
Vedení městského obvodu se po posled-
ních komunálních volbách výrazně proměnilo. 
Politické strany, které se ucházely o pří-
zeň voličů, nakonec respektovaly vůli lidí 
v Radvanicích a Bartovicích a vytvořily koa-
lici sociálních demokratů, občanských demo-
kratů a politického hnutí STAROSTOVÉ 
A NEZÁVISLÍ. Ta povede městský obvod po 
další volební období.

Další čtyři roky bude v čele městského 
obvodu stát starostka Bc. Šárka Tekielová 
a místostarostové Ing. Štěpán Košťá l 
a Richard Dudek, DiS., který bude pracovat 
jako neuvolněný. Všechny tři lidé v Bartovicích 
a Radvanicích dobře znají.

Novou starostku, mimo jiné první ženu 
v historii obvodu, Bc. Šárku Tekielovou mohli 
lidé potkávat na všech akcích v obci. Dříve, 
než odešla na krajský úřad, pracovala na zdej-
ším úřadě a mimo jiné organizovala společen-
ské a kulturní akce. O tom, že ji lidé dobře 
znají a že si její práce váží, svědčil i nejvyšší 
počet preferenčních hlasů ve volbách. 

„Voliči už podruhé v letošních volbách 
naznačili, že chtějí změnu, a jasně vyjádřili 
svůj názor. Jsem ráda, že politické strany 
tento názor respektovaly, protože vím, že to 
není až tak běžné. Koalice je sestavená tak, že 
respektuje zájmy velké většiny obyčejných lidí 
v Radvanicích a Bartovicích, protože jde napříč 
politickým spektrem,“ říká nová starostka. 
„A o co budu usilovat? Určitě se budu snažit co 
nejlépe pracovat a voliči si za čtyři roky zhod-
notí, jestli se jim to líbilo, nebo ne,“ dodala.

Místostarosta Ing. Štěpán Košťál bude ve 
funkci pracovat jako uvolněný a bude zastupo-

vat starostku při její nepřítomnosti. V minu-
lém volebním období působil v obci jako 
zastupitel a lidé ho znají i jako prvního muže 
obvodu. Před osmi lety totiž vedl Radvanice 
a Bartovice jako starosta.

„Chtěl bych poděkovat voličům, že se nene-
chali otrávit a přišli k volbám. Nově sestavená 
koalice, která bude obvod vést po další čtyři 
roky, je svědectvím toho, že volby mají smysl,“ 
řekl Košťál.

Druhého místostarostu Richarda Dudka 
také lidé v Radvanicích a Bartovicích dobře 
znají. Je totiž velitelem jednotky místních 
hasičů, bez kterých se v obvodu neobejde 
žádná větší akce, ani živelná pohroma, jakou 
byly třeba v letošním roce záplavy.

„Vážím si toho, že nám lidé dali ve volbách 
svůj hlas, a chtěl bych za to lidem poděkovat. 
Budu se snažit pracovat tak, aby se lidem tady 
dobře žilo a neměli důvod odsud odcházet,“ 
řekl Dudek.

Konec roku bude pro všechny tři velice 
hektický. Přesto nezapomínají, že se blíží 
nejhezčí svátky roku. „Přejeme lidem krásné 
Vánoce, aby si je užili beze shonu a v klidu 
rodiny. A do nového roku hodně zdraví 
štěstí, pracovních a osobních úspěchů,“ sho-
dují se všichni. Dodávají, že je čeká společný 
silvestr před radnicí, aby připili na zdar roku 
příštího. A že zvou všechny lidi v obvodu, 
je jasné.

Text a foto PaedDr. Zuzana Sedláčková

zdarma rOČNÍK XIX prOsINec 2010

Starostka městského obvodu  
Bc. Šárka Tekielová 

zve občany na 2. zasedání
Zastupitelstva

městského obvodu Radvanice 
a Bartovice, 

které se uskuteční ve čtvrtek 
16. prosince 2010 od 16.00 hodin 
v Hasičské zbrojnici Radvanice. 

Konec roku 
před radnicí

Starostka městského obvodu  
Radvanice a Bartovice
Bc. Šárka Tekielová

srdečně zve 31. prosince 2010 všechny 
spoluobčany na slavnostní zakončení 
roku 2010 před budovu radnice, kde 

bude ve 21.00 hodin odpálen ohňostroj 
a podáváno malé občerstvení v podobě 
sladkého koláčku a hřejivého svařáčku.

Klidné Vánoce a štěstí v novém roce, 
přeje lidem nové vedení obvodu

Nové vedení městského obvodu: starostka Bc. Šárka Tekielová, mís- Q

tostarosta Ing. Štěpán Košťál (vlevo) a místostarosta Richard Dudek, DiS. 
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Ustavujícím zasedáním zastupitelstva 
začalo nové čtyřleté funkční období. Členy 
našeho zastupitelstva se stali tito zastupitelé:

1. Roman Biela VV
2. Bc. Aleš Boháč ČSSD
3. David Blažek ČSSD
4. Richard Dudek, DiS. Star. a nez.
5. Jiří Kačírek ČSSD
6. Martina Kosiecová ODS
7. Ing. Štěpán Košťál ODS
8. Pavlína Kozlová KDU-ČSL
9. Jaroslav Kudlička ČSSD

10. Milan Lukáš VV
11. Šárka Mendlová ČSSD
12. Ing. Bc. Ivana Michálková KSČM
13. Vojtěch Mynář ČSSD
14. Ing. Miroslav Pulchart TOP 09
15. Ing. Pavel Rais ODS
16. Ing. Jaromír Sládek ČSSD
17. Zdeněk Sovadník KSČM
18. Pavel Šebesta Star. a nez.
19. MUDr. Eva Šuláková ODS
20. Bc. Šárka Tekielová ČSSD
21. Alena Ulenfeldová KSČM

Starostkou městského obvodu byla na usta-
vujícím zasedání zastupitelstva 11. listopadu 
2010 zvolena Bc. Šárka Tekielová za Českou 
stranu sociálně demokratickou. Místostarostou 
byl zvolen Ing. Štěpán Košťál za Občanskou 
demokratickou stranu a druhým, neuvolně-
ným, místostarostou Richard Dudek, DiS., 
za Starosty a nezávislé.

Dalšími členy rady se stali za Českou stranu 
sociálně demokratickou David Blažek, Bc. Aleš 
Boháč, Vojtěch Mynář a za Občanskou demo-
kratickou stranu Ing. Pavel Rais.

Předsedou finančního výboru byl zvolen 
Ing. Pavel Rais. Předsedou kontrolního výboru 
byl zvolen Ing. Miroslav Pulchart za TOP 09.

První zasedání zastupitelstva stanovilo, 
že počet členů rady městského obvodu uvol-
něných pro výkon funkce pro volební období 
let 2010–2014 je 2, a to starosta a místosta-
rosta. Dále stanovilo, že počet členů rady 
městského obvodu pro volební období let 
2010–2014 je 7. Byly stanoveny odměny neu-
volněným členům zastupitelstva městského 

obvodu s tím, že při souběhu výkonu něko-
lika funkcí se odměna neuvolněnému členovi 
zastupitelstva městského obvodu poskytne 
pouze za výkon funkce, za níž náleží nejvyšší 
odměna – tedy odměny za jednotlivé funkce 
se nesčítají.

Schváleny byly zásady pro poskytování pra-
covního volna s náhradou mzdy a náhrady 
ušlého výdělku členům zastupitelstva; zase-
dání a schůze jsou schvalovány tak, aby neza-
sahovaly do běžné pracovní doby a nemusely 
být prováděny náhrady mezd či platů.

Byly rovněž stanoveny zásady pro posky-
tování cestovních náhrad členům zastupitel-
stva v rozsahu, jak jsou náhrady poskytovány 
zaměstnancům úřadu městského obvodu.

Bylo uloženo nahlásit návrhy nových členů 
jednotlivých komisí rady městského obvodu 
a výborů zastupitelstva městského obvodu 
s uvedením oblasti zájmu navrhovaného člena, 
aby mohly být vytvořeny pro období 2010–2014 
nové komise a výbory.

