

U zápisu byli přítomni ředitelka MŠ, mís-
tostarosta ing. Štěpán Košťál a vedoucí odboru 
školství úřadu městského obvodu Ing. Ludmila 
Tikovská.

Jsme si vědomi, že zájem o naši MŠ je velký, 
a těší nás to, ale o to více nás mrzí, že není 
v našich možnostech uspokojit přání rodičů 
a přijmout všechny děti do naší MŠ.

Lérová Dana, ředitelka MŠ

zápis do mŠ Bartovice 
Ve čtvrtek 30. 3. probíhal zápis do mateřské 

školy Bartovice. Děti byly přivítány malými 
dárečky a mohly si prohlédnout třídy mateřské 
školy a pohrát si zde. K zápisu přišlo 28 dětí 
s rodiči. Pro rok 2011/ 2012 mateřská škola 
může přijmout pouze 10 dětí. Proto při výběru 
dětí bude ředitelka mateřské školy postupovat 
podle daných kriterií. Ze zákona mají při přijetí 
přednost předškoláci. 

Táňa Krumniklová, ředitelka školy. 

Setkání s renarkonem
Ve čtvrtek 14. 4. opět naši školu navštívila 

pracovnice z Renarkonu, aby s žáky 1. stupně 
probrala vztahy ve třídě – a také aby děti 
více rozuměly samy sobě. Druháci či třeťáci 
si kupříkladu zahráli na „začarovanou třídu“ 
a přemýšleli nad chováním a vlastnostmi 
zvířat, čtvrťáci a páťáci si uspořádali tajné 
volby a testovali svou povahu – např. při hře 
„kompot“. Program byl nejen podnětný, ale 
i zábavný. Děkujeme sdružení Renarkon 
za tvořivou práci s našimi žáky.

Mgr. Pavla Hermannová
Foto ZŠ Trnkovecká

Dne 25. 3. navštívili naši mateřskou školu 
v Radvanicích zástupci Městské policie 
z Moravské Ostravy – skupina prevence: 
p. Kolařík a p. Koběrská.

Nejprve dětem vysvětlili, jak poznají stráž-
níka, poté měly možnost prohlídky vybavení 
městské policie. Někteří z odvážných před-
školáků spoutali „pachatele“, jiní si alespoň 
nasadili policejní čepici. Poté děti, společně 
se strážníky, zahrály krátké dramatické hříčky 
se zápletkou nebezpečných situací, jako napří-
klad, co dělat v případě, že je osloví cizí člověk 
na pískovišti a bude je chtít někam odvést apod. 
Nakonec byli všichni seznámeni se způsobem 
ochrany před útokem neznámého psa.

Díky projektu „Městská policie – Tvůj kama-
rád“ jsme se 4. 4. opět setkali se známými poli-
cisty, ale také s hasiči IVC ze Slezské Ostravy.

Během tohoto zábavného dopoledne 
byly dětem připomenuty získané poznatky 
z předešlé besedy. S hasiči z integrovaného 
výjezdového centra vedly děti diskusi o jejich 
práci, která byla spojena s prohlídkou výstroje, 
praktickou zkouškou zdravotního límce, 
hasičské helmy apod. V areálu MŠ byla pro 
naše děti připravena prohlídka hasičského auta 

a pak na školní zahradě čekali zkušení pso-
vodi z kynologického útvaru Městské policie 
Ostrava. Ti nám vysvětlili, k jakým účelům 
slouží cvičení policejní psi, a prakticky před-
vedli, co všechno na základě povelů jejich pejs-
kové dokážou.

Strážníkům Městské policie a hasičům IVC 
děkujeme za pestrou besedu týkající se pre-
vence a těšíme se na další spolupráci.

Simona Slížková

děti si hrály s policisty a hasiči

Pobyt v přírodě je pro děti velkým zážitkem. 
I když zde děti pobývají bez rodičů, přesto 
se na něj velice těší. Ozdravný pobyt dětí 
z Mateřské školy Radvanice proběhl ve dnech 
11.–15. 4. 2011 v areálu horské chaty Bílá 
v Beskydech.

