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Pozvánka na
zastupitelstvo

Hezké Vánoce a šťastný nový rok

Starostka městského obvodu Radvanice
a Bartovice Bc. Šárka Tekielová
zve občany
na 8. zasedání Zastupitelstva městského
obvodu Radvanice a Bartovice,
které se koná ve čtvrtek 15. prosince 2011
od 16.00 hodin v Hasičské zbrojnici
v Ostravě-Radvanicích.

Adventní koncert

Městský obvod Radvanice a Bartovice
Vás srdečně zve na Adventní koncert, který
se uskuteční v sobotu 10. prosince 2011 od
18 hodin v Husitském sboru v Radvanicích.
Na koncertu zahraje a zazpívá ostravská kapela
Ave!Band.

Konec roku před radnicí
Starostka městského obvodu Radvanice
a Bartovice Bc. Šárka Tekielová
srdečně zve 31. prosince 2011 všechny spoluobčany na slavnostní zakončení roku 2011 před
budovu radnice, kde bude v 21.00 hodin odpálen
ohňostroj a podáváno malé občerstvení v podobě
sladkého koláčku a hřejivého svařáčku.

SILVESTR 2011
Slavnostní ohňostroj
bude odpálen
dne 31. 12. 2011
ve 21.00 hodin
před budovou radnice.

Vážení a milí spoluobčané,
přijměte naše upřímné přání klidného prožití
Vánoc, Silvestra a Nového roku. Užijte si tyto
sváteční dny v kruhu své rodiny, nejbližších
přátel a známých, obklopeni láskou, pohodou
a štěstím.
Do blížícího se roku 2012 Vám všem
přejeme hodně úspěchů, ať osobních, tak
pracovních, klid, radost, zdraví, štěstí a spokojenost. Našemu městskému obvodu Radvanice
a Bartovice pak přejeme další rozvoj, nové
a úspěšné projekty, které mění jeho tvář a díky
nimž se nám všem zde lépe žije.
Asi nás všechny nečeká jednoduchý
rok, přejme si tedy, aby honba za živobytím
a prosperitou v nás nepřebila základní lidské
hodnoty, jako jsou úcta k druhým, soucit se
slabšími a nemohoucími, porozumění a pomoc
potřebným.
Před námi je adventní čas, který skýtá
mnohé možnosti, jak ho strávit. Městský obvod
pro Vás připravil tradiční Adventní koncert
v kostele a s tímto rokem se rozloučíme před

radnicí, kde nebude chybět ohňostroj, ani
koláčky a svařák. Budeme se těšit, že se tam
s Vámi potkáme a vzájemně si popřejeme hezké
svátky.
Bc. Šárka Tekielová,
starostka městského obvodu
Ing. Štěpán Košťál a Richard Dudek, DiS,
místostarostové

Kontroly odhalí, čím doma topíte v kotlech
Ministerstvo životního prostředí zvažuje,
že kontrolu domácích topenišť by v budoucnu
navrhovaly radnice. Kotle v domácnostech by
pak kontrolovali proškolení úředníci.
Novinářům to řekl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS), který se účastnil
jednání pracovní skupiny pro řešení špatné kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji. Právě
lokální topeniště, kde řada lidí topí nejrůznějšími odpady, se podle odborníků přibližně třetinou podílejí na zhoršené kvalitě ovzduší.
Ministerstvo by definitivní verzi kontrol
chtělo připravit tak, aby byla časově sladěná

s novým zákonem o ochraně ovzduší, který
by měl začít platit příští rok v červenci.
„Nechceme podporovat udavačství, sousedské
spory ani zelená komanda. I proto je základní
rámec tohoto systému na bázi podezření –
kontrola – sankce nastaven tak, aby o kontrolu
v dané domácnosti požádala úředníky obce
s rozšířenou působností vždy jen místní radnice,“ uvedl Chalupa. Dodal, že lidé na radnici
znají poměry mezi obyvateli i vzájemné sousedské vztahy.
Podle Chalupy by kontroloři měli mít přístup pouze ke kotli a používaným palivům.

Jak pracovníci veřejné služby pomáhají

QQ Pracovníci veřejné služby pomáhají uklízet obvod. Foto: Jan Maceček

V letošním roce došlo k dílčím úpravám
v systému údržby veřejné zeleně v našem městském obvodě. Navázali jsme plynule na v minulém volebním období zavedený systém zapojení
veřejné služby a veřejně prospěšných prací do
úklidu. Obě služby se uplatňují zejména při
údržbě zeleně, čištění veřejného prostranství
a dalších pomocných a úklidových pracích. Do
systému se navíc zapojili také hasiči s technikou, zakoupenou v roce 2010, která byla v letošním roce rozšířena o traktorovou sekačku
a mulč.
Díky tomu mohla být letos prováděna péče
o zeleň a celkový úklid obvodu s větší intenzitou. Podařilo se zajistit četnější sečení vybraných ploch, došlo také na prostory, na kterých
se v minulosti zejména z důvodu financí prováděla pouze nejnutnější údržba.
Černé skládky se množí
Na černé skládky nás upozorňujete takřka denně. Právě s výraznou pomocí veřejné
služby byla zlikvidována celá řada černých
skládek, jako například na ulici Pod Bažantnicí
u sjezdu k řece Lučině, v areálu radvanického
koupaliště, na Lipině, na ulici Na Hrázkách,
Potoční a dalších místech. Rovněž jsme mohli
konečně odklidit část trosek bývalých garáží
na ulici Na Hrázkách a částečně také některé
pozůstatky objektů v areálu radvanického
koupaliště. I když je likvidace černých skládek
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zajišťována svépomocí, neobejde se také bez
financí z našeho rozpočtu. Společnost OZO
Ostrava ve spolupráci se statutárním městem
Ostrava sice každoročně vyčleňuje pro likvidaci
černých skládek patřičný počet kontejnerů,
které můžeme využít zdarma, ale toto rozhodně
nestačí. Takže vše ostatní již musíme hradit
z prostředků našeho městského obvodu. O to víc
pak mrzí skutečnost, že se na vyčištěném a uklizeném místě objevují černé skládky opětovně.
Úklid cest a chodníků v zimě
Systém veřejné služby a veřejně prospěšných prací je pro údržbu a úklid městského
obvodu výraznou pomocí nejen v období plné
vegetace, ale také v zimním období. Zajištění
zimní údržby je oproti minulosti také částečně
upraveno. V zimním období 2010/2011 se
kromě firem, které zabezpečují zimní údržbu
komunikací a chodníků na základě smlouvy,
zapojila také veřejná služba, zaměstnanci
veřejně prospěšných prácí a radvaničtí hasiči.
Tento systém v sobě nese kromě finanční
úspory také možnost širšího zajištění zimní
údržby v kratším čase.
I přes všechna dosud provedená opatření jak
v zimní údržbě, tak při údržbě zeleně a úklidu
jsme si vědomi, že určitě nedocílíme 100procentní spokojenosti všech obyvatel. Vždy se
bude začínat na některém místě s úklidem,
sečením, odklizením sněhu jako první a někde
se bude končit. Naší snahou bude i v nadcházejícím období systém péče o náš městský obvod
zlepšovat.
Richard Dudek, DiS., místostarosta

Pokuty by měly být ukládány pouze v případě,
kdy majitel kotle vstup úředníka odmítne nebo
samotná kontrola odhalí porušení zákona,
tedy pálení odpadu. Pokuta by v tomto případě
mohla dosáhnout maximální výše 20 tisíc
korun.
Do deseti let od nabytí účinnosti zákona by
však všechny domácnosti měly povinně provozovat kotle, které splňují třetí emisní třídu, tedy
kotle vyšší kategorie. Právě na pořízení ekologičtějšího způsobu vytápění by domácnosti
mohly získat dotace.
(RED)

Změny v sociální
oblasti od 1. 1. 2012
Od 1. 1. 2012 nabývají účinnosti zákony,
které podstatným způsobem mění dosavadní sociální systém. Cílem tzv. sociální
reformy je vytvořit efektivní systém
správy veřejných prostředků určených pro
sociální oblast, pomoc v samotném procesu
administrace a vyplácení dávek a vyšší
dostupnost státem poskytovaných služeb.
Od 1. 1. 2012 se sjednocuje proces výplaty
dávek sociální ochrany. Rozhodování
a administrace těchto dávek bude od
tohoto data prováděno jediným orgánem,
kterým je Úřad práce ČR. Na kontaktních
pracovištích úřadu práce lze po 1. 1. 2012
vyřídit veškeré služby jak v oblasti zaměstnanosti, státní sociální podpory, hmotné
nouze i dávky pro osoby se zdravotním
postižením. Na území statutárního města
Ostravy od 1. 1. 2012 zahájí činnost 3 nová
kontaktní místa úřadu práce – upozorňujeme občany, kteří jsou příjemci dávek
pomoci v hmotné nouzi, že počínaje
1. 1. 2012 bude pro občany městského
obvodu Radvanice a Bartovice příslušným kontaktním místem pro vyřizování žádostí o dávky hmotné nouze ul.
Husova 7, Moravská Ostrava (autobus
č. 38, zastávka Husův sad).