Ing. Renata Nytrová, 
tajemnice

Ustavující zasedání zastupitelstva 
našeho městského obvodu

Odstupující starosta městského obvodu Ing. Břetislav Blažek, CSc., blahopřeje Bc. Šárce Tekielové  Q

ke zvolení starostkou. Foto Zuzana Sedláčková

Po složení slibu čekalo na nové zastupitele hlasování. Mezi nejdůležitější body programu patřilo  Q

zvolení nového vedení obce. Foto Zuzana Sedláčková

INTERNETOVOU TELEVIZI  
najdete na našich webových 

stránkách 
www.radvanice.ostrava.cz. 
Přímé spuštění je možné 

na adrese: www.radvanice.tv.
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Informace o rozšíření 
služeb pro občany

Od měsíce listopadu 2010 byla sjednána 
městským obvodem Radvanice a Bartovice 
smlouva s firmou OVANET o zřízení a pro-
vozování „zóny volného internetu“ – bez-
drátového Wi-Fi připojení (také Internet 
Free Zone – HOT SPOT) pro mobi lní 
telefony a notebooky. Internet Free Zone 
je služba umožňující bezdrátové připojení 
k síti Internet, poskytované v bezlicenčním 
(volném) rádiovém pásmu 2,4 GHz podle 
standardu 802.11 b/g. Služba je určena pro 
širokou veřejnost a nekomerční využití. 
Využívání služby je bezplatné. Po připo-
jení a využívání sítě Internet Free Zone 
je v intervalu 30 minut pozastaveno načítání 
webových stránek a je nutné potvrdit další 
činnost kliknutím na definované místo na 
nově zobrazené webové stránce, tzv. POP 
UP okno. V takto otevřeném POP UP 
okně může OVANET nabídnout reklamní 
prostor dalším subjektům. Službu Internet 
Free Zone v prostorách radnice (přízemí 
a 1. patro) budou moci jednotliví uživatelé 
využívat maximálně 4 hodiny pro jednotlivé 
zařízení.

Mgr. Taťána Frajs, 
vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí

V rámci bohatého programu Lidové vese-
lice byla dne 25. září v prostoru Dalimilova 
parku provedena výsadba pamětního stromu. 
Jedná se o lípu srdčitou, která bude obča-
nům připomínat 705 let od první písemné 
zmínky o založení obcí. Tento pamětní strom 
nahradí původní dřevinu Českého červeného 
kříže, místní skupiny Radvanice, která byla 

při výstavbě parku v minulosti pokácena. 
Výsadbu dřeviny provedli zástupci obce spo-
lečně s členkami Červeného kříže, místní 
organizace Radvanice. V současné době 
probíhá příprava pamětní desky, která bude 
k dřevině umístěna do konce letošního roku. 

Pavla Kolářová, ekolog úřadu
Foto Jindra Lásková

Výsadba pamětního stromu

Zimní údržbu cest a chodníků bude pro 
náš městský obvod opět zajišťovat sdružení 
firem zastoupené firmami pánů Františka 
Hauta, Zbyňka Najzara a Miroslava Langra. 
Zimní údržbu budou rovněž zajišťovat pra-
covníci veřejně prospěšných prací, kteří jako 
zaměstnanci městského obvodu pečují o čis-
totu veřejných prostranství a dále pracovní 
četa složená z dlouhodobě nezaměstnaných 
v rámci tzv. veřejné služby. Nově se budou 
v této zimní sezoně podílet na zimní údržbě 
i radvaničtí hasiči, kteří za pomoci nové tech-
niky – především malotraktoru zakoupeného 
městským obvodem, budou čistit některé 
chodníky a plochy v centru Radvanic.

V platnosti zůstává zákon, který ukládá 
obcím starat se o zimní údržbu všech chodníků 
v obci. U nás je tak k zimní údržbě určeno 
celkem 19 km chodníků. Udržovat se nebude 
pouze úsek chodníku na ulici Bartovická podél 

úložišť odpadu ArcelorMittal v délce 870 metrů, 
chodník na ulici Ráčkova v délce 175 metrů 
a chodník na ulici Šmídova v délce 130 metrů. 
I přes platnost zákona prosíme občany, kteří 
se již v minulosti starali o úseky chodníků 
před svými nemovitostmi, aby i tentokrát, 
hlavně v případě kalamitního sněžení, přiložili 
ruku k dílu ku prospěchu uživatelů chodníku.

Z důvodu kvalitního provádění zimní 
údržby cest dále vyzýváme občany, aby nene-
chávali svá vozidla na místních komunikacích, 
a to i z toho důvodu, že se vystavují nebezpečí 
poškození svého vozidla sněhovou technikou, 
kdy sněžný pluh má šířku 3 m.
Ing. Ctirad Havlásek, vedoucí odboru MHDaP

Zimní údržba cest a chodníkůAdventní 
koncert

SMO, mě s t s k ý ob vod Rad va n i c e 
a Bartovice, Vás srdečně zve na ADVENTNÍ 
KONCERT, který se uskuteční v sobotu 
18. prosince 2010 od 18.30 hodin v chrámu 
Neposkvrněného Početí Panny Marie v Ostravě-
Radvanicích (u radvanického hřbitova). 

Představ í se nám Komorní orchestr 
Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě 
s dirigentem Petrem Šumníkem společně 
s Pěveckým sborem JKGO se sbormistryní 
Danielou Zukovou ve skladbách
Pavel Josef Vejvanovský: Sonata Vespertina, 
Adam Michna z Otradovic: Loutna česká, 
Marc-Antoine Charpentier: Te Deum, 
Tomáš Norbert Koutník: Pastorela.

Jindra Lásková, MBŠaK Pozvánka 
na koncert

Městský obvod Radvanice a Bartovice 
Vás srdečně zve na předvánoční koncert 
studentů Janáčkovy konzervatoře a gymná-
zia v Ostravě, který se koná v úterý 14. pro-
since 2010 od 17.00 hodin v obřadní síni 
radnice. V programu zazní skladby Leoše 
Janáčka, Wolfganga Amadea Mozarta, 
Adama Michny z Otradovic a dalších.

Jindra Lásková, MBŠaK

25. 1. 2011 26. 7. 2011
22. 2. 2011 30. 8. 2011
29. 3. 2011 27. 9. 2011
26. 4. 2011 25. 10. 2011
24. 5. 2011 29. 11. 2011
28. 6. 2011 20. 12. 2011 
Výplata dávek hmotné nouze bude pro-

bíhat v úterý v době od 8.00 hod. do 12.00 
hod.

Jiné výplatní termíny nejsou možné!
Vyplácení soc. dávek bude probíhat  
v I. patře, kancelář č. 15 – POKLADNA.
Budete-li vybírat sociální dávky prostřed-
nictvím plné moci, je nutné si je vyzvednout 
v úřední den na matrice v I. patře.

Mgr. Irena Kopciuchová,  
vedoucí odboru sociálních věcí

Výplatní termíny dávek hmotné 
nouze na rok 2011
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Z jednání samosprávy obvodu
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice 
na své 90. schůzi dne 27. října 2010
- schválila příkaz k provedení inventarizace 

majetku, pohledávek a závazků k 31. pro-
sinci 2010 

- rozhodla o uzavření dodatku k darovací 
smlouvě na převod finančních prostředků 
pro zajištění realizace kontejnerových stání 
na separovaný sběr odpadů v městském 
obvodě s OZO Ostrava s.r.o. s ohledem 
na to, že doba realizace musí být prodlou-
žena až do r. 2011

- v y jádř i la souhlas s př ijet ím dotace 
z „Programu prevence kriminality a extre-
mismu – Úsvit“ dle podmínek poskyto-
vatele Ministerstva vnitra ČR pro projekt 
„Bezpečný dům – Pátova 655/2 v Ostravě- 
-Radvanicích“ 

- schválila návrh na ocenění Moravsko-
slezského kraje u příležitosti Dne učitelů 
v roce 2011 pro Mgr. Vladimíra Sobola, 
ředitele Základní školy Trnkovecká, 
za dlouholetou tvůrčí pedagogickou čin-
nost 

- schválila zimní opatření pro rok 2010/2011
- rozhodla o uzavření smlouvy o dí lo 

na „Výměnu s t á v a j í c í c h oken ve 
Společenském domě, ul. Bartov ická 
459/8 v Ostravě-Bartovicích“ se zhotovite-
lem DEC-PLAST Trade 

- rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na rekon-
strukci stávajících elektrorozvodů v hasičské 
zbrojnici, radnici a městské policii v Ostravě- 
-Radvanicích včetně připojení záložního 
zdroje elektrické energie Slávia DES 15 
se zhotovitelem PHOENIX-ZEPPELIN 

- rozhodla o uzavření darovací smlouvy 
s p. A. Kochuparampilem na televizi 
Panasonic a jejího příslušenství pro klub 
důchodců v Domě s pečovatelskou službou 
v Bartovicích

- souhlasila s uzavřením darovacích smluv 
mezi Základní školou Vrchlického a:

a. Sdružením rodičů a přátel školy při ZŠ 
Ostrava-Radvanice Vrchlického na hrnčíř-
ský kruh 

b. p. Mgr. T. Stromskou na 2 ks DVD 
Chemická laboratoř 

c. p. Mgr. K. Slípkovou na dezinfekční tekuté 
mýdlo 

d. organizací MAXBROKERS na vestavě-
nou skříň 

e. organizací Bartovická dopravní společnost 
na CD mikrosystém a společenské hry 

f. p. M. Lukášem na ceny pro soutěže „O nej 
angličtináře“ 

- rozhodla o nalezené jednotné kanalizaci 
DN 400 na ulici Turgeněvova v Ostravě- 
-Radvanicích 

- rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě 
o dílo, jehož předmětem je změna termínu 
stavby „OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ULIC 
TĚŠÍNSKÁ – LIHOVARSKÁ – ČAPKOVA 
V OSTRAVĚ RADVANICÍCH“ v sou-
v islosti s nárokovanými vícepracemi 
na základě znaleckého posudku soudního 
znalce 

- rozhodla o uzavření nájemní smlouvy 
bytu s občanským sdružením CENTROM 
ve výši 40 Kč/m2/měsíc

- schválila termín a místo ustavujícího zase-
dání zastupitelstva městského obvodu 

- rozhodla o likvidaci neupotřebitelného 
movitého majetku městského obvodu v cel-
kové pořizovací hodnotě 61 736,01 Kč 

Ing. Renata Nytrová, tajemnice

Stavba okružní křižovatky ulic Těšínská–
L ihovar ská–Čapkova by la dokončena 
a od druhé poloviny listopadu slouží svému 
účelu. Stavba byla dokončena s měsíčním 
zpožděním. Zhotovitel stavby akciová spo-
lečnost STAVIA požádal v průběhu stavby 
o prodloužení termínu díla a o odsouhlasení 
vícenákladů stavebních prací. O posouzení 
žádosti a o vypracování znaleckého posudku 
k této žádosti požádal městský obvod odborně 
způsobilou osobu. Na základě tohoto posou-
zení rozhodla rada městského obvodu dne 
27. října 2010 o prodloužení původního ter-
mínu stavby o 35 kalendářních dní. Zároveň 
bylo dohodnuto, že zhotovitel nebude účtovat 
náklady související s provedenými vícepra-
cemi. I přes toto jistě nepříjemné zpoždění 
přispěje nová okružní křižovatka ke zlepšení 
plynulosti průjezdu křižovatkou, zvýšení bez-
pečnosti automobilové a pěší dopravy a zajistí 
plynulejší výjezd vozidel z ulice Lihovarská 
i Čapkova.

Ve druhé polovině měsíce listopadu fini-
šovala celoplošná oprava krajské silnice 
Těšínská. Tuto opravu provádí pro Správu sil-

nic Moravskoslezského kraje stavební společ-
nost ALPINE. V návaznosti na tuto opravu 
provádějí Ostravské komunikace a.s. stavbu 
„Zklidnění ulice Těšínské“, která je pokra-
čováním již realizovaného zklidněného úseku 
v centru Radvanic. Základem zklidnění 
je pomocí stavebních úprav snížit nelegální 
rychlost motorových vozidel a zvýšit pozor-
nost řidičů. Jako stavební prvky jsou použity 
střední dělící (ochranné) ostrůvky a zúžení 
vozovky vysazenými chodníkovými plochami, 
popřípadě jejich kombinace. Realizovaný 

ostrůvek významně usnadňuje přecházení 
chodců a zabraňuje nebezpečnému předjíž-
dění vozidel. Dodatečné chodníkové plochy 
přináší také výhody zkrácení délek přecházení 
a zlepšení rozhledových poměrů. V této sou-
vislosti uvádíme, že iniciátorem tohoto zklid-
nění krajské silnice byl městský obvod, který 
nechal vypracovat projektovou dokumentaci. 
V současné době probíhá zkušební provoz 
a zjištěné problémy budou řešeny po jeho 
skončení. Ing. Ctirad Havlásek, 

vedoucí odboru MHDaP

Stavba okružní křižovatky a zklidnění ulice Těšínská

Vánoční prodejní 
výstava 

Srdečně zveme všechny spoluobčany 
na vánoční prodejní výstavu, která se usku-
teční v úterý 14. prosince v obřadní síni rad-

nice od 9.00 do 16.00 hodin. 
Jindra Lásková, MBŠaK

Dotace na realizaci 
akce Bezpečný dům
Městský obvod na základě investičního 

záměru a vypracovaného projektu obdr-
žel z Ministerstva vnitra ČR rozhodnutí 
o poskytnutí dotace ve výši 638 000 Kč 
ze státního rozpočtu na akci Bezpečný dům – 
Pátova 655/2 v Ostravě-Radvanicích v rámci 
Programu prevence kriminality a extremismu 
v roce 2010 – Úsvit. 

Zhotovitel ALWIN START s.r.o., Volenská 
1680, 739 34 Šenov, na základě výběrového 
řízení bude zajišťovat realizaci. Akce je kryta 
ve stoprocentní výši požadovaných finančních 
prostředků. 

Cílem pilotního projektu je ukázat obča-
nům v lokalitě „Trnkovec“, že lze bydlet 
na vyšší úrovni, to znamená sociální a bez-
pečné, při dodržování domovního řádu. Dále 
lze očekávat zlepšení vztahů nájemce a jeho 
rodiny ke svěřenému majetku, který užívá a byl 
mu za úhradu k užívání svěřen. Základním 
cílem je zvýšení bezpečnosti občanů, snížení 
kriminality, snížení anonymity, snížení rizika 
pohybu neoprávněných osob a snížení rizika 
poškození (vandalismu) a následného zlepšení 
sociálních služeb. 

Ing. Dagmar Hrnčárková, vedoucí odboru 
VŽPaVH 

Okružní křižovatka už je hotová.  Foto Zuzana Sedláčková Q
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Vážení občané, předkládáme Vám vyhod-
nocení stavu ovzduší v našem městském 
obvodu za 1.–3. čtvrtletí roku 2010, a to pouze 
u látek a prvků, u kterých byly překročeny 
imisní limity. Celou zprávu včetně tabulek 
a grafů zpracovanou Zdravotním ústavem 
se sídlem v Ostravě najdete na webových 
stránkách www.radvanice.ostrava.cz. 

Q Prašnost (PM10)
V 1.–3. kvartálu letošního roku byla 

naměřena průměrná koncentrace frakce pra-
chu PM10 55 µg/m

3, při srovnání výsledků 
prašnosti v lokalitě Radvanice a Bartovice. 
Při srovnání výsledků prašnosti se stejným 
obdobím předchozích let lze konstatovat, 
že bylo dosaženo srovnatelných výsledků 
v průměrné prašnosti s rokem 2006 a 2007, 
ale v počtu nadlimitních denních koncen-
trací došlo vzhledem k období 2006–2007 
k výraznému poklesu. Za období 1.–3. kvar-
tálu byl limit prašnosti překročen 88×, což 
znamená, že již k 1. 10. 2010 bylo 2,5× 
více nadlimitních denních koncentrací, než 
je povoleno. Nejvyšší koncentrace byla namě-
řena 25. 1. 2010 na hladině 387 µg/m3, což 
překročilo o 18 % dosud nejvyšší denní kon-

centraci v období 1.–3. kvartálu v roce 2006 
(326 µg/m3 ). 

Q Oxid dusičitý
V 1.–3. kvartálu letošního roku byla prů-

měrná koncentrace NO2 23,4 µg/m
3. Pokud 

porovnáme letošní průměrnou koncentraci 
NO2 v 1.–3. kvartálu letošního roku s hod-
notou 1.–3. kvartálu v předešlých letech, 
můžeme konstatovat, že výsledky jsou kromě 
roku 2009 srovnatelné. V 1.–3. kvartálu letoš-
ního roku nedošlo k překročení hodinového 
limitu NO2 . Za poslední roky sledování oxidu 
dusičitého v naší lokalitě může být konstato-
váno, že průměrné výsledky měření se nachá-
zely vždy pod limitními hodnotami.

Q Benzo(a)pyren – hlavní zástupce PAU 
Koncentrace benzo(a)pyrenu v této loka-

litě se dlouhodobě pohybuje na hygienicky 
závažné hladině. Za posledních 5 let moni-
torování byly vždy průměrné roční hodnoty 
minimálně 9× vyšší, než je cí lový roční 
limit, a tyto hodnoty byly nejvyšší z celé 
Ostrav y. V období 1.–3. kvartálu roku 
2010 byla naměřena průměrná hodnota 
6,2 ng/m3, 80 % denních měření byla vyšší, 
než je cílový roční limit. Když byla smogová 
topná sezóna, na hladině benzo(a)pyrenu 
se to neprojevilo, a to v důsledku frek-
vence měření. PAU jsou odebírány k sta-

novení pouze co 6. den a v době nejvyšších 
koncentrací nebyl odběr uskutečněn. Tudíž 
průměrná koncentrace za období 1.–3. kvar-
tálu letošního roku je nejnižší za posledních 
5 let monitorování.

Q Benzo(a)antracen
Z ročn ích průměrných koncentrac í 

je známo, že koncentrace benzo(a)antracenu 
dosahuje v této lokalitě výsledky vyšší než 
je doporučený limit SZÚ již dlouhodobě. 
Za období 1.–3. kvartálu roku 2010 byla 
naměřena průměrná hodnota 12,9 ng/m3, 
což je ve srovnání se stejným obdobím roku 
2009 o cca 15 % nižší výsledek, srovnatelně 
s rokem 2008. Od roku 2006 průměrné hod-
noty benzo(a)antracenu mají nejednoznačný 
trend. 