Během těchto dnů děti provázeli indiáni 
a pohádkové bytosti. Děti plnily úkoly, přičemž 
uplatnily své dovednosti, znalosti a zkušenosti. 
Hrály motivované hry, vyrobily si indiánské 
náhrdelníky a čarodějnické amulety, malovaly 
na trička atd. Povídali jsme si o koloběhu vody, 
dokonce nás navštívili i místní dobrovolní 
hasiči, kteří dětem názorně předvedli hasičské 
vybavení, vyprávěli o své práci a odpovídali 
dětem na jejich zvídavé otázky. V rámci spo-
lečně strávených večerů proběhly soutěže, 
pyžamková diskotéka a také stezka odvahy. 
Maximálně jsme se snažili využít čerstvého 
horského vzduchu, a proto děti chodily ven 
dopoledne i odpoledne. Během týdne nám sví-
tilo sluníčko, pršelo a dokonce i sněžilo. 

Díky tomuto pobytu se děti sblížily se svými 
učitelkami, které na tyto dny převzaly roli 
jejich maminek. Hezkých chvil, které jsme 
společně všichni prožili, bylo hodně a v našich 
vzpomínkách zůstanou navždy. Domů se děti 

vracely do náručí svých rodičů ve zdraví s plni 
zážitků. Atmosféru ozdravného pobytu dětí 
můžete nasát na internetových stránkách rad-
vanické televize. 

Děkujeme za možnost našich předškolních 
dětí účastnit se ozdravného pobytu, který byl 
uhrazen z rozpočtu statutárního města Ostrava 
jako neinvestiční dotace z Fondu pro děti ohro-
žené znečištěným ovzduším. 

Bc. Martina Stankušová

Ozdravný pobyt v Beskydech

Základní umělecká škola Edvarda 
Runda ve Slezské Ostravě
vyhlašuje

Přijímací zkoušky 
pro školní rok 2011/12
v těchto oborech:
-  hudební: klavír, keyboard, varhany, 

akordeon, housle, violoncello, kon-
trabas, kytara, harfa, cimbál, zob-
cová flétna, klarinet, hoboj, trubka, 
lesní roh, zpěv, sborový zpěv

-  taneční 
-  výtvarný
-  literárně-dramatický

zájemci se mohou hlásit v týdnu od: 
30. května – 3. června 2011 od 14.00 
do 17.00 hod.
•	 v	budově	školy	na	Keltičkově	ul.	

ve Slezské Ostravě 
•	 v	pobočce	na	ul.	Třanovského	

v Radvanicích 
•	 v	ZŠ	Bohumínská	–	výtvarný	a	literár-

ně-dramatický obor

 1. června 2011 od 13.00 do 17.00 hod.
•	 v	ZŠ	U	kříže	v	Michálkovicích
Informace na tel. č. 595 245 941

Déšť nikomu nevadil Foto Martina Stankušová Q

Hasičský vůz. To bylo něco!   Q

 Foto Simona Slížková
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Na „malých“ vesnických cestách platí před-
nost zprava. Jedete-li po hlavní silnici, máte 
vždy přednost před ostatními. Přednost v jízdě 
dáváme podle předpisů rychlé záchranné 
službě, policistům a hasičům.

A u nás ve škole měla ve středu 13. dubna 
přednost kola. Proč? Bylo to tím, že se konal 
další ročník cyklistické soutěže. Žáci přijeli 
na kolech menších, větších, starších i úplně 
nových, vlastních nebo zapůjčených, a dokonce 
i na koloběžkách. 