Upozornění na
změnu výplatního termínu dávek
hmotné nouze
V souvislosti s realizací sociální reformy
dochází z organizačních důvodů ke změně
výplatního termínu dávek hmotné nouze
z 20. 12. 2011 na 15. 12. 2011 od 8:00 do
12:00 hodin na Úřadě městského obvodu
Radvanice a Bartovice. Od 1. 1. 2012 bude
dávky hmotné nouze vyřizovat a vyplácet
kontaktní místo Krajské pobočky Úřadu
práce v Ostravě, Husova 7, Moravská
Ostrava.
Mgr. Kateřina Zdražilová, tajemnice
Mgr. Irena Kopciuchová, odbor SV

Ostravská radnice ocenila PaedDr. Josefa Přibyla
Ostrava zná svého pátého seniora roku,
kterým se stal Ing. Lubomír Pásek. Mezi
trojici nejlepších, které vybírala odborná
komise z dvacítky mimořádně aktivních
osobností starších 65 let, se dostal i obyvatel
našeho městského obvodu, PaedDr. Josef
Přibyl, kterého navrhla Rada městského
obvodu. Ocenění mu 24. 11. předal náměstek
ostravského primátora Martin Štěpánek.
„Velmi si tohoto ocenění vážím, protože
to znamená, že jsem tu nepůsobil nadarmo,
a jsem hrdý na to, že jsem na Ostravsku zůstal,
protože jsem sem přišel z Prahy. Abych byl
trochu aktuální, cítím, že v sobě mám jakýsi
gen, o kterém píše Jarek Nohavica, který mi
umožnil, abych zde působil a hlavně pracoval
s lidmi, se kterými se mi dobře spolupracovalo,“ řekl oceněný PaedDr. Josef Přibyl při
slavnostním vyhlášení ankety. Jak dodal,
velkou oporou mu v jeho činnosti byla a stále
je jeho manželka.

Laureáty ceny Senior roku města Ostravy
se v minulých letech stali MUDr. Blanka
Malá (2007), JUDr. Eva Teicherová (2008),
Mgr. Jaroslav Král (2009) a Luděk Eliáš (2010).
Text a foto PaedDr. Zuzana Sedláčková

Na radnici přivítali 11 občánků
Jedenáct občánků Radvanic a Bartovic
přivítali představitelé městského obvodu
v krásný prosluněný sobotní den 5. listopadu
2011 v obřadní síni radnice. Nejprve všechny
přítomné uvítala matrikářka Mgr. Taťána
Frajs a poté před zcela zaplněnou obřadní síní
zazpívaly a zahrály krásně připravený program
děti z mateřské školy z Bartovic pod vedením
paní učitelky Kramolišové a paní učitelky
Krystyánové. Poté se ujal slova místostarosta městského obvodu Ing. Štěpán Koštál

a všechny nové občánky přivítal v našem městském obvodu. Jejich rodiče se pak podepsali do
slavnostní kroniky obce. Všechny děti dostaly
bryndáček „občánka Radvanic a Bartovic“,
knížku „o mně“ a věnování s upomínkou na
dnešní slavnostní den s podpisem pana místostarosty. Každá maminka odcházela z radnice s květinou.
Mgr. Taťána Frajs,
vedoucí odboru OaVV
Fotografie najdete na poslední straně

Odpadová vernisáž na téma recyklace
Jako součást projektu „Nespalujme! Raději
recyklujme!“ proběhla výstava výrobků
z recyklovatelných materiálů ve dnech 1. 11.
a 2. 11. v prostorách radvanické sokolovny.
Na organizaci výstavy se podíleli učitelé se
svými žáky ze Základní školy Vrchlického 5
v Radvanicích. Tito žáci pod vedením svých
učitelů vyrobili pro odpadovou vernisáž
plastiky z odpadu. Nejlepší plastiky byly
vyhodnoceny odbornou porotou a autoři výtězných dílek byli odměněni uznáním a dortem.
Ceny byly předány členy odborné poroty
doc. Mgr. Jiřím Surůvkou, MgA. Markem
Pražákem a Mgr. Karlem Švachem.
Studenti Pedagogické fakulty Ostravské
univerzity Markéta Gajdičiárová, Libor Janků
a Martin Kolek připravili pod odborným dohledem Ing. Pavla Dostála, Ph.D., přednášky, které
žákům ZŠ Vrchlického v průběhu odpadové
vernisáže odprezentovali. Přednášky byly
zaměřeny na vysvětlení souvislostí mezi spalováním odpadu v domácích topeništích a kvalitou ovzduší v obci, jakož i příklady správné
praxe. Přednášky probíhaly v prostorách školy.
Po absolvování přednášky získaly děti osvědčení, které bylo vydáno o. s. „Vzduch“, a každé
třídě byly věnovány učební pomůcky dle
výběru třídních učitelů.
Mimo soutěž přispěli do odpadové vernisáže uměleckými plastikami studenti z Fakulty

výtvarného umění Ostravské univerzity a žáci
základních uměleckých škol v Ostravě (ZUŠ
Edvarda Runda, ZUŠ z Moravské Ostravy
a ZUŠ ze Zábřehu). Na projektu se dále podílel
Ateliér intermediální a Ateliér nových médií.
Všem zúčastněným patří poděkování
za skvělou práci, zvláště pak Mgr. Haně
Ostřanské. Za podporu děkujeme starostce
Radvanic a Bartovic Bc. Šárce Tekielové.
Fotogalerii najdete na: http://papavlucha.
rajce.idnes.cz/Odpadova_vernisaz_na_tema_
recyklace.
Za občanské sdružení „Vzduch“, Pavla Skýbová

V Bartovicích zpíval
Markus B.
V sobotu 19. listopadu
se konal ve společenském
domě v Ostravě-Bartovicích koncert
populárního německého
zpěváka Markuse B.
I přes to, že u nás není
příliš známý, přitáhl
zájem veřejnosti – zejména z hudebního světa.
V České republice se konal takto jeho jediný
sólový koncert, který se uskutečnil den před
jazzovým festivalem v Kroměříži.
Koncert v Bartovicích byl skvělý a hosté si
ho užívali do pozdních nočních hodin. Mezi
nadšeným publikem byla i zpěvačka Genny
Ciatti, která neváhala přijet na koncert až
z Prahy. Nakonec se sama chytila mikrofonu
a Markusovi B. zazpívala několik italských
a českých hitů. Poté zcela improvizovaně
bez přípravy zazpívali spolu známou písničku Killing Me Softly. Markusovi B. dělal
hudební doprovod na basu Josef Pak ze skupiny
Pakostra. Oba pánové také vystoupili v České
televizi v pořadu Dobré ráno, kde koncert ve
Společenském domě předem avizovali. Určitě
bychom rádi neztratili s Markusem B. kontakt
a do budoucna uspořádáme další hudební
setkání.
Ing. Kateřina Tomanová

Pozvánka na
vánoční výstavu
Městský obvod Radvanice a Bartovice
ve spolupráci se Střední školou profesora
Zdeňka Matějčka v Ostravě Vás zve na
vánoční prodejní výstavu. Výstava vánočních věnců, vazeb a výrobků se bude konat
v úterý 6. prosince od 9 hodin do 16 hodin
v obřadní síni radnice městského obvodu.
Jindra Lásková, odbor MBŠaK

SPOLEČENSKÝ DŮM
V OSTRAVĚ-BARTOVICÍCH
ZVE
VŠECHNY
8.
LISTOPADU
NA
A

A jak to viděli žáci?