Q Arsen 
Hladina arsenu v období 1.–3. kvartálu 

letošního roku byla oproti stejnému období 
předešlých let 2006 až 2009 v Radvanicích 
a Bartovicích výrazně nižší. V posledních 
dvou letech nedošlo k překročení limitu, 
k mírnému poklesu došlo i u maximální 
koncentrace. Koncentrace arsenu za období 
1.–3. kvartálu letošního roku dosáhla 53 % 
limitu.

Pavla Kolářová,
ekolog

Vyhodnocení stavu ovzduší v našem městském 
obvodu za 1.—3. čtvrtletí roku 2010

Linka č. 45 pojede 
až do Poruby

Od 11. prosince pro naše občany při-
bude možnost přímého autobusového 
spojení s Porubou po ulici Rudná. Jedná 
se o prodlouženou linku č. 45, která bude 
vyjíždět z konečné zastávky Ještěrka 
po ulici Těšínská směrem na Radvanice, 
kde bude po trase obsluhovat stávající 
zastávky. Na kruhovém objezdu Těšínská ×  
Fryštátská obslouží zastávku Fryštátská 
a pojede směr u l ice Rudná s t ím, 
že se na zastávce Vratimovská napojí 
na svou stávající trasu, tj. bude zajíždět 
na zastávku Nová Huť hl. brána a poté 
bude pokračovat po ulici Rudná směrem 
na Porubu.

Toto spojení, o které městský obvod 
usiloval delší dobu, bude znamenat pro 
naše občany přímé spojení jednak s pod-
nikem ArcelorMittal, jednak přímé spo-
jení s oblastmi Kunčice, Zábřeh, Svinov 
a Poruba po zastávkách Vratimovská, 
Frýdecká, Bivojova, Ocelářská, Městský 
stadion, Rottrův sad, Most mládeže, 
Výškovická, Shopping Park, Jelínkova, 
Malá Strana, Bytostav, Oblouk, Věžičky 
a Slavíkova.

Spojení bude v současné době zajišťovat 
7 párů spojů v pracovní dny a 5 párů spojů 
o víkendech a svátcích. Využití těchto 
spojů bude sledováno a v případě většího 
zájmu bude počet spojení rozšířen.

Ing. Ctirad Havlásek,
vedoucí odboru MHDaP

Odbor dopravně správních činností MMO, 
informuje občany města, držitele řidičských 
průkazů vydaných v době od 1. ledna 1994 
do 31. prosince 2000, o povinnosti zajistit 
si jejich výměnu do 31. 12. 2010. Od 1. ledna 
2011 pozbývají řidičské průkazy vydané v uve-
deném období platnost.

Neváhejte a dostavte se včas v úřed-
ních hodinách na odbor dopravně-správ-
ních činností magistrátu na ul. 30. dubna 35 
v Moravské Ostravě. K výměně budete potře-
bovat doklad totožnosti, řidičský průkaz 

a jednu fotografii 3,5 × 4,5 cm. Výměna 
není zpoplatněna, lhůta pro vydání nového 
řidičského průkazu je 20 dnů. Proto návštěvu 
neodkládejte! Úřední dny jsou pondělí 
a středa 8.00–11.30, 12.30–17.00, úterý 
a čtvrtek 7.30–11.30, 12.30–15.30, pátek 
8.00–11.00 pouze pro objednané. 

Bližší informace získáte na telefonním čísle 
844 12 13 14 nebo webových stránkách města 
Ostravy www.ostrava.cz. Objednat se můžete 
telefonicky na výše uvedeném čísle nebo elek-
tronicky na www.esmo.cz. 

Výzva k výměně 
řidičských průkazů

Charita Ostrava se pravidelně zúčast-
ňuje celorepublikové Tříkrálové sbírky, kte-
rou na pomoc lidem v nouzi pořádá Charita 
Česká republika. Tříkrálová sbírka 2011 bude 
v rámci Ostravy a okolí probíhat ve dnech 
1.–14. ledna 2011. Charita Ostrava se této 
tradiční veřejné sbírky zúčastní ve spolu-
práci s partnerskou Charitou sv. Alexandra. 
Z finančních příspěvků dárců budou pod-
pořeny například chráněné dílny Charity sv. 
Alexandra, osoby bez přístřeší v charitním 
azylovém domě sv. Františka, stavební úpravy 

vstupního prostoru a přízemí v azylovém 
domě sv. Zdislavy pro matky s dětmi a další.

V Tříkrálové sbírce 2010, které se Charita 
Ostrava zúčastnila ve spolupráci s Charitou 
sv. Alexandra, bylo celkem vykoledováno 
1 214 344 Kč. 

Charita Ostrava, www.ostrava.caritas.cz

Tři králové budou opět koledovat
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2. 12. 13.00 Sociální komise

6. 12. 13.00
93. schůze rady MOb RaB – kancelář 
starostky

8. 12. 15.00 Zářiví skřítci – výtvarné odpol. – knihovna

8. 12. 15.00 Rada MOb – kancelář starostky

9. 12. 16.00 60. výročí ZŠ Trnkovecká – ZŠ Trnkovecká 

13. 12. 17.00
Vánoční koncert žáků ZUŠ E. Runda 
v Ostravě-Radvanicích

14. 12
9 –12 
14–16

Vánoční jarmark – tělocvična ZŠ 
Vrchlického

14. 12 9–16 Vánoční prodejní výstava – obřadní síň radnice

14. 12. 14.00
Komise školství, mládeže a sportu – 
zasedací místnost úřadu 

14. 12. 17.00
Předvánoční koncert studentů JKGO 
a gymnázia v obřadní síni radnice 

15. 12. 15.45 Komise výstavby – zasedací místnost úřadu 

15. 12. 16.30
Vernisáž žáků ZUŠ E. Runda  
v Ostravě-Radvanicích

16. 12. 16.00
Komise životního prostředí – zasedací 
místnost úřadu 

16. 12. 16.00
2. zasedání zastupitelstva – společenský 
dům Bartovice

18. 12. 18.30
Adventní koncert – chrám Neposkvrněného 
Početí Panny Marie Ostravě-Radvanicích

22. 12. 15.00 Rada MOb – kancelář starostky

Celý měsíc
Knihovna – Vánoční přání – výtvarné 
odpoledne, Nakoukneme k sousedům – kvíz 

31. 12. 21.00 Silvestrovský ohňostroj před radnicí

v měsíci prosinci

Kalendář
událost í

Naši jubilanti v prosinci 2010
Blahopřejeme!

Jana Samohýlová, Jiří Kimmer, Emil Buksa, Zdeňka Maturová, Dagmar 
Mičovská, Kamil Rác, Jaromír Janík, Hana Smreková, František Lariš, Zdeněk 
Klocek, Marie Plucnarová, Oldřich Oboda, Jiří Chlopek, Zdenka Zelinová, Jozef 
Horňák, Josef Stankuš, Martina Sittková, Marie Krečmerová, Milena Rajnošková, 

Petr Kalousek, Ladislav Botoš, Petr Solář, Eva Nečasová
Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví a osobní pohody!

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

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

Víte, že…
 8. února 1919 bylo rozpuštěno radva-

nické obecní představenstvo? V obci 
byl ustaven dvacetičtyřčlenný poradní 
sbor a správním komisařem byl jmeno-
ván místní lékař MUDr. Ota Král.

 5. března 1919 byl rozpuštěn bartovický 
obecný výbor? Na jeho místo byla dosa-
zena dvanáctičlenná správní komise 
v čele se zeměpanským komisařem 
místním hostinským Janem Tvardkem.

 Na jaře roku 1921 proběhlo sčítání 
lidu? Radvanice a Lipina měly 7 095 
obyvatel. K německé národnosti se při-
hlásilo 113 občanů a k polské 28.

Dagmar Joklová, kronikářka

Vítání občánků
Vítání občánků bude pořádat městský 

obvod Radvanice a Bartovice v 1. čtvrtletí roku 
2011. V případě Vašeho zájmu o tuto krásnou 
akci sledujte, prosím, webové stránky našeho 
úřadu www.radvanice.ostrava.cz a informace 
ve vývěsních skříňkách. Další informace 
o vítání bude v následujících novinách RaB. 

Se z veře jněn ím fotog ra f ie , zapsá-
ním do slavnostní kroniky a zveřejněním 
na internetové televizi městského obvodu 
musí zákonný zástupce děťátka vyjádřit svůj 
písemný souhlas.  Mgr. Taťána Frajs,  
vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí

Období plískanic a konce roku je tady. 
V radvanické pobočce KMO jsme byly celý 
rok aktivní a snažily jsme se nabídnout jak 
čtenářům, tak i široké veřejnosti aktivity, 
které každý měsíc obměňujeme. Připravily 
jsme sérii výtvarných odpolední, testů, besed, 
výstav a knihovnických lekcí. A co je hlavní? 
Také na této pobočce KMO na vás čekalo 
velké množství knižních novinek.