V prostoru před hlavní budovou školy 
nám pan školník a ochotní žáci z 9. tříd při-
pravili super cyklistickou trať. Stopky hlí-
dala a pokyny ke startu udílela paní učitelka 
Kamila. Paní učitelka Hanka zabezpečovala 
plynulost přípravy a zázemí závodníků. Fandit 
nám přišlo mnoho žáků školy, děti ze školní 
družiny, paní ředitelka i další učitelé školy. 
A tak se jezdilo. Někdo rychleji: Václav Čára 
III. A – 0:49 sekund, jiný pomaleji. Někdo 
bezpečně a přesně: Jakub Sasyn IV. A – jen 
2 trestné body, jiný za mnoho trestných bodů 
při „ne úplně hladkém“ zvládnutí překážky. 
A že samotná jízda k celkovému vítězství 
nestačí, to víme. Testy z dopravní výchovy 
si napsali u nás ve škole všichni, ale větší šanci 
stát se vítězem měli jen ti nejlepší: Ivo Linhart 
IX. A – 19 správných odpovědí z dvaceti.

A jak to nakonec všechno dopadlo?
Nejmenší žáci – 1. a 2. třída, vítězkou 

se stala Tereza Večerková z II. A.

Mladší žáci – 3. a 4. třída, vyhrál na jistotu 
Jakub Sasyn ze IV. A.

Starší žáci – 5. až 7. třída, nejlépe obstála 
Kateřina Jankovičová ze VI. A.

Gratulujeme.
Ceny do soutěže sponzorovalo SRPŠ a Besip, 

mnohokrát děkujeme. Organizaci zajistili peda-
gogové školy. Bezpečnost ohlídali naši městští 
policisté. A jaké jízdě dáváte přednost Vy? Jízdě 
na horském kole, silničním kole, favoritce, spin-
ningu anebo jízdě na rotopedu? Jízdě v terénu, 
po cyklostezce, podél řeky, jízdě z kopce? Pak 
si držte klobouky a nám, prosím, pěsti. Vítězná 
čtveřice starších žáků postupuje do okrskového 
kola soutěže Mladý cyklista 2011.

Text a foto Mgr. Jana Matalová, 
ZŠ Vrchlického

Proč měla kola přednost

Ve středu 13. dubna jsme se sešli, abychom 
si zasportovali s koly a koloběžkami a prohlou-
bili si znalosti z dopravní výchovy. Soutěžilo 
se na 1. stupni ve třech kategoriích a v řadě dis-
ciplín, např. ve slalomové jízdě na koloběžkách 

a kolech, v luštění tematických osmisměrek, 
poznávání dopravních značek a ve znalos-
tech, týkajících se výbavy kola. A jak jsme 
dopadli? Mezi nejmladšími zvítězila Štěpánka 
Pavlasová, na druhém místě byl Martin Kotlár 
a jako třetí se umístila Viktorie Šarišková. 
V kategorii větších dětí stanul na nejvyšší 
příčce Daniel Polach, druzí byli Petr Vnenk 
a Tomáš Chvostek a třetí místo náleží Gabriele 
Blažkové. Mezi čtvrťáky a páťáky nejvíce 
bodovala Ester Dubnická, za ní se postavily 
se shodným počtem bodů Jesika Bongilajová 
a Sabina Zaviatičová a třetí stupínek obsadil 
Marián Maslyár. Děkujeme hlavní organizá-
torce Mgr. P. Kichnerové, všem soutěžícím 
za účast, vítězům srdečně gratulujeme a těšíme 
se na příště.

Mgr. Pavla Hermannová

dopravní soutěž na trnkovci

Jak se žilo na dole? 
Odpověď na tuto otázku – konkrétněji „Jak se žilo na dole Michal v Michálkovicích?“ – 
už mají třeťáci a čtvrťáci ze ZŠ Trnkovecká zodpovězenou. Osmého dubna totiž zavítali 
se svými třídními učitelkami na více než zajímavou exkurzi, při níž se mohli přenést v čase 
i o 100 let zpět a takřka se dotknout nelehkého života místních horníků. Procházeli jsme 
šatnami i kancelářemi, ošetřovnami i koupelnami, mohli si prohlédnout nádobí i další osobní 
věci, jichž se dotýkaly upracované ruce, které už řadu desetiletí nejsou mezi námi. Odborný 
výklad byl na špičkové úrovni, překvapivě zábavný a myslím, že skvěle přizpůsobený věku 
dětí. Obdrželi jsme řadu obrázků a mohli si vybrat z pestrého výběru suvenýrů. Chlapce 
dost zaujaly staré elektrospotřebiče, děvčata se nemohla odtrhnout od hornické výdejny sva-
čin... Expozice byla vkusně doplněná řadou výtvarných děl a rozhodně všem návštěvu dolu 
Michal doporučujeme.  P. Hermannová, ZŠ Trnkovecká

recitace na trnkovci 
Dne 31. března se na naší škole při příleži-

tosti Měsíce knihy uskutečnilo velké finále 
v recitaci, jehož se zúčastnilo několik desítek 
nejlepších recitátorů z 1. i 2. stupně.