Celá naše škola vytvářela různé plastiky,
které byly k vidění v sokolovně Radvanice.
Mohli jste zde spatřit žirafu, tučňáky, park,
pavouka, ježuru a jiné krásné výrobky. Naše
třída vyrobila plastiku spojenou i s recyklací,
a to postavu ženy, která venčí pejska a vyhazuje petlahev do kontejneru s plastem. Postavu
jsme vyrobili z petlahví, starých letáků, cédéček a krabic. Tyto výrobky hodnotili malíři
Jiří Surůvka, Marek Pražák a Karel Švach.
Nejvíce se jim líbily plastiky parku III. A třídy
a pavouka VII. A třídy.
ZŠ Vrchlického, Lucie Linhartová, žákyně VIII. A
Fotografie z akce naleznete na poslední straně.

9.–10. PROSINCE 2011
PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJ

17.–18. PROSINCE 2011
VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA

vždy ve 12–17 hodin.
Můžete si přijít nakoupit,
můžete přijít vystavit své vánoční výrobky.
SPOLEČENSKÝ DŮM V OSTRAVĚ-BARTOVICÍCH
Bartovická 459/8, 717 00 Ostrava-Bartovice
Kontakt: 603142068, kacata@email.czs

3 RaB noviny

Třetí projekt městského obvodu spolufinancován Evropskou unií
Městský obvod zahájí realizaci projektu
„Obnova zeleně na hřbitově v Ostravě-Radvanicích“, který je spolufinancován
Evropskou unií prostřednictvím Evropského
fondu pro regionální rozvoj a Státním fondem
životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí.
Celkové náklady projektu na realizaci
včetně propagace a dozorů jsou v částce 2.166
tis. Kč, z toho spolufinancováno z Operačního
programu Životní prostředí je ve výši 1.625 tis.
Kč a dále spolufinancováno z rozpočtu statutárního města Ostravy je ve výši 541 tis. Kč.
Cílem projektu je provedení zdravotní
a výchovné probírky stávajícího porostu v rámci
území o rozloze cca 2 ha stávajícího hřbitova
v Radvanicích. Celkem bude ošetřeno 37 ks dřevin. V rámci realizace se provede kácení 74 ks

dřevin, které jsou ve špatném zdravotním stavu,
napadené jmelím, uschlé či s poškozenými kořenovými náběhy. V jižní části hřbitova se nachází
svah o sklonu 1.1.5, který se postupem času
sesouvá směrem k rodinným domům. Z tohoto
důvodu v rámci projektu bude provedena úprava
svahu do sklonu 1:3 a následně takto upravený
svah bude osázen dřevinami. V západní části
hřbitova dojde k vyrovnání terénu a vytvoření
terénních lavic se sklonem 1:2. Na lavicích bude
v etapách provedena páteřní komunikace ze
zámkové dlažby.
Kácení a ošetření včetně ořezu stromů bude
prováděno ve ztížených podmínkách za pomocí

Z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu Radvanice
a Bartovice na své 22. schůzi dne
9. 11. 2011
- jmenovala členy školské rady:
• Základní škola Ostrava-Radvanice,
Vrchlického 5, IČ 70987700, příspěvková
organizace,
za pedagogické pracovníky: Šárka
Ševčíková, Mgr. Radmila Sulková,
za zákonné zástupce žáků: Jolana Gacíková,
Jana Koběrská,
za zřizovatele: Ing. Štěpán Košťál,
Ing. Ludmila Tikovská,
• Základní škola Ostrava-Radvanice,
Trnkovecká 55, IČ 70987718, příspěvková
organizace,
za pedagogické pracovníky: Mgr. Jana
Naarová, Mgr. Zdeněk Sieja,
za zákonné zástupce žáků: Zdenka
Jetelinová, Lenka Polachová,
za zřizovatele: Ing. Štěpán Košťál,
Ing. Ludmila Tikovská,
- projednala žádost Zdravotního ústavu se
sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 7,
702 00 Ostrava o souhlas s umístěním další
monitorovací stanice za účelem zajištění
objektivity měření kvality ovzduší v lokalitě
Ostrava-Radvanice a souhlasí s umístěním
monitorovací stanice na části pozemku parc.
č. 3239/7 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
který je ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřená správa městskému obvodu
Radvanice a Bartovice,
- rozhodla o uzavření kupní smlouvy
č. S 632/2011, jejímž předmětem je převod
vlastnického práva k 170 ks City bloků, které
se nachází na ulici Těšínské v městském
obvodu Radvanice a Bartovice, s kupujícím:
Ostravské komunikace, a.s., Novoveská
25/1266, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory,
IČ: 25396544,
- souhlasí s odstraněním a okleštěním stromoví a ostatních porostů ohrožujících vedení
Distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 1755

RaB noviny 4

a 1756 oba zahrada v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava a s jejich likvidací společností Dalkia
Industry CZ, a.s., Ostrava, Mariánské Hory,
Zelená 2061/88a, PSČ 709 74, IČ 27826554.

Rada městského obvodu Radvanice
a Bartovice na své 23. schůzi dne
23. 11. 2011
- projednala žádost statutárního města
Ostravy o stanovisko na svěření pozemků
parc. č. 3227/4 a 3227/10 v k.ú. Radvanice,
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, do správy městskému
obvodu a souhlasí se svěřením pozemků
parc. č. 3227/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 815 m 2 a parc. č. 3227/10,
ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 15 m 2, oba v k.ú. Radvanice, obec
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, do správy městskému obvodu
Radvanice a Bartovice,
- bere na vědomí plnění příjmů a čerpání
výdajů rozpočtu městského obvodu za
leden–říjen 2011 včetně provedených rozpočtových opatření a doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit plnění
příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za leden až
říjen 2011 včetně provedených rozpočtových
opatření,
- projednala návrh rozpočtu městského
obvodu na rok 2012 a rozpočtového výhledu
na léta 2013–2016 a doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit návrh
rozpočtu městského obvodu na rok 2012
a rozpočtového výhledu na léta 2013–2016,
- souhlasí se zmocněním statutárního města
Ostravy, městského obvodu Radvanice
a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00
Ostrava-Radvanice k zastupování společnosti RPG RE Land, s.r.o., Gregorova
3/2582, 701 97 Ostrava ve správním řízení
před správním orgánem, ve věci podání
žádosti o povolení kácení dřevin na pozemcích parcelní číslo 1056/5, 1104/1, 1104/4
v katastrálním území Radvanice v rámci
stavby „Stabilizace a úprava odtokových
poměrů v lokalitě Šporovnice“.
Mgr. Kateřina Zdražilová, tajemnice

stromolezeckých technik tak, aby nedošlo
k poškození ostatních dřevin, hrobových míst
a sousedních nemovitostí. Pařezy po vykácených stromech budou odfrézovány. V rámci
náhradní výsadby bude vysázeno 897 ks dřevin, z toho 68 stromů a 829 ks keřů. Součástí
realizace projektu je i 2letá údržba výsadeb.
Realizaci díla bude provádět firma Graseko,
s.r.o., se sídlem Blanická 217/86, 724 00
Ostrava-Stará Bělá na základě výběrového
řízení od prosince 2011 s ukončením v květnu
2012.
Ing. Dagmar Hrnčárková,
vedoucí odboru VŽPaVH