Rády bychom poděkovaly zdejšímu měst-
skému úřadu za grant, který nám schválil. 
Nazvaly jsme ho Knihovna v zeleni. Byl zamě-
řen na ochranu životního prostředí a hravou 
formou rozvíjel cítění – zejména dětských čte-
nářů k přírodě samotné.

Náš dík patří také Nadaci OKD, která 
v rámci svých projektů poskytla grant celému 
obvodu KMO – Slezská Ostrava, ke kterému 

jsme se připojily i my v Radvanicích. „Od dolu 
k dolu vandrujeme spolu“ je název zmiňova-
ného projektu, který dětem přibližuje hor-
nické řemeslo, které se pomalu vytrácí.

Za ochotu a vstřícnost při spolupráci také 
děkujeme vedení a celému pedagogickému 
sboru ZŠ Vrchlického a ZŠ Trnkovecká.

Jsme rády, že do radvanické pobočky při-
cházejí stále noví čtenáři. Děkujeme mno-
hokrát za přízeň těm stávajících čtenářům 
a věříme, že se do radvanické pobočky budete 
i v příštím roce často a rádi vracet.

Do nového roku Vám všem přejeme hlavně 
hodně zdraví a věříme, že s knihou v ruce 
a vánoční náladou prožijete pohodové Vánoce.
 Vaše knihovnice 

Petra Růžičková a Marie Kryštofová

Okénko radvanické knihovny

Na našem zájezdu jsme měli štěstí na počasí, 
protože i když 8. června bylo Medarda, užili 
jsme si krásný sluneční den jak v Rožnově pod 
Radhoštěm, tak na Pustevnách.

Vyjeli jsme od našeho KD v osm hodin 
a o půl hodiny později jsme už projížděli 
Kozlovicemi a kolem devíti hodin jsme už byli 
na parkovišti v Rožnově.

Valašské muzeum v přírodě slaví letos 
své 85. narozeniny, ale kdo nešel do skan-
zenu, tak si prošel město, poseděl na rožnov-
ském náměstí, kterému vévodí krásná socha 
T. G. Masaryka, nebo si prošel park. A kdo 
měl chuť, dal si v některé restauraci dobrý 
oběd.

Ve 13.30 hodin jsme odjeli na Pustevny. 
Všichni se těšili na krásnou vyhlídku, pro-
tože mnozí tu byli naposledy už před nějakou 

dobou. Někdo si vyšel až k soše Radegasta, ke 
kapličce sv. Cyrila a Metoděje, a na bájném 
Radhošti jsme se jen dívali kolem. Kdo zde 
byl před léty, rád si na tu krásnou vycházku 
po hřebenu hor zavzpomínal. Obdivovali jsme 
krásně opravený hotel Tanečnica a památné 
domy Libušín a Maměnka, užili jsme si pří-
jemného prostředí a nadýchali se čerstvého 
vzduchu. O půl páté jsme už ale sjížděli 
z Pusteven zpět domů. Za hodinu jsme se 
rozloučili před KD Radvanice.

Byl to krásný zájezd a budeme rádi vzpo-
mínat na krásné beskydské hory a Rožnov. 
Děkujeme naší předsedkyni paní Arnoštce 
Marcisové, že nám znovu umožnila krásný 
zájezd za památkami naší vlasti.

Jarmila Zberovská, 
kronikářka Klubu důchodců Radvanice

Náš další krásný zájezd

Krásné prožití vánočních svátků
a úspěšné vykročení do nového roku 

přeje všem občanům 
knihovna Radvanice, 

pobočka Knihovny města Ostravy, p. o.,
nositelky titulu Městská knihovna roku 2010

Děkujeme za přízeň svým čtenářům
i Úřadu městského obvodu Radvanice 

a Bartovice
a těšíme se na další spolupráci.
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Dne 25. prosince 2010 
vzpomeneme 20. smutné výročí 

úmrtí našeho milovaného manžela, 
tatínka, tchána a dědečka 

pana Karla Hrbáčka  
z Ostravy-Radvanic.

Vzpomínají manželka a děti 
s rodinami.

Největší láska umírá, když oko matky se navždy 
zavírá.

Byly jsme dvě. Dvě na vše. Na lásku, na život, 
na boj i bolest i na hodiny štěstí. Dvě výhry 

i prohry, na život i na smrt … dvě!
Dne 1. 12. 2010 vzpomeneme první výročí naší 

drahé paní Marie Havláskové z Radvanic, která 
nás navždy a beze slůvka opustila ve věku 86 let. 

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte se mnou. 
Za celou rodinu dcera Marta

Po stopách svatého Martina se vydaly sku-
piny dětí v pátek 12. listopadu. Za doprovodu 
rodičů a prarodičů vyšly ve čtyři hodiny odpo-
ledne z parkoviště u ozdravného centra Ještěrka. 
Cestu k cíli jim ukazovaly stříbrné podkovy 
a planoucí svíce ukryté ve vysokých lahvích. 
Putování však nebylo jednoduché, neboť na jed-
notlivých stanovištích museli malí poutníčkové 
poznávat stromy a zvířátka a rozeznávat hlasy 
opeřenců a jiných tvorů. Odměnou za snahu jim 
však byl pohled na svatého Martina. V krásném 
plášti seděl na bílém koni a všechny děti, které 
k němu doputovaly, vítal laskavým úsměvem. 
Unavené nožky pak posílily svatomartinské roh-
líky a teplý čaj. Akci uspořádal městský obvod 
Radvanice a Bartovice ve spolupráci s Klubem 
důchodců v Bartovicích a Městskou policií 
Ostrava. Dagmar Joklová, kronikářka

Foto Jiří Huták

Po stopách svatého Martina Jesličky v kostele
Vánoční hra Jesličky svatého Františka 

se stala tradiční součástí ostravských Vánoc, 
v letošním roce ji mohou diváci zhlédnout 
již po šesté. Vánoční hra se zpěvy sklada-
tele Pavla Helebranda je inspirována pří-
běhy a událostmi ze života svatého Františka 
z Assisi. Tento světec (1182–1226), který 
se stal patronem ekologů, se za svého života 
proslavil láskou ke všem živým tvorům, poko-
rou a životem v dobrovolné chudobě. Byl také 
básníkem a svá kázání často lidem přednášel 
ve formě udivujících divadelních výstupů. Aby 
lidem přiblížil noc Božího narození, postavil 
František v italském Grecciu první jesličky. 
Tak se stal zakladatelem oblíbené tradice sta-
vění betléma. Hru ztvárnili herci Národního 
divadla moravskoslezského, členové Operního 
studia NDM a operního orchestru. Představení 
se bude hrát v kostele sv. Václava 22. 12. 
v 18  hodin a 26. 12. ve 14 hodin. (sed)

Listopadový 
koncert

V úterý 9. listopadu 2010 proběhl koncert 
studentů Janáčkovy konzervatoře a gymnázia 
v Ostravě, v němž se představili laureáti mezi-
národních soutěží Izabela Brodová – flétna, 
Leoš Drda – housle, Veronika Hrdová – 
kytara. Příznivci vážné hudby si s nadšením 
vyslechli jejich skladby a odměnili je zaslou-
ženým potleskem.  Jindra Lásková, MBŠaK

Den otevřených dveří
Zák ladní škola Ostrava-Radvanice, 

Vrchlického 5, vás srdečně zve na Den ote-
vřených dveří, který se bude konat v úterý 
7. prosince v době od 8 do 12 hodin v budo-
vách Základní školy Ostrava-Radvanice, 
Vrchlického 5, odloučeného pracoviště Ostra -
va-Radvanice, Havláskova 1 a odloučeného 
pracoviště Ostrava-Bartovice, Bartovická 59

Těšíme se na Vaši návštěvu
ZŠ Vrchlického

Nabízím hrobové místo 
na hřbitově v Ostravě-

Radvanicích, skupina I/63 
o rozloze 4 m2.

V případě zájmu volejte  
tel.: 608 556 447.

Vánoce 2010 v chrámu Neposkvrněného 
Početí P. Marie v Radvanicích

Štědrý den: Vigilie Narození Páně – pátek
24. 12. 2010 21.30 hod. – Vánoční hra
 22.00 hod. – Mše svatá „půlnoční“ 
Slavnost Narození Páně – sobota
25. 12. 2010 9.00 hod. – Mše svatá
Svátek Svaté rodiny – neděle
26. 12. 2010 9.00 hod. – Mše svatá s obno-
vou manželských slibů
Silvestr – pátek
31. 12. 2010 16.30 hod. – Mše svatá se svá-
tostným požehnáním na závěr občanského 
roku 2010
Slavnost Panny Marie, Matky Boží – sobota
1. 1. 2011 9.00 hod. – Mše svatá
Slavnost Zjevení Páně – čtvrtek
6. 1. 2011 17.15 hod. – Mše svatá
www.farnostradvanice.cz

Poděkování 
za laskavost

Chtěli bychom velmi poděkovat městskému 
obvodu Radvanice a Bartovice za vstřícné 
jednání a velikou pomoc prostřednictvím 
poskytnutí grantu na kulturní akce a dotaci 
na menší opravy a údržbu ve sboru naší nábo-
ženské obce. Přejeme všem, kteří se o tuto 
pomoc zasloužili další úspěchy v jejich práci, 
kterou pro nás dělají a  do roku 2011 mnoho 
radosti a vše dobré.

