
Na dvě stovky dětí a dospělých se 19. prosince 2012 
zúčastnily prvního rozsvěcení vánočního stromu 
před radnicí městského obvodu. Před tím, než se 
strom rozzářil vánoční výzdobou, bavili děti Klauni 
z Balónkova, dospělí se mohli zahřát čajem s rumem. 
Až se nejmenší dosytnosti vydováděly a odnášely si 
tu pejska, tu srdce, tu květinu či rychlomyš z balónků, 
objevil se pod vánočním stromem velký zabalený 
dárek. Co v něm bude, se všichni dozvěděli, když 
jeden z klaunů vzal do ruky mikrofon. Do dárku 
měly totiž děti hodit svá přání Ježíškovi, která napsali 
sami, nebo s pomocí rodičů. Některá přání pak měl 
Ježíšek skutečně na Štědrý den splnit. Řada na lístek, 
kam se měla psát přání, neměla skoro konce, lístky 
se vyplňovaly na parapetu oken radnice, za podložku 
posloužila dokonce i fasáda.

Když už byla pořádná tma, objevila se před rad-
nicí starostka Mgr. Šárka Tekielová, všechny přivítala 
a prozradila, co je dál čeká. Slovo si pak vzali zástupci 
Základní umělecké školy E. Runda a prostorem se 
rozezněly koledy a vánoční písně, které kolem stromu 
zpívali děti i dospělí. A pak už došlo k tomu, nač 
všichni čekali. Děti společně s paní starostkou odpo-
čítaly 3-2-1 a pak se vánoční strom rozsvítil v celé své 
kráse. A jak to u vánočního stromu chodí, i tentokrát 
byly 3 děti obdarovány, i když netradičně. Starostka 
městského obvodu vylosovala ze spousty přáníček 

Anetku Šuraňovou z Bartovic, Terezii Schirmerovou 
z Radvanic a Gabrielu Blažkovou z Radvanic, kte-
rým spolu s Ježíškem přivezla na Štědrý den dárečky, 
které si přály, přímo domů. A aby nebylo rodičům 
líto, Klauni z Balónkova vylosovali na závěr ještě 
jedno jméno dítěte a tentokrát obdarovali mikrovlnou 
troubou jeho rodiče, kterými byli manželé Kaňovi 
z Radvanic.

„Jsem moc ráda, že se tu sešlo tolik dětí a rodičů. 
Nazdobený vánoční strom je symbol Vánoc a mys-
lím, že před radnicí chyběl. Doufám, že první 
rozsvěcení bude mít své pokračování a že se nám 
podařilo založit novou hezkou tradici,“ řekla sta-
rostka městského obvodu Mgr. Šárka Tekielová, 
která je autorkou nápadu.

PaedDr. Zuzana Sedláčková
Fotografie najdete i na poslední straně.
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Přání v novém roce
Vážení a milí spoluob-
čané,
další rok je za námi a před 
námi je 365 nepopsaných 
dní. Zda je naplníme lás-
kou, prací, zábavou, stu-
diem, službě ostatním, to 
záleží jen na Vás. Nenechte 
se odradit problémy, které 

občas zasáhnou do našich životů, zachovejte si 
optimismus, víru v dobro a nezapomínejte i na 
ty, ke kterým osud nebyl tak vstřícný a potře-
bují naši pomoc. Přeji Vám, abyste rok 2013 
prožili ve zdraví, obklopeni láskou, prací, 
rodinou a dobrými přáteli. Ať Vás provází 
štěstí, splní se Vám všechna přání a prožijete 
rok podle svých představ.

Mgr. Šárka Tekielová, starostka

zastupitelstvo schválilo 
vyrovnaný rozpočet

Zast upitels t vo měst ského obvodu 
Radvanice a Bartovice ve čtvrtek 13. prosince 
2012 všemi hlasy schválilo rozpočet na rok 
2013. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný. 
Městský obvod bude mj. pokračovat v rekon-
strukcích bytových domů, a to konkrétně na 
ulicích Revírní 3 a 5 a Třanovského 29, opra-
vách komunikací a chodníků, kulturních 
zařízení, samozřejmá je podpora všech spo-
lečenských, kulturních a sportovních organi-
zací. „Pokud se to podaří, opravíme i bytový 
dům na Revírní 4,“ doplnila informaci o zámě-
rech vedení městského obvodu v roce 2013 
starostka Mgr. Šárka Tekielová. I přesto, že 
stát krátí položky zejména v oblasti školství, 
městský obvod ponechal školským zařízením 
částky na úrovni roku 2012 a nezapomněli 
jsme ani na podporu oblasti péče o vzhled 
obce a veřejnou zeleň, která mj. obsahuje 
i finanční částku, která zajišťuje našim obča-
nům odvoz stavební sutě zdarma do sběrných 
dvorů OZO. Jednotlivé položky schváleného 
rozpočtu najdete na straně 2. (sed)