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích a zde 
jsou vítězové: 1. kategorie (0. a 1. ročník) – 
1. místo Martin Kotlár, 2. místo Viktorie 
Šarišková, 3. místo Marcela Chvostková. 
2. kategorie (2. a 3. ročník) – 1. místo Jana 
Vnenková, 2. místo Jakub Sieja, 3. místo 
Daniel Polach, Petr Vnenk. 3. kategorie 
(4. a 5. ročník) – 1. místo Karel Fišer, 2. místo 
Jesika Bongilajová, 3. místo Vanesa Ištoková. 
4. kategorie (6., 7., 8., 9. ročník) – 1. místo 
Kristýna Klempárová, 2. místo Jakub Benďák, 
3. místo Markéta Vnenková. Gratulujeme 
všem vítězům, děkujeme porotě ve slo-
žení: Mgr. Z. Sieja, Mgr. I. Kačmaříková, 
Mgr. J. Rojková, M. Fišerová, J. Siejová, mode-
rátorům Mgr. J. Naarové, Mgr. P. Kichnerové, 
Radě rodičů za finanční podporu a všem dal-
ším, kteří pomohli. Akce přinesla prohloubení 
zájmu o literaturu a poezii u řady žáků, děti 
si procvičily paměť a vyjadřování, vznikl nový 
prostor pro rozvoj fantazie. Prožili jsme spolu 
odpoledne plné zajímavých zážitků a máme 
naději, že v budoucnu tuto soutěž opět zopaku-
jeme. 

  P. Hermannová

Soutěž doremi
Tradiční celoškolní soutěže DOREMI, kte-

rou uspořádalo SRPŠ ve spolupráci se školou 
19. dubna, se zúčastnilo 39 zpěváčků – vítězů 
třídních kol. Soutěž skvěle moderovaly Kateřina 
Zientková a Michaela Slavíková, žákyně 
9. A třídy. Předsedou poroty byl Bc. Aleš 
Boháč, náměstek primátora města Ostravy. 
Lucie a Markéta Linhartovy si připravily malý 
koncert. Děti ze školní družiny se svým letoš-
ním pásmem tanců vystoupí na celoostravské 
přehlídce činnosti školních družin. Několik 
žáků od minulého školního roku navštěvovalo 
taneční kroužek pana Macury. Proto si děti 
scénář i choreografii tance připravily samy. 
Zatančili nám zámecký tanec i diskotance a moc 
jsme se nasmáli u jejich zábavné scénky. Pak 
už následovaly písně soutěžících. Porota měla 
těžké rozhodování.
Vítězové:
1. KATEGORIE: Vojtěch Poruba, Kateřina 

Michlíková, Kateřina Müllerová
2. KATEGORIE: Kamila Holmanová, Anna 

Skotnicová, Tereza Klimková
3. KATEGORIE: Klára Nosková, Klára 

Pytelková, Sabina Horváthová a Jessika 
Tancošová

4. KATEGORIE: Klaudie Přečková, Kristýna 
Krausová, Daniela Hankeová
Děkujeme všem za účast. Za krásné dárky 

děkujeme SRPŠ, náměstku primátora města 
Ostravy Bc. Aleši Boháčovi a starostce Bc. 
Šárce Tekielové. 