Co se děje na hřbitově
Lidé se často dotazují, co se děje na hřbitově v Bartovicích. Na hřbitově již probíhá
projekt hrazený z dotace v rámci Operačního
programu Životní prostředí, nazvaný „Sadové
úpravy na hřbitově v Bartovicích“. Nový živý
plot byl již vysázen mezi hřbitovem a polem,
a to v délce 135 m, habrem ve dvou řadách.
Taktéž na obě strany od vstupu bude nový živý
plot v délce 90 m. Skáceny byly tři lípy a jeden
zerav západní. Při zdravotním řezu dalších lip
bylo zjištěno, že další tři jsou v natolik špatném stavu, že dojde k jejich pokácení. V rámci
obnovy bude vysazeno 450 habrů obecných
a 115 jehličnanů – tisu červeného. V rámci projektu je i tříletá záruka na vysazenou zeleň.
Ing. Štěpán Košťál, místostarosta

Tóny akordeonu
a kytary zněly radnicí

Předposlední koncert posluchačů
Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia
v Ostravě se opět konal v obřadní síni radnice
22. 11. Nejprve zazněly skladby J. S. Bacha
a Zolotarjevova v podání akordeonisty Jana
Masnici. Po něm se představila další hráčka na
akordeon Anežka Gebauerová, a to skladbami
L. Boellmanna a B. Martinů. Jako třetí vystoupila kytaristka Veronika Hrdová, která studuje
hru na kytaru v 6. ročníku JKGO u Bohumily
Kunzové. V roce 2010 zaznamenala mimořádný úspěch mezinárodního významu – stala
se vítězkou a laureátkou mezinárodní i národní
rozhlasové soutěže Concertino Praga. Mladí
nadějní umělci sklidili
za nevšední umělecký
zážitek velký potlesk.
Další, teď už Vánoční
koncert na radnici se
bude konat v úterý
6. prosince v 17 hodin.
Všichni jste srdečně
zváni!
Text a foto:
Jindra Lásková,
odbor MBŠaK

LUING PYREX GROUP dodává hasicí
přístroje už skoro dvacet let
Dalšími firmami, které působí v našem
městském obvodu, jsou společnosti ze skupiny
LUING PYREX GROUP, které se zabývají
dodávkami a servisem hasicích přístrojů,
protipožárním zabezpečením a ochranou
staveb a dodávkami prostředků, hasicí techniky včetně oblečení pro hasiče a záchranáře.
Skupina je tvořena třemi samostatnými společnostmi Pyrex, spol. s r.o., LUING, spol. s r.o.,
a LUING PYREX, spol. s r.o., a jejich jediným
vlastníkem je Ing. Luděk Jaterka.

QQ Ing. Luděk Jaterka s americkým
kosmonautem O Reillym, který byl třikrát
v kosmu s raketoplánem a strávil 36 hodin ve
volném kosmickém prostoru. Jeho společnost
NASA představila antibakteriální funkční prádlo.
Foto: archiv LUING PYREX GROUP

Základy společností byly položeny v roce
1992, kdy vznikla firma Pyrex, spol. s r.o., jako
servisní středisko hasicích přístrojů, které společnost i vyráběla. Hasicí přístroje dodává do
podniků nejen v Česku, ale také na Slovensku.
Společnost provádí tlakové zkoušky, plní hasicí
přístroje, vede školení, zpracovává dokumentaci. Na podporu svých obchodních aktivit pak
vznikla o tři roky později společnost LUING
PYREX, spol. s r.o. „V té době jsme dodávali
hasicí přístroje a techniku do všech velkých
podniků na Ostravsku. Zboží od nás braly
OKD, Nová huť, Třinecké i Vítkovické železárny,“ vzpomíná jednatel společnosti a majitel
v jedné osobě Ing. Luděk Jaterka. „Ale bylo
to složité, protože firmy v té době měly potíže
s platbami, a tak jsme museli od nich odebírat
jako zápočet třeba uhlí, které jsme pak museli
prodat, abychom peníze nějak dostali zpět,“
vysvětluje.
Na konci 90. let pak LUING PYREX,
spol. s r.o., začala působit jako obchodní
nástavba společností Pyrex, spol. s r.o,
a LUING spol. s r.o. a dnes působí jako hlavní
dodavatel vybavení pro hasičské záchranné
sbory. Dodává pěnidla a sorbenty a vyprošťovací techniku, která se používá při záchranných
akcích (např. vystřihávání lidí z vozidel při
haváriích). Dodává hasičům a záchranářům
vysoce funkční prádlo a oblečení na bázi propylenu s antibakteriálně působícími mikročásticemi stříbra, které jsou zakomponovány přímo
do vláken textilie. Že takové oblečení snese i ty
nejobtížnější podmínky, dokazuje hodnocení

české vojenské jednotky v Afghánistánu. Podle
vojáků trička při vedrech výborně odváděla
pot a ani po čtyřech dnech nošení nezapáchala a nemusela se prát. Kromě toho LUING
PYREX, spol. s r.o., dodává i oblečení pro dámskou část hasičského sboru, kde nechybí slušivé
šaty, šortky ale třeba i tanga.
Kromě toho firma poskytuje služby
v požární ochraně, bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci, vypracovává třeba evakuační plány, pořádá školení BOZP, působí také
v oblasti ekologie a nakládání s odpady, provádí
analýzu ekologických rizik.
Třetí společnost LUING, s.r.o., je zaměřena
na protipožární ochranu staveb, při níž odborníci z bartovické firmy spolupracují s projekčními kancelářemi a kancelářemi architektů.
Komplexně řeší požární bezpečnost staveb, a to
od projektování, schválení projektové dokumentace, přes inženýrský dozor při výstavbě
až po zajištění kolaudace z hlediska požární
ochrany. Řeší odvětrání tepla a kouře, protipožární přepážky a ucpávky, protipožární nátěry
a nástřiky aj. Například v této době se svými
službami podílejí na výstavě Nové Karoliny
v centru Ostravy.
V době, kdy vycházejí tyto noviny, chce
firma přestěhovat své vedení do Bartovic,
kde rozšířila a rekonstruovala objekt, který
sloužil jen jako dílna a sklad LUING PYREX
GROUP. „Už se moc těšíme. Bude tam prodejna, parkoviště, velká dílna pro hasičská auta,
moderní šatny pro zaměstnance, školicí míst-

zachraňují životy. Protipožární prevence se tam
nepodceňuje a nikdo si nedovolí nedat hasicí
přístroj tam, kam patří, jen proto, že kazí vzhled
místnosti. To jen my, Češi, se to snažíme nějak
obcházet,“ dodává na závěr.
PaedDr. Zuzana Sedláčková

Přednáška pro
děti navštěvující
nízkoprahové
zařízení Centrom

Nový seriál
představujeme podnikatele
v obvodu

nost s barem a krbem, kterou chceme využívat
i pro naše setkání s partnery a také prostory
pro firemní stravování,“ vypočítává spokojeně Ing. Jaterka a na fotografiích ukazuje, jak
budou nové místnosti vypadat.
„Víte, hodně jsem cestoval po světě, byl
jsem skoro všude, a viděl jsem, jaké jsou rozdíly
v přístupu k protipožární problematice. Rozdíl
je v národní mentalitě. Například v Americe
jsou hasiči bohové a oni se podle toho tak chovají. Lidé k nim mají respekt a úctu, protože

Dne 18. 10. se uskutečnila v prostorách
občanského sdružení Centrom přednáška pro
děti, která měla název „Kyberšikana aneb můj
život v sociální síti“.
Přednáška se nesla v duchu fenoménu
dnešní doby, a to je facebook, e-mail a ostatní
sítě, které děti rády navštěvují, aniž by si uvědomily nebezpečí této komunikace. Přednášku
s dětmi vedla sociální pracovnice, která si pro
ně připravila názorné ukázky v podobě reportáží v TV a praktických ukázek na magnetické
tabuli. Dětem bylo sděleno, jaké jsou nástrahy
facebooku, proč je dobré a naopak špatné
takto komunikovat, co znamená kyberšikana,
kdo nejčastěji tohoto využívá a jak je možné
předejít těmto nástrahám. Ke konci dostaly
děti za úkol namalovat to, co je nejvíce zaujalo,
či překvapilo. Děti přednáška velice zaujala,
zapojovaly se do diskuse a bylo vidět, že toto
téma je aktuální a není vhodné dětem hned
takovouto komunikaci zakazovat, nýbrž je poučit, poradit a vysvětlit, jak správně manipulovat
s internetem.
Autor: Barbara Rojčíková
Foto: Barbara Rojčíková, Marcela Miková
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Kalendář
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Starostka popřála jubilantům

v měsíci prosinci

Celý Během Městská knihovna Radvanice –
měsíc půjčování Už je tu zas adventní čas
1.12.