zrodila se nová tradice: 
rozsvěcení vánočního stromu
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„Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice na svém zasedání konaném dne 13. prosince 2013 schválilo rozpočet městského obvodu 
na rok 2013. Rozpočet na rok 2013 je vyrovnaný.“ 

rozpočet městského obvodu radvanice a Bartovice na rok 2013

Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby 
na rok 2013 (v tis.Kč) raB
Odbor OdPa Název OdPa Rok 2013
SŘD a ŽP 2212 Silnice 2 346

2219 Ostatní záležitosti pozemních 
komunikací

910

2333 Opravy drobných vodních toků 100
3722 Sběr a svoz komunálních 

odpadů
325

3729 Ostatní nakládání s odpady 30
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 

zeleň
755

Celkem za odbor 4 466
Sociálních 
věcí a škol-
ství

3111 Předškolní zařízení 1 412
3113 Základní školy 4 603
3141 Školní stravování 570
3231 Základní umělecké školy 30
4351 Osobní asist., peč. služba a pod-

pora samost. bydlení
110

4399 Kluby důchodců 105
Celkem za skupinu 6 830

Bytové 3612 Bytové hospodářství 4 901
3613 Nebytové hospodářství 320

celkem za skupinu 5 221
Majetkové 3639 Komunální služby a územní roz-

voj j.n.
668

5512 Požární ochrana 609
Celkem za skupinu 1 277

Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby na 
rok 2013 (v tis. Kč) raB
Pol. Název položky Rok 2013
1341 Poplatky ze psů 200
1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství 20
1361 Správní poplatky 200
1511 Daň z nemovitosti 8 800

Daňové příjmy celkem 9 220
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 277
2112 Příjmy z prodeje zboží 7
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 211
2122 Odvody příspěvkových organizací 385
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 480
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 10 050
2141 Příjmy z úroků 40
2212 Přijaté sankční platby 20
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 25
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 3

Nedaňové příjmy celkem 11 598
4112 Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot.

vztahu
2 745

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 0
4121 Neinvestiční transfery od obcí 19 720
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0
4221 Investiční přijaté dotace 5 000
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0
4134 Převody z rozpočtových účtů 752

Přijaté dotace a převody 28 217
Příjmy CelKem 49 035
Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4134) 752
8115 Financování 1 000
Příjmy CelKem po konsolidaci 49 283

Pohřebnictví 3632 Pohřebnictví 200
Celkem za skupinu 200
Celkem za odbor 6 698

3319 Ostatní záležitosti kultury 15
Kultura 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích 

prostředků
225

3399 Ostatní záležitosti kultury 510
celkem za skupinu 750

Organizační 
a VV

6112 Zastupitelstva obcí 162
6171 Činnost místní správy 2 818

Celkem za skupinu 2 980
Celkem za odbor 3 730

6310 Služby peněžních ústavů 30
Financí a roz-
počtu

6409 Nespecifikovaná rezerva 0
6339 Platby daní a poplatků státnímu 

rozpočtu
200

6409 Nespecifikované rezervy 
(dotace – granty)

272

Celkem za odbor 502
Mzdové pro-
středky

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 
zeleň

595

5512 Požární ochrana – dobrovolná 
část

1 555

6112 Zastupitelstva obcí 1 998
6171 Činnost místní správy 8 959

Celkem 13 107
Převody 
vlastním fon-
dům

Převod do SF 752
Celkem 752

Běžné výdaje celkem 36 085
Konsolidace výdajů 752
Běžné výdaje po konsolidaci 35 333

Kapitálové výdaje podle odborů v členění dle paragrafů 
rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2013 (v tis. Kč) 
raB
Odbor
SŘD a ŽP

OdPa Název OdPa Rok 2013
2212 Silnice 0
2219 Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací
0