Za Náboženskou obec Církve československé 
husitské Rada starších.

Vánoční bohoslužby  
v husitském kostele r. 2010:
24.12. 2010 - Půlnoční ve 22.00 hodin
25.12. 2010 - Boží Hod vánoční v 10.00 
hodin
26.12. 2010 - Štěpán v 8.00 hodin
2.1. 2011 - Nový rok v 8.00 hodin 
Za Náboženskou obec Církve československé 

husitské  Rada starších

Pozvánka do Husova sboru
Srdečně zveme na malý  koncert v adventním 
čase, který se bude konat ve čtvrtek 9. 12. 2010 
v 16.30 hodin. Navštíví nás folková skupina 
Hajaja, která potěší v tomto očekávání a tichu 
všechny, kteří se v našem kostele zastaví. 

Za Náboženskou obec Církve československé 
husitské  Rada starších
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Zápis dětí 
do prvních tříd
Ve dnech
18. 1. 2011 od 12.00 do 17.00 hod.
a 19. 1. 2011 od 12.00 do 17.00 hod.
se uskuteční zápis do 1. tříd na ZŠ Vrchlického 
5, Ostrava-Radvanice. 

Ve stejné době se uskutečn í zápis 
i na odloučeném pracov išt i v Ostravě 
Bartovicích, Bartovická 59.

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

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

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

V případě problému s nástupem k zápisu 
v daném termínu informujte sekretariát školy 
na tel. č. 596 232 129 nebo elektronickou 
poštou zsvrchlickeho@seznam.cz. Informace 
o škole najdete na www.zsvrchlickeho.cz.

Mgr. Hana Ostřanská, ředitelka školy 

Sběr papíru pro Zelený strom
Naše škola se přihlásila do sběrové 

akce „ZELENÝ STROM 2010/2011“. 
Jedná se o sběr papíru. Oslovujeme touto 
cestou širokou veřejnost s prosbou o při-
spění do naší soutěže. Starý svázaný papír 
budeme vybírat vždy ve čtvrtek od 7.40 
do 8.00 hodin v prostorách školních šaten 
budovy ZŠ Vrchlického. Děkujeme.

ZŠ Vrchlického

Vánoční jarmark 
v tělocvičně

Kolektiv pedagogů i žáků Základní školy 
Vrchlického srdečně zve na VÁNOČNÍ 
JARMARK. Již tradiční akce se bude konat 
14. prosince od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 
16.00 hodin v tělocvičně ZŠ Vrchlického. 
Velice se těšíme na Vaši návštěvu.

Vedení ZŠ Vrchlického

V pátek 22. října se konalo na naší škole 
tradiční „Uspávání broučků“. Od půl šesté 
začali pobíhat v okolí školy broučci a berušky 
s lampiony a lucerničkami. 

Akci Uspávání broučků zahájila svým pro-
jevem paní ředitelka Mgr. Hana Ostřanská, 
předsedkyně SRPŠ paní Gacíková a náš host, 
místostarostka Ing. Bc. Ivana Michálková. 
Potom děti ze školní družiny v doprovodu 
paní vychovatelky Lenky Laštuvkové zazpí-
valy beruškám písničky a pak se vydal průvod 
lamiónků a lucerniček po Radvanicích.

Porota rodičů na hřišti hodnotila tři 
nejlepší masky broučků a berušek. Vyhráli 
broučci Alice Štrochová , Klára Nosková 
a Lukáš Hlinka, kteří dostali diplom a slad-
kou čokoládu. 

Na školním hřišti bylo připraveno hodně 
soutěží pro děti, skok v pytli, hod kroužkem 
na tyč, házení pavoukem na cíl a poznávání 
tajemných předmětů v krabici.

Mezi nejpopulárnější občerstvení patřily 
párky v rohlíku. Tým maminek byl skvěle 

sehraný. Tatínkové tuto dobrotu zapili výbor-
ným svařáčkem a děti skvělým teplým čajem. 

Akci uspořádaly maminky ze SRPŠ a jako 
vždy se jim velice povedla.

Klára Nosková, žákyně V.A ZŠ Vrchlického
Foto Radka Nosková

Tradiční uspávání broučků

Zima už je za dveřmi, a proto je zapotřebí 
se s podzimem náležitě rozloučit. Jedno pod-
zimní odpoledne měli rodiče možnost strávit 
spolu se svými dětmi v prostředí mateřské 
školy. Ve středu dne 10. 11. se uskutečnila akce: 
„Dobrou noc, broučci“, která vzbudila u rodičů 
zájem, a proto přišli spolu se svými dětmi 
vytvořit si broučka či berušku. Po celou dobu 
panovala ve třídách mateřské školy příjemná 
přátelská atmosféra. Všichni mohli využít svou 
fantazii a představivost. Někteří se do práce 
zapojili s takovou radostí a elánem, že se nedali 
od práce odtrhnout. Bylo vidět, že děti velice 
rády tvoří spolu se svými rodiči. Pokud se dětem 
něco nedařilo, jejich „dospěláci“ jim s tím velice 
rádi pomohli. A tak vznikli přenádherní a velice 
zajímaví broučci či berušky. Všichni přítomní 
rodiče i prarodiče se do tvůrčí práce ochotně 
zapojili, a proto jim za jejich účast mnohokrát 
děkujeme. A než děti svá „dílka“ dotvořily, 
snesla se venku tma. Nastal čas všechny broučky 
a berušky vyprovodit na jejich poslední cestě 
před zimním spánkem. Dětem se tato akce 
velice líbí a není divu, neboť rozsvícené lampi-
ony, které září do podzimního večera, jsou pro 
ně velice vzrušujícím zážitkem. Hmyzí drobotinu 

děti nakonec uspaly zpěvem „Mravenčí ukolé-
bavky“ na školní zahradě, která byla nádherně 
vyzdobena společnými výtvarnými pracemi dětí 
naší mateřské školy. Doufejme, že broučkové 
a berušky zimu, která se blíží, přežijí a na jaře 
se s nimi opět shledáme.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
p. Konvičkové a p. Ciché za dobrůtky, které 
pro děti připravily, dále děkujeme strážníkům 
Městské policie – služebna Radvanice za jejich 
bezpečný dohled nad průvodem a v nepo-
slední řadě dobrovolným hasičům z Radvanic, 
kteří nám na tuto akci zajistili osvětlení školní 
zahrady. Martina Stankušová

Rozloučení s podzimem 
v MŠ Radvanice

Pozvání 
Zveme vás na vánoční setkání žáků, 

rodičů a přátel, současných i bývalých, 
u příležitosti 60. výročí založení naší školy. 
Setkáme se v divadelním sále dne 9. pro-
since 2010 v 16.00 hodin. Srdečně zve 
vedení ZŠ, učitelé a žáci ZŠ Trnkovecká 
v Ostravě-Radvanicích.

ZŠ Trnkovecká

Zápis dětí do 1. třídy  
pro školní rok 2011/2012
na Základní škole Trnkovecká 55 v Ostravě-Radvanicích proběhne 
ve dnech 13.ledna 2011 10.00–16.00 hod.
 14.ledna 2011 10.00–14.00 hod.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2004 do 31.8.2005.
Souběžně se zápisem dětí do 1.třídy bude probíhat
zápis dětí do přípravného ročníku, do kterého mohou být zařazeny děti, které budou mít 
odklad školní docházky, narozené od 1.9.2004 – 31.8.2005 a také děti, narozené od 1.9.2005 
– 31.8.2006. 
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V pátek 1. října se děti z třídy Myšek 
ocitli na chvíli v Africe. Zúčastnili se výchov-
ně-naukového programu „Africká zvířata“ 
v ZOO Ostrava. Děti se zde dověděly nejen 
spoustu zajímavostí ze života tamní zvěře, ale 
také si mohly porovnat váhu a velikost zubů 
slona, žirafy či zebry, mohly potěžkat sloní kly 
a také se pochlubit cizím peřím, a to pštrosím. 
V pavilonu opic děti obdivovaly nový přírůs-
tek do šimpanzí rodiny a skotačení lemurů, 
které občas přerušil křik mandrilů. Ve slo-
ninci pozorovaly slonice a už se těší na jaro, 
kdy zoologická zahrada čeká velkou událost – 
narození slůňat. Na zpáteční cestě se děti 
potěšily v dětském koutku s názvem Statek, 
kde si zadováděly s kamerunskými kozami. 