16:00

2.12.

17:30

5.12.

17:00

5.12.

14:0016:00

6.12.
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6.12.
6.12.
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13.12.
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14:00
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Klub důchodců Bartovice –
Očekáváme Mikuláše
Husův sbor O-Radvanice,
skupina Hajaja
ZO ČZS Radvanice – výbor ZO –
příprava závěrečného hodnocení
roku 2011
Městská knihovna Radvanice –
Nadílka od čerta a andílka
Vánočí výstava v obřadní síni
radnice
Vánoční koncert studentů JKGO
v obřadní síni radnice
SRPŠ při ZŠ Vrchlického –
Mikulášská nadílka
Komise sociální – zasedací
místnost úřadu
24. schůze Rady MěO RaB –
kancelář starostky
Klub důchodců Radvanice –
Mikulášská nadílka
Komise bezpečnosti a dopravy –
zasedací místnost úřadu
ČSV o.s. ZO Radvanice –
Bartovice-Výbor schůze
Adventní koncert v Husově sboru
v O.-Radvanicích
Finanční výbor-zasedací místnost
úřadu
SPCCH Radvanice – Výborová
schůze
Klub důchodců při DPS Bartovice
– Vánoční koledy + výzdoba
Komise školství,mládeže
a sportu-zasedací místnost úřadu
Klub důchodců RadvaniceVánoční posezení
Komise životního prostředí –
zasedací místnost úřadu
Komise výstavby-zasedací
místnost úřadu
Komise kulturní a sportovní –
zasedací místnost úřadu
Klub důchodců Bartovice
– Půjdem spolu do Betléma –
Zpívejme koledy
8. zasedání Zastupitelstva MěO
RaB-hasičárna Radvanice
ZO ČZS Radvanice-závěrečné
hodnocení roku 2011
ZŠ Vrchlického – Vánoční
jarmark
25. schůze Rady MěO RaB –
kancelář starostky
Klub důchodců při DPS Bartovice
– rozloučení s rokem 2011
Klub důchodců Bartovice –
Těšíme se na Silvestra
Silvestr 2011 ohňostroj před
budovou radnice
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QQ Miroslav Kačmařík. Foto: Taťána Frajs

QQ Marta Kubinová. Foto: Šárka Krkošková

V závěru měsíce října se v plné síle dožil
osmdesáti let pan Miroslav Kačmařík. V druhé
polovině měsíce listopadu pak oslavila krásných osmdesát pět let paní Marta Kubinová.
Třetím oslavencem, který mohl nad dortem
sfouknout 90 svíček, byla paní Božena Sovová.
Jubilantům, dlouholetým obyvatelům našeho
městského obvodu, osobně popřála starostka
paní Bc. Šárka Tekielová a matrikářky
Mgr. Taťána Frajs a Šárka Krkošková. Do
dalších let oslavencům přejeme stálé zdraví,
životní elán a dobrou náladu.
Mgr. Taťána Frajs,
vedoucí odboru OaVV
QQ Božena Sovová. Foto: Šárka Krkošková

„Děkujeme“ z fary
Rok 2011 se pomalu blíží k závěru, a tak
bych rád jménem Římskokatolické farnosti
Ostrava-Radvanice chtěl poděkovat všem organizacím i jednotlivcům, kteří nás v letošním
roce podpořili.
Děkujeme statutárnímu městu Ostrava za
finanční podporu při dokončení dešťové kanalizace kostela a výmalby jeho bočních prostor.
Za finanční podporu organizace festivalu
Radvanický Superschol a dalších aktivit pro
mládež děkujeme statutárnímu městu Ostrava,
Městskému obvodu Radvanice a Batovice
a Nadaci ArcelorMittal. Za finanční podporu

rekonstrukce fary a její postupnou transformaci
v Poradenské a volnočasové centrum děkujeme
Biskupství ostravsko-opavskému, Nadaci ČEZ
a řadě jednotlivých dárců.
Za spolupráci a podporu děkujeme ZŠ
Vrchlického a Trnkovecká, pekárně Mayak,
DSS Gacík, SDH Radvanice, CSVČ Don Bosko
Havířov a všem dobrovolníkům z farnosti
i odjinud.
Přeji všem příjemnou dobu adventní
a radostné slavení vánočních svátků.
Marek Jargus
www.farnostradvanice.cz

Naši jubilanti v prosinci 2011
Blahopřejeme!

Skýba Libor, Vladimír Grečnar, Šmukař Libor, Račko Milan, Gabčo Milan,
Doležálková Dagmar, Šmahaj Jaroslav, Kotas Josef, Strzalka Jaroslav, Náhlý
Vladislav, Sladčík Jaromír, Konečná Františka, Koukal Jaroslav, Šwigostová Marie,
Dudáš Ondrej, Poláková Irma, Beneš Erich, Huták Jiří, Michenka Josef, Borová
Věra, Kačinský Lev, Sniegoňová Anna, Žáčková Libuše, Vavřincová Marie
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 informačním systému
evidence obyvatel nelze zjistit, jaké tituly či vědecké hodnosti občan získal,
uvádíme zde pouze jméno a příjmení oslavence.

Vzpomínka
Ta rána v srdci bolí a nikdy se nezahojí. I když už nejsi
mezi námi, v srdci žiješ stále s námi.
Dne 4. prosince uctíme tichou vzpomínkou 1. výročí
úmrtí

TOMÁŠE BORDÁŠE.

S láskou v srdcích vzpomínají manželka Monika a dcera Magdalénka.

Jubilanti v DPS Bartovice
Všem jubilantům v DPS-Bartovice, členům Klubu důchodců v tomto zařízení, přišel
poblahopřát místostarosta Ing. Štěpán Košťál,
který omluvil starostku Bc. Šárku Tekielovou,
jenž byla v zahraničí. Po vydatné večeři se
diskutovalo až do pozdních večerních hodin.
Na snímku nejstarší obyvatelka DPS paní
A. Rumanová, která oslavila 90 let.
Text a foto: Jaroslav Semecký

24. 12. 2011	sobota
		
Štědrý den
25. 12. 2011	neděle	
		
Boží hod vánoční
26. 12. 2011	pondělí
		
Štěpán		
1. 1. 2012	neděle	
		
Nový rok

22.00 hodin
10.00 hodin
8.00 hodin
10.00 hodin

v chrámu Neposkvrněného
Početí Panny Marie
v Ostravě-Radvanicích

v podobě „Výročních členských schůzí“. Bylo
tomu tak i v Domě s pečovatelskou službou
v Bartovicích, kde Klub důchodců – DPS hodnotil svou činnost za uplynulý rok. Udělalo se
toho mnoho a lze bez ostychu říci, že všechny
naplánované akce byly úspěšně realizovány.
Místostarosta Ing. Štěpán Košťál, který byl
pozván, zhodnotil spolupráci s naším klubem
a přítomným nastínil, co se bude dít v našem
městském obvodu v příštím roce. Rovněž v diskuzi odpovídal na různé jejich dotazy. Také
pozvaný předseda Klubu důchodců – Bartovice
Lumír Adamus zhodnotil spolupráci obou
klubů a vyjádřil přesvědčení, že i v následujícím roce bude spolupráce pokračovat.
Předsedkyně KD-DPS, Zdeňka Smužová
poděkovala všem přítomným za účast a následovalo občerstvení.
Text a foto: Jaroslav Semecký