3722 Sběr a svoz komunálních 
odpadů

0

Celkem za odbor 0
Sociálních 
věcí a škol-
ství

3111 Předškolní zařízení 0
3113 Základní školy 0

Celkem za odbor 0
3392 Zájmová činnost v kultuře 0

Organizační 
a vnitřních 
věcí

3412 Sportovní zařízení v majetku 
města

0

6171 Činnost místní správy 250
celkem za odbor 250

3612 Bytové hospodářství 12 500
3613 Nebytové hospodářství 500

Odbor MBaI 3632 Pohřebnictví 0
3639 Komunální služby a územní roz-

voj
700

5512 Požární ochrana – dobrovolná 
část

0

5299 Ostatní záležitosti civilní připra-
venosti na krizové stavy

0

Celkem za odbor 13 700
Celkem 13 950



Za tradičně mrazivého počasí se 2. 12. usku-
tečnil v radvanickém kostele Neposkvrněného 
početí Panny Marie adventní koncert, který při-
pravil pro obyvatele městský obvod Radvanice 
a Bartovice. 

U vchodu do ch rámov ých prostor na 
všechny příchozí čekal teplý čaj s vánočním 
cukrovím, které posluchače patřičně naladily 
na vánoční notu. Pak už všechny návštěv-
níky přivítala starostka městského obvodu 
Mgr. Šárka Tekielová, popřála lidem krásné 
Vánoce a hodně štěstí a zdraví v roce 2013 
a mohlo se začít. Program adventního koncertu 
musel potěšit asi všechny – v podání souboru 
Moravskoslezská Sinfonietta pod vedením 
dirigenta Adama Sedlického si mohli vyslech-
nout Mozartovu Malou noční hudbu, Bachovu 
skladbu pro sólový fagot a Vivaldiho Koncert 
pro f lautino RV 443. Závěrečný vřelý potlesk 
svědčil o tom, že se lidem koncert opravdu 
líbil.  (sed)

Fotografie najdete také 
na poslední straně
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Svezení městskou 
hromadnou 
dopravou bude 
dražší

Od ledna si za svezení tramvají, trolejbusem 
nebo autobusem připlatí cestující v ostravské 
městské hromadné dopravě. Základní patnácti-
minutová jízdenka bude o korunu dražší, cena se 
tedy zvýší z 15 na 16 korun. Hodinová jízdenka 
bude dražší už o dvě koruny, místo dnešních 
24 bude stát 26 korun. Dražší bude i předplatní 
jízdné, jednozónová jízdenka zdraží ze součas-
ných 330 na 360 korun, dvouzónová z 435 na 
470 korun. Dopravní podnik také chce omezit 
výhody pro cestující studenty a seniory, navíc se 
může zhoršit nabídka spojení. 

Město povolilo ostravskému dopravnímu 
podniku zvýšit ceny jízdného, aby mohlo sní-
žit svůj vlastní příspěvek na veřejnou dopravu. 
Magistrát napřesrok poskytne dopravnímu 
podniku o 22 milionů méně než letos kvůli 
menšímu podílu, který bude nadále dostávat 
z daní. Dopravní podnik Ostrava přitom počítá 
s růstem nákladů o 51 milionů korun. Úpravy 
cen jízdného mají z celkové 73milionové ztráty 
nahradit asi pětinu.  (sed)

Letos se rozhodli čert s Mikulášem, že obe-
jdou děti našeho městského obvodu osobně. Na 
návštěvy do rodin, které se přihlásily na základě 
výzvy, chodili ve dnech 6. a 7. prosince v odpo-
ledních hodinách spolu s paní starostkou. Na zlo-
bivé děti se chystali hned dva čerti hrůzostrašní 
a strach vzbuzoval i jeden čertík mrňavý. Anděl 
s Mikulášem však vždy čerty zahnali, protože 
tady máme zřejmě samé hodné děti. Všechny 
dostaly balíček plný dobrot a ty nebojácné 
dokonce vysoukaly ze sebe písničku, básničku 
nebo namalovaly obrázek. Obnovila se tak tra-
dice zimních dětských radovánek. Cílem nebylo 
děti nikterak strašit, ale naopak v jejich přiroze-
ném domácím prostředí za podpory rodičů užít 

báječného zvyku, který patří k předvánočnímu 
času odnepaměti. 