Ve čtvrtek 21. října navštívily děti Divadlo 
loutek v Ostravě, kde zhlédly představení 
„O víle Amálce“, které se jim velmi líbilo.

Přesto, že Halloween se slaví 31. října, děti 
z předškolní třídy se svými kamarády z 1. 
třídy v Bartovicích si ho udělali o týden dříve, 
a to v pátek 22. října. Od rána do školky při-
cházela strašidla a strašidýlka, pavoučí muži, 
čarodějky a zvířátka, aby si dopoledne změ-
řily své síly při plnění záludných úkolů, např. 

lovení jablíček ústy v míse s vodou, hodu 
pavouků na síť a vytváření mumií ze svých 
kamarádů, které pro ně připravil lesní skřítek 
s dýni. Po záludných úkolech si děti společně 
rozhýbaly těla při strašidelných tanečcích 
a na závěr si vyrobily bramborové strašidýlka 
z přírodnin, kterými potěšili své rodiče. 

Dopoledne plné her a zábavy dětem tak 
rychle uběhlo, že se příšerky musely v poledne 
rozloučit se svými kamarády a poté zasednout 
k vydatnému obědu, po kterém ulehly do svých 
pelíšků a postýlek, kde spaly a spaly a spaly. 
A kdy se probudí? No, zase se až za rok, když 
začne Halloween.

V tomto měsíci děti viděly také dvě diva-
delní představení v mateřské škole divadla 
Smíšek „O ztracené panence“ a divadla 
Kaňka „Truhlice plná pohádek“, která se jim 
velmi líbila. Kateřina Kramolišová

Měsíc říjen v MŠ Za Ještěrkou

Halloween je americký svátek (obdoba 
našich dušiček), který se slaví v říjnu nebo 
listopadu. Na párty je potřeba si obstarat nej-
lépe strašidelný kostým; nosí se: čarodějky, 
WITCHes, duchové, GHOSTs, kouzelníci, 
MAGICIANs, prostě stará známá klasika. 
K nim se obvykle přidávají piráti, PIRATEs, 
lupiči, ROBBERs, vlci, WOLVEs, netopýři. 
BATs a strašidelné masky, SCARY MOVIEs, 
spolu s kostlivci, SKELETONs, mumiemi, 
MUMMIES, upíry, VAMPIREs, pavouky, 
SPIDERs and SPIDERMEN i jinou havětí. 

Kdo by se tedy v této době chtěl vydat 
na návštěvu do třídy V.A, měl by si to dobře 
rozmyslet, aby se nevydal do nebezpečí. 
Rozhodne-li se přesto někdo podstoupit toto 
riziko, doporučuji dotyčnému připravit si kupu 
sladkostí, jakou i nám přispělo školní SRPŠ. 

Sladkosti, SWEETs and CANDIEs, vždy 
velmi dobře fungují na uklidnění divokých 
a nebezpečných bytostí provolávajících TRICK 
OR TREAT! Koledu, nebo něco vyvedu! 
TRICK OR TREAT, trick or treat, I WANT 
something GOOD to EAT...

Na Halloweenské lekci v V.A jsme koš-
toval i dobré gumové kostičky, SWEET 
BONEs, zelené žáby, GREEN FROGs 
a barevné lepkavé mouchy, COLOURED 
FLIEs. Blééé, UAGH! Zarepovali jsme 
si Halloween‘s chants, ŘÍKAČKY, a vrhli 
jsme se na doplňovačku, CROSSWORDs, 

vybarvoval i jsme HAUNTED HOUSE, 
dům, ten strašidelný, a poslechem anglické 
písně odchytávali další Halloweenské barvy. 
Je docela možné, že ze třídy vyšlo o pár žáků 
méně, než ráno přišlo. Možná, že děti postrá-
dají paní učitelku. Není se co divit, vždyť letos 
jsme na Halloweenské párty měli i lidojeda, 
A MAN-EATER, pardon, vlastně lidojedku. 
Ta také, spolu s jednou priceznou, vyhrála 
soutěž o nejlepší masky. 

Mohlo by se Vám zdát, že jedna vyučovací 
hodina je na takovou zábavu málo. Ano, však 
také všechny divné bytosti dostaly za úkol při-
pravit vystřihovánky Halloweenského pexesa 
a domina. Jaké bylo mé překvapení, když jsme 
druhý den pexeso a domino hráli s hodnými 
žáky v V.A a po strašidlech, jako by se zem 
slehla. Tak zase příští rok, GOODBYE!
Text a foto Mgr. Jana Matalová, ZŠ Vrchlického

Halloweenská párty v V.A

Uspávání 
broučků 

V úterý 26. října se na zahradě Mateřské 
školy v Bartovicích slétlo mnoho broučků, 
berušek a motýlů, aby se společně ulo-
žili k zimnímu spánku. Ovšem ještě, než 
se uložili k zimnímu spánku, tak si spo-
lečně zatancovali, aby jim nebyla zima, 
a také si zasoutěžili například ve skládání 
puzzle, v hodu kuličkou do kruhu, v hle-
dání bonbonků v kouzelné krabici, v ochut-
návání různých pochutin, dokreslování 
obrázků a v překážkové dráze. Po taneč-
cích a soutěžích se broučci, berušky 
a motýli vydali společně se svými rodiči 
na procházku s lampióny a hledali ukrytý 
poklad. A když ho našli, tak si ho spraved-
livě rozdělili, rozloučili se spolu a odletěli 
domů do svých postýlek, aby si přes zimu 
odpočinuli a mohli na jaře přiletět zase. 

Bc. Hana Holubová

Praha Karla IV.

Dne 21. 10. žáci ZŠ Trnkovecké vyrazili 
opět do Prahy na pokračování dějepisné 
exkurze po památkách našeho hlavního 
města.

Nevadilo jim ani ranní vstávání, ani chladné 
počasí. První kroky nás zavedly na Vyšehrad, 
kde jsme viděli románské stavby, rotundu 
sv. Martina a baziliku sv. Petra a Pavla, ale 
také vyšehradský hřbitov s hroby významných 
osobností.

Naše cesta pokračovala na Petřín, kde 
na nás čekala rozhledna s 299 schody a zrca-
dlové bludiště, hvězdárna a krásné sady.

Odtud jsme putovali na Strahov, kde jsme 
viděli nejen klášter, ale i nádhernou knihovnu 
se spoustou starých písemných památek.

Přes Hradčany jsme prošli až k zastávce 
metra a svezli se na Václavské náměstí. Velmi 
zajímavé bylo Muzeum voskových figurín.

Pak už nás čekala jen cesta na nádraží 
a domů. Bylo to prostě super.

Těšíme se na další pokračování…
Mgr. Ivana Kačmaříková
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Návštěva prvňáčků 
v MŠ Ještěrka

Žáci I. C přijali pozvání dětí a učitelů z MŠ 
Ještěrka u příležitosti oslavy Halloweenu.

Školáci a předškoláci se na tento den moc 
těšili. Celé dopoledne dne 22. 10. 2010 byl 
plný her, zábavy a veselého strašidelného 
dovádění. Nejstrašidelnější soutěží bylo házení 
pavouků na síť a hledání pavouka v čarodějné 
krabici. Děti si společně vyrobily z brambor 
a dalších přírodnin strašidýlka, která byla 
velice hezká. 

Celé dopoledne nám rychle uteklo a těšíme 
se na další společnou akci v měsíci listopadu 
u nás ve škole .

PaedDr. Marcela Šimčíková,  
ZŠ Vrchlického

Žáci z II.B ZŠ 
Vrchlického informují
Kromě obvyklého vyučování jsme v říjnu 

stihli ještě také několik zajímavých akcí. 
Asi tři dny jsme sice čekali na vítr, aby-
chom mohli na školním hřišti pouštět draky. 
A čekání se vyplatilo! V pátek 15. 10. jsme 
draky nakonec pouštěli. Zažili jsme spoustu 
legrace a zábavy. Ale řekneme Vám, pouš-
tění draků je dost fyzicky náročné.

Již od jednoho čtvrtečního rána jsme 
se těšili na návštěvu bazénu na Ještěrce. 
Po vyučování, posilněni obědem, jsme vyra-
zili na bazén. Voda byla docela teplá, takže 
vodní radovánky mohly začít. Soutěžili jsme 
ve dvou družstvech v různě legračních disci-
plínách, potápěli se a někteří z nás zkoušeli 
různé skoky do hluboké vody. Byly s námi 
i některé maminky a za to jim patří velké 
DĚKUJEME.