Magické datum zlákalo ke svatbě dva páry
Magická data s opakujícími se číslicemi
přitahovala pozornost lidí od vzniku prvních
kalendářů, moderní společnost se v tom neliší.
Jedenáctý měsíc jedenáctého roku nového tisíciletí nabízelo zajímavé datum hned dvakrát:
1. 11. 2011 a 11. 11. 2011. Druhý magický den
11. 11. 2011 si k tomu, aby uzavřely svůj manželský svazek na naší radnici, vybraly hned dva
páry. Jeden z nich v obřadní síni naší radnice
a druhý v klidu domova.
Své ano si snoubenci řekli přesně 11 minut
po 11 hodině před oddávajícím, místostarostou městského obvodu panem Ing. Štěpánem
Košťálem a matrikářkou Mgr. Taťánou Frajs.
Druhá svatba pak byla uzavřena přesně za
hodinu, a to ve 12 hodin a 11 minut. Oběma
párům přejeme mnoho klidných a spokojených
společných let.
Mgr. Taťána Frajs,
vedoucí odboru OaVV
Foto: Šárka Krkošková

v Husově sboru
v Ostravě-Radvanicích

Bohoslužby

Bilancování Klubu důchodců DPS
Předposlední měsíc roku bývá vždy jak
v rodinách, tak i v různých organizacích
příležitostí k ohlédnutí se za uplynulým
rokem. Zjišťujeme, co se nám podařilo realizovat, anebo také co jsme nestihli. V různých společenských organizacích se tak děje

Sváteční bohoslužby

 Štědrý den:
Vigilie Narození Páně – sobota
24. 12. 2011 | 22:00 hod. – Mše svatá „půlnoční“
 Slavnost Narození Páně – neděle
25. 12. 2011 | 9:00 hod. – Mše svatá ze slavnosti
Chrámový sbor zpívá Českou mši vánoční –
Jan Jakub Ryba
 Svátek sv. Štěpána – pondělí
26. 12. 2011 | 9:00 hod. – Mše svatá
9:45 hod. – Vánoční hra (nejen pro děti)
 Silvestr – sobota
31. 12. 2011 | 16:30 hod. – Mše svatá
se svátostným požehnáním na závěr občanského roku 2011
 Slavnost Panny Marie, Matky Boží –
neděle
1. 1. 2012 | 9:00 hod. – Mše svatá
na začátku nového roku 2012
 Slavnost Zjevení Páně – středa
6. 1. 2012 | 17:10 hod. – Mše svatá
s žehnáním vody, kadidla a křídy
www.farnostradvanice.cz

Vánoční akce v knihovně
 Už je tu zas adventní čas
test pro děti o předvánočním čase
celý měsíc | během půjčování
 Nadílka od čerta a andílka
výtvarná dílna pro děti
postavičky z různých materiálů
5. 12 | 14.00 – 16.00 hodin
 Dopis Ježíškovi
soutěž pro děti
Vytvoř nejoriginálnější „dopis“ Ježíškovi.
celý měsíc | během půjčování
 Vánoční mužíci
malá výstavka | Vánoce v jiných zemích
celý měsíc
 Taková bývala Ostrava
výstava vybraných archivních fotografií
celý měsíc
 Mikuláš… a možná přijde i čert
hravé dopoledne pro děti
výtvarná dílna, soutěže a nadílka od andílka
5. 12. | od 9.00 do 11.00 hodin
radvanice@kmo.cz, 596 232 522
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Učíme se zachraňovat

U zbrojnice se uspávali broučci

Ve dnech 17.–18. 10. se žáci 9. ročníku
zúčastnili kurzu 1. pomoci. První den se
věnovali teoretickým znalostem a na jeho
závěr je čekal vědomostní test, který všichni
úspěšně zvládli. Druhý den se věnovali praktickým dovednostem. Učili se např. ošetřit
různá poranění, zastavit krvácení, poskytnout
umělé dýchání a použít stabilizovanou polohu.
Získané znalosti jistě mohou uplatnit ve svém
životě.
Mgr. Ivana Kačmaříková, ZŠ Trnkovecká

V pátek 21. 10. uspořádaly maminky ze
SRPŠ jako každý rok na naší škole tradiční akci
„Uspávání broučků“. Letos se broučci nekonali před velkou školou, ale za malou školou
u Hasičské zbrojnice, protože se velká škola
opravuje.
Po zahájení zazpívaly děti ze školní družiny v doprovodu paní vychovatelky Lenky
Laštuvkové broučkům a beruškám Mravenčí
ukolébavku. Pak se vydal rozsvícený průvod
broučků a berušek po Radvanicích. Porota
rodičů hodnotila kostýmy broučků a berušek.
Letos opravdu nebylo jednoduché vybrat ty,
kteří si s výrobou kostýmu dali největší práci.
Deset nejkrásnějších masek dostalo sladkou
odměnu.
Tento rok vyhráli Alice Štrochová, Alice
Pytelková a Matěj Kopecký.
Bylo připraveno hodně soutěží pro děti, skok
v pytli, hod kroužkem na tyč, házení pavoukem

na cíl a poznávání tajemných předmětů v krabici.
Na grilu se připravovalo skvělé občerstvení.
Tatínkové tuto dobrotu zapili výborným svařáčkem a děti teplým čajem.
Akce se jako vždy velice povedla.
ZŠ Vrchlického, Kamila Holmanová, žákyně V. A
Foto: Mgr. Martina Linhartová

Halloween na Ještěrce

Pondělí 31. 10. bylo v Mateřské školce Za
Ještěrkou Dnem Halloweenu. Přišli nás navštívit
i naši kamarádi ze Základní školy v Bartovicích
pod vedením paní učitelky Sulkové. Všechny
děti měly na sobě halloweenské kostýmy
a masky a čekalo na ně mnoho soutěží a úkolů.
Zdolávali krkolomnou cestu mezi překážkami,
prolézali tunelem, taky předvedli svou přesnost
při házení pavouků přes síť a vhazováním karet
do kruhu. Po splnění všech úkolů si ještě děti
složily puzzle „čarodějnici“ a vrhli se na výrobu
pavouka a vybarvování dýní, které si odnesli
s sebou domů. Tento den se nám všem moc líbil
a už se moc těšíme na příští rok!

Jistebnické rybníky

Dne 17. 10. se naše třída zúčastnila exkurze
na Jistebnické rybníky. Tuto exkurzi nám zajistila Nadace Dřevo pro život, Ostravské městské
lesy a zeleň a starostka městského obvodu
Bc. Šárka Tekielová. Na této exkurzi jsme se
dozvěděli něco o zde žijících živočiších a rostlinách. Dostali jsme pracovní listy a po skupinách je vyplňovali, pozorovali zdejší ptactvo
a zakreslovali jsme strukturu rybníku. Bylo to
super a všem moc děkujeme.
A teď něco k samotným rybníkům.
Jistebnická rybniční soustava je tvořena 31 většími i menšími rybníky oddělenými sypanými
hrázemi. Vodní plocha rybníků i jejich nejbližší
okolí jsou rájem vzácného vodního ptactva,
ryb, plazů i obojživelníků. Neméně významné
je i zastoupení flóry.
ZŠ Vrchlického, Lucie Linhartová, žákyně VIII. A