Mgr. Šárka Tekielová, starostka
Fotografie najdete na poslední straně změna názvu 

zastávky
Informujeme všechny cestující, že od 

9. prosince 2012 došlo ke změně názvu 
zastávky BASTRO. Nový název zastávky je 
Lihovarská.

Zdroj: DPO

Výzva pro občany
Z důvodu kvalitního provádění zimní údržby 

vyzýváme občany, aby pokud možno nenechá-
vali svá vozidla na místních komunikacích, kde 
je také vystavují nebezpečí poškození sněhovou 
technikou. Především se to týká parkování auto-
mobilů na ulicích Paculova, Chodounského, 
Čechovova, Sousedská a Radova. 

Současně vyzýváme občany, aby neumís-
ťovali popelnice na chodnících, které pak brání 
v zimní údržbě chodníků v katastrálních úze-
mích Radvanice a Bartovice. 

Ing. Roman Hučík, odbor SŘDaŽP

Čerti s mikulášem a andělem obcházeli 
rodiny s dětmi

Mikuláš dostal nejeden obrázek od dětí, tak jak  Q

ho viděly svýma očima

Oprava
Nemilá chyba se vloudila do článku v minulých 

RaB novinách. V článku s názvem „Co se nám 
v letošním roce povedlo“ na straně 2 jsme uvedli, 
že městský obvod prosadil vjezd nákladních vozi-
del na Těšínskou ulici. Správně měla věta znít tak, 
že jsme prosadili zákaz vjezdu nákladních vozi-
del na Těšínskou ulici. Čtenářům i paní starostce 
Mgr. Šárce Tekielové se omlouváme. (red)

Po velkém úspěchu v loňském roce čekal 
i letos před Vánocemi na seniory Radvanic 
a Bartovic dárek. Ve třech klubech důchodců na 
ně čekaly dárkové balíčky.

„Vedení ArcelorMittal se na nás už loni obrá-
tilo s prosbou, že by chtělo věnovat městskému 
obvodu nějaký dárek. Když jsem o tom přemýš-
lela, tak mě napadlo, že by tentokrát mohli něco 
připravit pro naše starší spoluobčany,“ vysvět-
lovala starostka městského obvodu Mgr. Šárka 

Tekielová, jak vznikl nápad s balíčky plnými 
vitaminů. „Myslím, že se to povedlo, naši seni-
oři byli balíčky opět nadšeni,“ dodala starostka. 
Dárkové balíčky s vitaminovými preparáty 
předala ještě před Vánoci s personálním ředite-
lem AMO Mgr. Janem Rafajem, MBA. „Byl to 
opravdu pěkný dárek,“ pochvalovali si členové 
klubů důchodců.  (SED)

Foto: ArcelorMittal

Vitaminové balíčky

adventní koncert v kostele
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Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu 
České republiky č. 322/2012 Sb., o vyhlášení 
volby prezidenta republiky, byla podle čl. 56 
odst. 8 a s přihlédnutím k čl. 56 odst. 7 ústavního 
zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve 
znění pozdějších ústavních zákonů, a § 3 odst. 
1 zákona č. 275/ 2012 Sb., o volbě prezidenta 
republiky a o změně některých zákonů (zákon 
o volbě prezidenta republiky), vyhlášena volba 
prezidenta republiky.

Dny konání volby prezidenta republiky byly 
stanoveny na pátek a sobotu 11. a 12. ledna 
2013.

V pátek 11. ledna 2013 pak volba prezidenta 
republiky proběhne od 14:00 hod. do 22:00 
hod. a v sobotu 12. ledna 2013 od 08:00 hod. 
do 14:00 hod. (případné druhé kolo volby pre-
zidenta republiky se pak uskuteční ve dnech 
25. a 26. ledna 2013).

Pro konání volby prezidenta republiky sta-
novila starostka městského obvodu Radvanice 
a Bartovice minimální počet členů okrskových 
volebních komisí tak, že tento počet členů je 5 
v každém z volebních okrsků č. 291, 292, 293, 
294, 295 a 296, které se nacházejí na území 
městského obvodu Radvanice a Bartovice.

V níže uvedených údajích o místech konání 
volby prezidenta republiky v jednotlivých okrs-
cích jsou pak tučně uvedeny změny zařazení 
ulic do jednotlivých volebních okrsků oproti 
volbám konaným mj. ve volebním obvodu 
Radvanice a Bartovice v roce 2010 (změny byly 
již promítnuty při volbách do Zastupitelstva 
Moravskoslezského kraje konaných v roce 
2012).