A aby toho nebylo málo, konec října jsme 
oslavili po HALLOWEENSKU. Hned ráno 
se změnila naše třída ve strašidelné doupě, 
kde řádily strašidla i čarodějnice. Dozvěděli 
jsme se zajímavosti o Halloweenu, počítali 
netopýry, myši i strašidla a vyrobili jsme 
si netopýra. Bylo to prostě prima dopo-
ledne! ZŠ Vrchlického

žáci II.B. a Mgr. Radmila Sulková 

Beseda se slepeckým 
psem Pedrem

Zajímalo by Vás, jak se pohybují nevidomí 
a špatně slyšící lidé? Děti v naší Bartovické 
mateřské školce už to ví, protože měly mož-
nost na vlastní oči sledovat pana Holbu a jeho 
vodícího psa Pedra, který jim ukázal, jak 
pomáhá svému pánovi v běžném životě např. 
při přecházení cesty, při vodění svého syna 
do školky, při hledání bot, při nakupování, při 
podávání různých předmětů atd. Děti se také 
dověděly, jakým výcvikem pejska musí projít, 
aby mohl pomáhat lidem s tímto postižením 
a že je velmi důležité se pejska dotýkat, když 
je nemocný. Na závěr si mohli děti pejska 
pohladit a vyfotit se sním i s jeho poháry, 
které získal na soutěžích.

Tato beseda se líbila nejenom dětem, ale 
i paním učitelkám a těší se, až zase pejsek Pedro 
a jeho pán přijdou na návštěvu do naší školky.

Marcela Římánková a Bc. Hana Holubová



 
 
 

www.ploty-pletivo.cz 
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00,  

Otevírací doba: Po – Pá  8:00 -15:00 nebo po telefonické domluvě na tel.: 722 550 000 
DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč, jinak 300 Kč. 

 
Dodáme Vám kompletní nové oplocení včetně montáže 

PLOTY - PLETIVO – zabýváme se výstavbou a prodejem oplocení, jako jsou 
poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, apod. Kompletní nabídku zboží a služeb 

naleznete na www.ploty-pletivo.cz  

Dále nabízíme GARÁŽOVÁ VRATA OD 9.999 Kč. Výklopná, rolovací i sekční a to 
jak ruční tak s pohonem na dálkové ovládání, včetně montáže. Více informací naleznete 

na www.vrata-ostrava.cz 

Prodáváme také TÚJE NA ŽIVÝ PLOT OD 10 Kč. Kompletní nabídka je na 
www.thuja.cz  nebo na tel.:  722 557 777 

Prodej KRMIVA PRO PSY  www.pro-psy-krmivo.cz  

 
 

 
Při předložení tohoto inzerátu máme pro Vás drobný dárek

POPLASTOVANÉ PLETIVO KOMPAKT (ZELENÉ) 
4-hrané bez zapleteného napínacího drátu, drát průměru 

1,65 mm, s poplastováním 2,65 mm, oko 50 mm  
Výška pletiva Cena za 1m Balení Celková cena s DPH 
100 cm 45 Kč 25 m 1.125 Kč 
125 cm 56 Kč 25 m 1.400 Kč 
150 cm 59 Kč 25 m 1.475 Kč 
160 cm 67 Kč 25 m 1.675 Kč 
180 cm 81 Kč 25 m 2.025 Kč 
200 cm 84 Kč 25 m 2.100 Kč 

                                                                                           
 

ÚSPORY NÁKLADŮ  
NA VYTÁPĚNÍ AŽ 20 % 

Chcete ušetřit až 20% 
nákladů na vytápění ročně ? 
Chcete levné a jednoduché 
řešení ? 
Chcete šetřit již v prvním 
roce a nečekat roky na 
úspory  ? 

HEATKEEPER® - 
REFLEXNÍ IZOLAČNÍ PANELY 

• Snadná montáž bez nutnosti demontáže radiátoru. Nalepí se na stěnu 
za radiátor pomocí oboustranné lepicí pásky. 

• Odráží teplo zpět do místnosti 

• Zlepšuje cirkulaci  teplého vzduchu v místnosti a eliminuje chladná 
místa 

• Podmínkou úspor až 20% nákladů na teplo  je, že takto zaizolujete 
všechny radiátory v místnostech 

• Cena za 1 radiátor mezi 300-400 Kč dle rozměrů. Návratnost do konce 
topné sezóny !!! 

Máte-li zájem, navštivte naše webovské stránky www.ultraczech.cz  nebo 
náš e-shop http://heatkeeper.webnode.cz/ nebo kontaktujte :  
milan.carda@ultraczech.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blíží se závěr roku a s ním čas vánočních 
svátků a silvestrovských oslav. V tomto období 
snad v žádné domácnosti nechybí bohatá 
výzdoba často z hořlavých materiálů. Ať 
už jsou tyto výrobky koupené v kamenných 
obchodech nebo ve stáncích, vždy by měly spl-
ňovat určité bezpečnostní zásady. 

Pokud plánujete zapalovat svíčky na deko-
raci, vždy se přesvědčte, zda jsou řádně upevněny 
na nehořlavé podložce nebo v nehořlavém držáku 
tak, aby nemohlo dojít k jejich převržení. Hořící 
svíčky musí být navíc vždy umístěny v dosta-
tečné vzdálenosti od hořlavých materiálů použi-
tých na dekoraci, tím zabráníme přenesení ohně 
ze svíčky např. na hořlavé chvojí adventního věnce. 

Za zamyšlení rovněž stojí místo, kam 
dekoraci se zapálenými svíčkami umístit. 

Samozřejmostí by měla být nehořlavá pod-
ložka pod dekorací. Vyloženým hazardem 
je pak umístění zapálených svíček do prostor 
nábytkových stěn a skříní nebo do blízkosti 
záclon a závěsů, kde i lehký průvan dokáže 
přemístit záclonu do nebezpečné blízkosti 
hořící svíčky. 

Na zvýšenou pozornost byste měli dbát 
rovněž v kuchyni. Intenzita vaření a pečení 
se v období Vánoc násobí a soustředěnost hospo-
dyněk je neustále odpoutávána spoustou jiných 
„vánočních úkolů“. Aby vás při tom všem vánoč-
ním shonu v domácnosti nepřekvapila nemilá 
událost, instalujte si v bytě hlásič požáru.

Rovněž oslavy závěru roku s sebou nesou 
řadu nebezpečí. K nejčastější příčině pora-
nění nebo smrti patří manipulace s neod-

borně podomácku vyrobenou pyrotechnikou. 
Při nákupu pyrotechniky je nutné dbát 
na to, aby výrobek byl opatřen návodem 
výrobce v českém jazyce spolu s vyznačením 
třídy nebezpečnosti. Pyrotechniku skladujte 
v chladu, suchu a mimo dosah dětí. Při 
manipulaci nemiřte na sebe ani na ostatní 
osoby a nepoužívejte pyrotechniku pod vli-
vem alkoholu. 

Před silvestrovskými oslavami je vhodné 
také vyklidit případný hořlavý materiál z bal-
kónů a lodžií, aby jej nějaká zatoulaná petarda 
nezapálila. 

Klidné Vánoce a šťastný Nový rok přeje 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského 
kraje. 

HZS MSK

O Vánocích myslete i na bezpečnost

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAZÉN JEŠTĚRKA BARTOVICE 
ZZDDRRAAVVÝÝ  PPOOHHYYBB  PPRROO  VVAAŠŠEE  TTĚĚLLOO  

AAQQUUAA  AAEERROOBBIICC  
VVhhooddnnýý  pprroo  vvššeecchhnnyy  vvěěkkoovvéé  kkaatteeggoorriiee!!    

CCvviiččeenníí  bbeezz  ppřřeettíížžeenníí  kkoossttíí,,  kklloouubbůů  aa  ppáátteeřřee,,    iinntteennzzíívvnněě  rreedduukkuujjee  vvááhhuu,,  ooddssttrraaňňuujjee  bboolleessttii  zzaadd,,  ttvvaarruujjee  ppaass,,  sstteehhnnaa  aa  
hhýýžždděě..    

PPoonndděěllíí,,  ssttřřeeddaa::  1199..3300  hhoodd..  
PPIILLAATTEESS  

CCvviiččeenníí  nnaa  cceellýý  žžiivvoott  ––  zzlleeppššuujjee  fflleexxiibbiilliittuu,,  ssíílluu,,  rroovvnnoovvááhhuu,,  ddýýcchháánníí,,  ooddssttrraaňňuujjee  
ssvvaalloovvoouu  nneerroovvnnoovvááhhuu  aa  bboolleessttii  ppáátteeřřee..  

PPoonndděěllíí::  1188..0000  hhoodd..  
CCVVIIČČEENNÍÍ  NNAA  VVEELLKKÉÉMM  MMÍÍČČII  

DDyynnaammiicckkéé  ccvviiččeenníí  ss  vveellkkýýmm  ppooddíílleemm  ppoossiilloovváánníí!!    
SSttřřeeddaa::  1177..5500  hhoodd..  

  

IInnffoorrmmaaccee::  660088  774455  660055              lleennkkaa..kkoollaarrcciikkoovvaa@@sseezznnaamm..cczz  
hhttttpp::////aaqquuaaaaeerroobbiicc--oovv--ffmm..sswweebb..cczz



ze života škol a školek

ustavující zasedání zastupitelstva
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