Předvánoční pozvánka
Základní umělecké školy
E. Runda
V letošním předvánočním období pro
Vás žáci hudební školy, pobočky v Ostravě
Radvanicích, připravili pěkné dárky.
Rádi Vás zveme na vánoční vernisáž
14. 12. v 16.30 hodin, které se zúčastní naše
výtvarné oddělení. Poté 19. 12. v 17 hodin
proběhne vánoční koncert žáků hudebního
oddělení. Obě tyto akce se uskuteční v prostorách ZUŠ na Třanovského ulici a všichni
jste srdečně zváni.
ZUŠ E. Runda
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Loučení s broučky
v Mateřské škole Radvanice
Jako každý rok, tak i letos jsme se jedno
krásné podzimní odpoledne sešli spolu s dětmi,
jejich rodiči a dalšími příbuznými v naší mateřské škole. Byli jsme moc potěšeni, že jsme se
sešli ve velkém počtu.
Ještě větší radost jsme pak my učitelky měly
z krásných a zajímavých broučků a berušek,
které děti spolu se svými příbuznými vytvořili z papíru či
přírodnin.
Přišel čas rozsvítit lucerničky,
lampiony a vyprovodit všechny
berušky, chrousty a ostatní
broučky na jejich poslední cestě
před zimním spánkem. Dlouhý
průvod se prošel ulicemi naší
obce. Naším cílem byla lucerničkami osvětlená školní zahrada,
kde už pro všechny broučky, které
děti celou cestu nesly, čekala
listím vystlaná postýlka. Děti
své broučky uložily do postýlky,
přikryly je lístečkovou peřinkou
a zazpívaly jim ukolébavku, při

které se všem broučkům určitě pěkně usínalo. Teď už jen pan malíř Podzim udělá ještě
poslední tahy štětcem a může nastoupit svou
vládu paní Zima, která celou zem přikryje bílou
peřinou. A nám všem nezbývá nic jiného, než
se těšit na jaro, až společně broučky opět probudíme.
Martina Stankušová

Odloučené pracoviště Základní školy
Vrchlického informuje
Čas letí jako voda a my již máme za sebou tři
měsíce školního roku 2011/2012. Během těchto
dvou měsíců jsme kromě učení stihli ještě
spoustu dalších akcí.
Samozřejmě jsme 1. září slavnostně přivítali
naše prvňáčky, ale i starší žáky.
V úvodu měsíce října jsme se již tradičně
zapojili do charitativní a zároveň sportovní
akce „Běhu naděje“. Při této akci nám počasí

moc nepřálo, ale i tak jsme se nenechali odradit
a běhu se nevzdali.
Před podzimními prázdninami jsme
společně s rodiči uspořádali pro žáky
„Drakolampionádu“ – ano, zní to trošku krkolomně, ale název této akce vystihuje vše, co se
na ní dělo. Předně si žáci zkusili pouštět draky
a věřte, že i když nám nefoukal vítr, draci létali
opravdu vysoko. Poté žáci draky namalovali
a stavěli z víček od plastových lahví. Celá akce
pak byla zakončena vypouštěním lampiónů
štěstí, na které si žáci napsali svá tajná přání.
Na sklonku října jsme se sešli s dětmi z MŠ
Ještěrka a bavili se po „halloweensku“. Chcete
vědět jak? Prolézali jsme různá strašidelná
zákoutí a tunely, házeli pavouky do sítí, chodili
po kamenech v bažině, házeli kouzelné karty
do kruhu, skládali strašidelný obrázek čarodějnice. Také jsme si stihli vyrobit pavouka
a „dýňovou ozdobu“. Všem se akce velmi
líbila, proto jsme si slíbili, že se určitě zase brzy
setkáme.
Text a foto: Mgr.Radmila Sulková, ZŠ
Vrchlického, odloučené pracoviště Bartovická 59

Čarodějnický den

V pondělí 31. 10. se to už od rána ve škole
hemžilo čarodějnicemi, kostlivci a dalšími
ohavnými příšerami. Konal se totiž velký čarodějnický den.
Pod vedením hlavní ohavy Satany vypukl
v sále školy čarodějnický rej. Tančilo se, soutěžilo, hrály se různé hry. Vyhodnoceny a odměněny byly největší ohavy, ale také zlobivci,
kterým měl pomoci k nápravě kouzelný lektvar
a zaklínadla.
Všem dětem se tento den velmi líbil.
Mgr.Ivana Kačmaříková, ZŠ Trnkovecká

Výlet za poznáním

Fotbalové utkání v Radvanicích
Dne 11. 10. od 15 hodin proběhlo fotbalové
utkání mezi družstvem chlapců z ubytovny
Family v Ostravě-Kunčicích a družstvem chlapců
navštěvujících nízkoprahové zařízení organizace
Centrom na Pátově ulici v Ostravě-Radvanicích.
Utkání se uskutečnilo v prostorách tělocvičny Základní školy Trnkovecké v Ostravě-Radvanicích. Kluci obou družstev se na utkání
pečlivě připravovali a v družstvu z ubytovny
dokonce hrála dívka. V den D byli všichni
nastoupeni v tělocvičně, kluci z Radvanic
měli zapůjčené školní dresy, aby došlo k rozlišení družstev. Samotné utkání bylo velice
napínavé, kluci i dívka utíkali za míčem jako

Vstoupit
do obrazu

Vstoupit do obrazu je název výstavy Jakuba
Špaňhela a vzdělávacího programu v Domě
umění v Ostravě, kterého se 3. listopadu zúčastnily děti z předškolní třídy mateřské školy Za
Ještěrkou. Rodák z Karviné Jakub Špaňhel
(nar. 1976) je představitel současné české malby
a děti se seznámily s jeho malířskou technikou
prohlédnutím vystavených děl a společným
vytvářením velkoformátových obrazů na
vylosované téma – slunce, auto, židle, strom
a kočka. Jak se dětem dílo povedlo? Posoudit
může každý z vás návštěvou a prohlídkou
vzniklé „galerie V okně“ v naší mateřské škole.
Děti program i vystavená díla velmi zaujaly
a už se těší, co je čeká na další výstavě v Domě
umění v měsíci prosinci.

diví a hlavně místní chlapci se nechtěli nechat
zahanbit. Akce nakonec dopadla pro místní
velice nečekaně, a to výhrou hostů. Družstvo
z ubytovny v čele s dívkou porazilo místní
kluky 10:9.
Po takto vysilujícím zápase čekalo na hráče
občerstvení v podobě párků s chlebem, limonád
a sladkých koláčků. Občerstvení připravili pracovníci organizace Centrom v jejích prostorách
na Pátově ulici.
Obě družstva byla velice šikovná a dohodla
se do budoucna na odvetě, která se opět uskuteční v Ostravě-Radvanicích.
Barbara Rojčíková

Za krásného podzimního počasí se žáci 6. až
9. ročníku vydali na přírodovědnou exkurzi.
Zavedla je na Landek v Ostravě-Petřkovicích.
Za doprovodu průvodkyň, které pro ně připravily zajímavý výklad i praktické úkoly, se
prošli naučnými stezkami tohoto významného
místa. Z rozhledny Landeku se mohli podívat
do širokého okolí města. Slunečné počasí přispělo ke zdárnému průběhu celé akce a získané
znalosti uplatní při výuce dějepisu a přírodopisu. Mgr.Ivana Kačmaříková, ZŠ Trnkovecká

Vánoční jarmark a Den
otevřených dveří

Kolektiv pedagogů i žáků Základní školy
Vrchlického srdečně zve na „Vánoční jarmark“ a „Den otevřených dveří“. Obě akce se
uskuteční dne 16. 12. Vánoční jarmark bude
zpřístupněn od 9 do16.30 hodin v tělocvičně
ZŠ Vrchlického 5. Den otevřených dveří proběhne od 9 do 12 hodin v budovách Základní
školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5,
odloučeného pracoviště Ostrava-Radvanice,
Havláskova 1 a odloučeného pracoviště
Ostrava-Bartovice, Bartovická 59. V tuto dobu
můžete zhlédnout výstavu plastik z recyklovaného materiálu, které vyráběli naši žáci.
Tato výstava bude umístěna na budově ZŠ
Vrchlického 5 v učebně hudební výchovy
v prvním patře. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Vedení ZŠ Vrchlického
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PROGRAM

SPOLEČENSKÉHO DOMU V OSTRAVĚ-BARTOVICÍCH listopad 2011
1.

Čtvrtek

Meníčka v restauraci od 11 hodin a osvěžovna
v Motobaru od 15 hodin.