ZŠ Vrchlického, Lenka Laštuvková



Opel Finance 50:50

Opel v České republice
Žijeme auty již 20 let

Kombinovaná spotřeba paliva: 3,5–11 l/100 km. Kombinované emise CO2: 94–259 g/km. Zobrazené modely jsou pouze ilustrativní. Na detaily nabídky 
se informujte u vašeho dealera Opel. Bližší informace na www.opel.cz nebo na infolince 800 101 101. *Dvouletá výrobní zákonná záruka a dále čtyřletá 
smluvní záruka Opel ve spolupráci se společností CG Car Garantie Versicherungs-AG. Smluvní záruka Opel je poskytována bezplatně dealerem Opel. 
Nabídka smluvní záruky Opel trvá do konce června 2011, a to za podmínek uvedených na www.opel.cz. 

Využijte cenové zvýhodnění až  

150 000 Kč 
na osobní vozy z limitované edice 20 let.

let
záruka*6

Oslavte s námi 20leté výročí značky Opel v České republice a využijte cenové 

Corsa, Meriva, nová Astra, Astra Classic, Zafira, Insignia, Antara. 

www.opelcz.cz

zvýhodnění na osobní vozy s bohatou a atraktivní výbavou. A navíc, speciální 
sleva až 10 000 Kč pro věrné zákazníky! Edice 20 let je k dispozici pro modely 

AUTO-NOVOTNÝ, spol. s r.o., Těšínská 1880/39, 710 00 Ostrava. www.auto-novotny.cz

www.ckvt.cz nebo tel.: 59 666 40 40

V ChorVatsku a černé hoře
roDInnÁ DoVoLenÁ

Termíny 
zájezdů

Baška Voda - rodinné bungalovy Promajna - pavilon Dukić B

Dospělá 
osoba v 

1/2 SWCB

Dospělá 
osoba v 1/3 

SWCB

Dítě do 8 let 
bez lůžka s 
polopenzí

Dospělá 
osoba

Dítě od 12 let se 
2 dospělými na 

přistýlce

Dítě do 12 let se 
2 dospělými na 

přistýlce

Naše tipy: Letecky z Ostravy    
15.6.-22.6. 10 990 9 990 4 990 10 990 9 990 4 990

22.6.-29.6. 11 990 10 990 4 990 11 990 10 990 4 990

Naše tipy: autObusem

10.6.-19.6. 7 490 6 490 2 290 6 990 6 990 4 290

17.6.-26.6. 7 490 6 490 2 290 7 490 7 490 4 290

Naše tipy: vLastNí dOpravOu
11.6.-18.6. 5 990 4 990 ZDARMA 6 190 4 960 2 480

18.6.-25.6. 6 990 5 990 ZDARMA 7 190 5 760 2 880

25.6.-2.7. 7 490 6 490 ZDARMA 7 490 5 990 2 990

ceNOvĚ zvÝHOdNĚNÉ autObusOvÉ zÁJezdy

Termíny 
zájezdů

Rabac - apartmány 
Lanterna

Korčula - hotel Bon 
Repos

Černá Hora - Budva
komplex Slovenska Plaža

Dospělá 
osoba

1. dítě do 7 let 
na 3. lůžku

Dospělá 
osoba

Dítě do 12 let 
se 2 dosp.

Dospělá osoba 
v 1/2 SWCB

Dítě od 12 let 
se 2 dospělými 

bez lůžka

3.6.-12.6. 6 490 2 090 - - - -

10.6.-19.6. 6 990 2 090 6 990 2 590 7 890 2 490

17.6.-26.6. 7 490 2 090 7 990 2 590 8 690 2 490

Konečná cena v Kč/os. zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, příslušnou formu dopravy, povinné taxy a 
poplatky, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně 
pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 25 Kč/den, nad 18 let - 35 Kč/den.

LETECKY • BUSEM • AUTEM

Oprava chladniček
a mrazniček

- oprava v bytě zákazníka
- tlakování a plnění autoklimatizací

Mechanik: Radim Holaň Mobil: 605 140 362
Ostrava-Nová Bělá, Krmelínská 357

Ještěrka na mateřince
Mateřinka je název celorepublikového festivalu mateřských škol, 

který se skládá z oblastních kol, konaných v měsících únoru a březnu, 
a celostátního setkání, které se uskuteční 6. a 7. května v Nymburce. 
Na festivalu děti vystupují s dramatickým, hudebně-sportovním, hudeb-
ně-tanečním, pěveckým nebo recitačním 5minutovým programem.