Místa konání volby prezidenta republiky 
v jednotlivých okrscích jsou následující:

Volební okrsek č. 291 – volební místnost 
v ZUŠ Edvarda Runda, Třanovského 501/12, 
Ostrava-Radvanice pro voliče s trvalým poby-
tem na ulicích: Čapkova č. 54, 56, 58, 60, 78, 
80, 82, 84, 98, 100, 112, 116 a 128, Dopravní, 
Hraniční, Karvinská č. 249, 255, 257 a 259, 
Kobrova, Kozácká, Křístkova, Křivecká, 
Matušínského, Na Svahu, Poláškova, Ráčkova, 
Radvanická, Revírní, Rokycanova č. 1, 3 a 5, 
Světlá, Šmídova, Těšínská č. 267, 269 a 269a, 
Těžní, Tomicova, Třanovského č. 14, 16, 20, 21, 
23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 
41, 42 a 44, U Stavisek, V Osadě, Vrchlického 
č. 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53 a 57, Za 
Šachtou;

Volební okrsek č. 292 – volební místnost 
v Klubu důchodců, Těšínská 46/307, Ostrava-
-Radvanice pro voliče s trvalým pobytem na 
ulicích: Budovcova, Čapkova č. 14, 18, 20, 
22, 24, 34, 36 a 38, Dalimilova, Havláskova, 

Holešova, Hviezdoslavova, Karvinská č. 187, 
190, 192, 194, 196, 198, 200, 201, 202, 203, 
204, 205, 206, 207, 208, 214, 216, 220, 222, 
224, 226, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 244, 
246, 248, 250, 252, 254, 260, 262, 264 a 264a, 
Menšíkova, Mikšova, Pražanova, Rokycanova 
č. 6, 6a, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 21, Stromského, 
Ščerbovského, Šporovnická, Těšínská č. 271, 
273, 279, 281, 291, 297, 300, 304, 304a, 305, 
306, 308, 312, 314 a 316, Třanovského č. 3, 6, 
7, 8 a 9, Třeneckého, U Výhybky, Vrchlického 
č. 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 
52, 52a, 54, 56, 58 a 60;

Volební okrsek č. 293 – volební místnost 
v budově spol. UNIMETRA (budova bývalé 
školy na Lipině), Těšínská 773/396, Ostrava-
-Radvanice pro voliče s trvalým pobytem 
na ulicích: Artézská, Bendova, Bučinská, 
Do Údolí, Durčákova, Haškova, Horácká, 
Jiskrova, Kálalova, Kopcovecká, Krištofova, 
Lipinská, Ludvíkova, Maryčky Magdonové, 
Na Hrázkách, Na Ostří, Na Stezce, Na Štěpnici, 
Nad Hutěmi, Nad Kaplí, Nad Obcí, Návrší, Pod 
Kaplí, Podlesní, Podvrší, Přední, Radvanova, 
Rohova, Stařešinská, Táborská, Těšínská č. 317, 
318, 320, 321, 325, 327, 329, 335, 340, 342, 350, 
352, 354, 369, 371, 372, 373, 374, 375, 379, 
383, 385, 385a, 387, 402a, 404, 408, 410 a 418, 
Újezdní, Vardasova, Zadní;

Volební okrsek č. 294 – volební místnost 
v MŠ Bartovice, Za Ještěrkou 507/8, Ostrava-
-Bar tovice pro voliče s t rvalým pobytem 
na ulicích: Bémova, Dvorová, K Pískovně, 
K Rybníkům, Ke Studánce, Klaklova, Lejskova, 
Majovského, Mezní, Myslivecká, Na Okraji, Na 
Výsluní, Potoční, Radova, Sestupná, Stranou, 
Těšínská č. 427, 431, 432, 433, 437, 439, 440, 441, 
441a, 445, 446, 448, 449, 451, 453, 455, 458, 459, 
459a, 462, 464, 466, 468, 469, 470, 472, 474, 476, 
478, 479, 480, 481, 482, 483, 485, 486, 488, 490, 
492, 494, 496, 498, 500a, 501, 502, 504, 507, 508, 
512, 514, 514a, 516 a 518, U Potoka, U Pramenů, 
U Samoobsluhy, Večerkova, Za Ještěrkou;