20. Úterý

Taneční škola Marka Dědíka
Výuka párových tanců od 18 hodin.

2.

Pátek

ČERT NIKDY NESPÍ
První čertovský večírek v restauraci.

21.

Středa

3.

Sobota

MIKULÁŠSKÝ VEČÍREK PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
od 17 hodin.

Pitná kůra v osvěžovně
Od 15 hodin můžete v prostotách bývalého Motobaru
doplnit tekutiny.

22.

Čtvrtek

4.

Neděle

ADVENTNÍ NEDĚLE
Zveme všechny nadšence Vánoc k příjemnému
posezení nad teplým mokem.

Taneční škola Marka Dědíka
Výuka dětí od 16 hodin.

23.

Pátek

OCHUTNÁVKA BRAMBOROVÝCH SALÁTŮ
Můžete od 15 hodin nosit své misky s Vaším domácím
vánočním bramborovým salátem.

5.

Pondělí

ČAJE O PÁTÉ S MIKULÁŠEM
Začínáme v 17 hodin!

6.

Úterý

A zase Mikuláš!
Koho čert neodnesl, nechť to přijde nahlásit do
Motobaru nebo restaurace!

7.

Středa

Pitná kůra v osvěžovně
Od 15 hodin můžete v prostotách bývalého Motobaru
doplnit tekutiny.

8.

Čtvrtek

Taneční škola Marka Dědíka
Výuka dětí od 16 hodin.

9.

Pátek

PŘEDVÁNOČNÍ TRHY
Od 12 do 17 hodin.

10.

Sobota

11.

24. Sobota

ŠTĚDRÝ DEN – Zavřeno

25.

Neděle

PRVNÍ SVÁTEK VÁNOČNÍ
Přijďte se nám pochlubit, co Vám přinesl Ježíšek.

26.

Pondělí

DRUHÝ SVÁTEK VÁNOČNÍ
Už dnes máme pro Vás připravena meníčka
v restauraci!

27.

Úterý

POHÁDKOVÉ ZIMNÍ PRÁZDNINY – 1. ČÁST
Zábavný program od 8 do 14 hodin ve společenském
domě s občerstvením i obědem.

28.

Středa

PŘEDVÁNOČNÍ TRHY Od 12 do 17 hodin v prostorách
vestibulu společenského domu.

POHÁDKOVÉ ZIMNÍ PRÁZDNINY – 2. ČÁST
Zábavný program od 8 do 14 hodin ve společenském
domě s občerstvením i obědem.

29.

Čtvrtek

Neděle

ADVENTNÍ NEDĚLE
Zveme všechny nadšence Vánoc k příjemnému
posezení nad teplým mokem.

POHÁDKOVÉ ZIMNÍ PRÁZDNINY – 3. ČÁST
Zábavný program od 8 do 14 hodin ve společenském
domě s občerstvením i obědem.

30. Pátek

12.

Pondělí

ZUMBA
Zumbíme od 19 hodin! Cena 60 Kč.

Příprava na Silvestra
Je to poslední den v roce, kdy je otevřen společenský
dům pro veřejnost.

13.

Úterý

Taneční škola Marka Dědíka
Výuka párových tanců od 18 hodin.

31.

14.

Středa

Pitná kůra v osvěžovně
Od 15 hodin můžete v prostotách bývalého Motobaru
doplnit tekutiny.

SILVESTR
První letošní silvestrovská oslava proběhne
v Motobaru! Od 19 hodin, vstup pro zvané.

15.

Čtvrtek

Taneční škola Marka Dědíka
Výuka dětí od 16 hodin.

16.

Pátek

KINDERPÁRTY S DJ MAŠINKOU
Diskotéka pro děti a mládež od 15 do 19 hodin.

17.

Sobota

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Výstava vánočních ozdob a ochutnávka cukroví ve
vestibulu od 12 do 17 hodin.

18.

Neděle

PRODEJNÍ ZLATÁ NEDĚLE
Od 12 do 17 hodin můžete v prostotách vestibulu
navštívit vánoční výstavu a trhy.

19.

Pondělí

ZUMBA
Naposledy letos zumbíme od 19 hodin! Cena 60 Kč.

Sobota

Pohádkové prázdniny

Nevíte kam s dětmi o zimních prázdninách, protože musíte pracovat?
Společenský dům pro ně připravil zajímavý zábavný pohádkový program.
Stačí, když k nám do společenského domu své děti ráno kolem 8 hodin
přivedou a my se jim budeme věnovat až do 14 hodin. Děti dostanou občerstvení, budou mít k dispozici po celou dobu čaj nebo minerálku a určitě s námi
i poobědvají. Po zkušenostech s letním příměstským táborem víme, že se
dětem program u nás líbí, proto jsme jim ho připravili na tři části ve dnech
27., 28. a 29. 12. s názvem POHÁDKOVÉ ZIMNÍ PRÁZDNINY. Počet
míst je sice omezený, ale rodiče mohou přihlásit své děti telefonicky na
č. 603 142 068 nebo mailem na adrese kacata@email.cz.
Ing. Kateřina Tomanová

CVIČENÍ pro ZDRAVÁ ZÁDA
Tělocvična sportovní areál
Ještěrka – Bartovice
ZDRAVÁ ZÁDA – Po: 16.30–17.15 hod.
Určeno všem, kteří mají problémy se zády
nebo jen jako protažení po práci, sportu a jako
příprava pro ty, co se sportem chtějí začít.
PILATES – Po: 17.30–18.30 hod.
So: 10.00 hod.
PILATES S VELKÝM MÍČEM
St: 18.45–19.45 hod.
Metoda, která je jednou z nejpoužívanějších
na světě! KOMPLEXNÍ zapojení celého pohybového aparátu! Nyní i v kombinaci s velkým
míčem.
UDĚLEJTE VŠE PRO SVÁ ZDRAVÁ ZÁDA
A TĚLO A VYBERTE SI CVIČENÍ VHODNÉ
PRÁVĚ PRO VÁS
Informace: Profesionální cvičitelka:
lenka.kolarcikova@seznam.cz,
http://aquaaerobic-ov-fm.sweb.cz,
tel.: 608 745 605

OLYMAR – dom. potřeby a železářství
(Šenov náměstí, 1. patro na HRUŠKOU)

VÁNOČNÍ AKCE

Zametač koberců CHIRON, Titanové nádobí
(zdravé vaření bez tuku)
Mlýnek na maso, strouhanku, mák, jídelní soupravy 18 dílů
Jídelní příbory – soupravy i pro děti, nerezové termosky,
dózy na cukroví
Možnost zakoupení dárkových poukazů.
Těšíme se na Vás Po–Pá 8:00–17:00, So 8:00–11.30
Tel.: 731 161 773

Pronajmu byt 1+1
v Ostravě-Bartovicích
na ul. Těšínská v domě
s vlastním vchodem.
Volný od 1. 1. 2012.
Kontakt: tel. 602 532 532

Nově otevřena prodejna

Za Ještěrkou 629/1
Ostrava Bartovice

Léčebné centrum AKTIN, s.r.o. v Ostravě Bartovicích slaví v
prosinci 3 roky své existence. Při této příležitosti jsme pro Vás
připravili ve dnech 5.12. - 16.12.2011 možnost nákupu
permanentek a balíčků služeb za výrazně nižší ceny. Platnost
permanentek je 1 rok od data zakoupení.
Bližší informace o našich službách budou na www.lcaktin.cz
nebo na tel. 733 700 004.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Mgr. Eva Nitková a kolektiv

DADADO
řeznictví
ČERSTVÁ DRŮBEŽ
Těšínská 1283, Ostrava-Radvanice
Bezkonkurenční ceny, možnost
dovozu zboží nad 10 kg až do domu
zdarma (do 5 km od prodejny).
Budeme se těšit na Vaši návštěvu
v „chaloupce před školou“ !!!

uspávání broučků v zš a mš

vítání občánků na radnici obvodu

odpadová vernisáž v radvanické sokolovně

halloween ve školách a školkách
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