Ve čtvrtek 17. března se oblastního kola v Zábřehu na Moravě 
zúčastnily děti z mateřské školy Za Ještěrkou s tanečním vystoupením 
Mrazíci. Po 3hodinové jízdě autobusem vystoupily před kulturním 
domem v Zábřehu a hned si vyzkoušely podium při dopolední gene-
rální zkoušce. Přes počáteční nejistotu si rychle zvykly na nový prostor 
a oslnivá světla reflektoru. Po dobrém obědě v místní školce se děti 
už netrpělivě začaly převlékat do kostýmu, česat se a připravovat 
na společný začátek programu. Svou vizáží a kostýmy budily velký 
zájem okolí, říkali jim andílci. Po společném úvodu děti zhlédly v sále 
několik vystoupení svých kamarádů z jiných mateřských škol morav-
skoslezského kraje. A potom už přišla jejich chvíle. Do svého vystoupení 
přes počáteční překvapení ze zcela zaplněného hlediště a sálu daly děti 
všechnu svou radost a hravost. Za to byly odměněny aplausem nejen 
na konci, ale spontánním potleskem během celého svého vystoupení. 
Protože nás čekala dlouhá zpáteční cesta, nemohly se děti zúčastnit 
závěrečného společného ceremoniálu. Touto cestou bychom chtěli podě-
kovat obecnímu úřadu Radvanice-Bartovice za příspěvek na dopravu, 
paní školnici Dáše Tvardkové za ušití kostýmu a dětem ze třídy myšek 
za pěknou reprezentaci své školky a obce Bartovice.

Paní učitelky Katka, Hanka a pan učitel David

deN v leSe
Přijďte dne 21. 5. 2011 (je to sobota) od 9 hod. na zajímavou akci, 

která již tradičně proběhne přímo v lese. Čeká vás dobrodružná stezka 
Bělským lesem, prohlídka Lesní školy, soutěže, odměny, povídání o lese. 
Uvidíte koně při práci a lesní techniku v akci. Vstup na akci je zdarma.

Pro bližší informace sledujte webové stránky: www.ostravskelesy.cz 



Vrasna,�Lesbos,�Kos,�Rhodos,�Kréta,
Zakynthos,�Lefkada,�Kypr
Letecky�přímo�z�Ostravy!
Luxusním�autokarem!

Nádražní�124,�Ostrava�-�tel.:�596�134�000�-�www.nikolas.cz

Dítě zdarma!�Rodinné�balíčky!
Sleva�za�včasný�nákup!

Sleva�za�doporučení!

Letecky�z�Ostravy�nebo�autokarem!
Vrasna,�Lesbos,�Kos,�Rhodos,�Kréta,

Zakynthos,�Lefkada,�Kypr

Nádražní�124,�Ostrava�-�tel.:�596�134�000�-�www.nikolas.cz

Nové�termíny�a�akce�na�našem�webu!
Dítě zdarma!�Sleva�za�doporučení!

Rodinné�balíčky!Last�moment!
Např.�4 členná�rodina�letecky�celkem�za�24000!

MUDr. Alice Havlová
všeobecná praktická lékařka

Informuje o změně  
ordinační doby od 1. května 2011

ve své ordinaci,  
Hviezdoslavova 16, Radvanice

 Pondělí 7.00–13.30 14.00–17.00 hod.
 Úterý 7.00–12.00 hod.
 Středa pouze odpoledne 13.00–18.00 hod.
 Čtvrtek 7.00–13.30 hod.
 Pátek  7.00–11.00 hod.

- rozšířená ordinační doba

- registrace nových pacientů

- možnost telefonického objednání 
na tel. čísle 596 232 079 v době ordinačních hodin

- dovolená v květnu od 19. do 27. – zástup zajištěn



ZE ŽIVOTA NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK

OSLAVY DNE UČITELŮ V LOUTKOVÉM DIVADLE
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