Volební okrsek č. 295 – volební místnost 
v ZŠ Bartovice, Bartovická 129/59, Ostrava
Bartovice pro voliče s trvalým pobytem na 
ulicích: Bartovická, Březová, Na Pasekách, 
Nad Lučinou ,  Nové nád raž í ,  Paškova , 
Pod Bažantnicí, Pod Březinkou, Pod Tratí, 
Sousedská, Šenovská, U Důlňáku, U Lesíka, 
U Statku, Za Školkou, Zahrádkářů;

Volební okrsek č. 296 – volební míst-
nost v ZŠ Trnkovecká, Trnkovecká 867/55, 
Ostrava -Radvanice pro voliče s trvalým poby-
tem na ulicích: Báňská, Batorova, Čechovova, 
Dvořáčkova, Frankevičova , Hranečník , 
Hutní, Hvězdná, Chodounského, Krušinova, 
Kubečkova, Lihovarská, Linkova, Lučinská, 
Na Kopci, Na Odbočce, Na Sedmém, Paculova, 
Pastrňákova, Pátova, Pikartská, Pošepného, 
Pulkavova, Těšínská č. 213, 213a, 213b, 215, 
217, 221, 221a, 223, 227, 228, 231, 233, 235, 237, 
238, 240, 242, 245, 247, 251, 257, 259 a 261, 
Trnkovecká, Turgeněvova, U Lípy, U Rybníka, 
Úvozní, Výzkumná, Za Hostincem;

Ve stejných místech se pak uskuteční i pří-
padné druhé kolo volby prezidenta republiky.

Oznámení o době a místě konání volby 
prezidenta republiky se zveřejňuje na úřední 
desce úřadu městského obvodu. Pokud se bude 
konat druhé kolo volby, toto oznámení bude 
zveřejněno po vyhlášení výsledku prvního kola 
volby. 

Oprávněným voličem je občan České repub-
liky, který alespoň v druhý den volby prezidenta 
republiky dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole 
volby prezidenta republiky může volit i občan, 
který alespoň v druhý den konání druhého kola 
dosáhl věku 18 let. Překážkou výkonu volebního 
práva jsou zákonem stanovené omezení osobní 
svobody z důvodu ochrany zdraví lidí, nebo zba-
vení způsobilosti k právním úkonům. 

Voliči mají povinnost prokázat při hlaso-
vání svou totožnost a státní občanství České 
republiky platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem nebo platným občanským 
průkazem. Volič hlasuje tak, že do úřední obálky 
vloží 1 hlasovací lístek, který dále nijak neu
pravuje.

Hlasovací lístky budou doručeny voličům 
nejpozději 3 dny přede dnem volby prezi
denta republiky. V případě konání druhého 
kola volby, obdrží voliči hlasovací lístky až ve 
volební místnosti. 

Při pobytu ve zdravotnickém zařízení, 
v za ř í zen í  sociá ln ích slu žeb,  školském 
zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo 
ochranné výchovy nebo ve školském zařízení 
pro preventivně výchovnou péči nebo v jiném 
obdobném zařízení může volič za splnění 
zákonem stanovených podmínek uplatnit své 
volební právo.

V případě dlouhodobého pobytu v nemoc-
nici nebo obdobném zařízení, kdy volič před-
pokládá, že se v tomto zařízení bude nacházet 
i v době volby prezidenta republiky, může toto 
zařízení požádat o zápis do zvláštního seznamu 
voličů. V tomto případě bude hlasovat do pře-
nosné hlasovací schránky, se kterou se za ním 
dostaví členové okrskové volební komise usta-
novené v územním obvodu příslušného zaří-
zení. Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem takto 
hlasovat, předá osoba stojící v čele tohoto zaří-
zení úřadu městského obvodu.

V případě krátkodobého pobytu nebo v pří-
padě, že volič neví, kde se bude ve dny volby 
nacházet, je nejvhodnější vyřídit si voličský prů-
kaz, na který volič může hlasovat v jakémkoliv 
volebním okrsku na území České republiky. 

Dojdeli k hospitalizaci voliče v zařízení 
mimo území volebního okrsku, kde má volič 
trvalý pobyt, po uzavření stálého seznamu 
voličů, tj. od dne 9. ledna 2013, v případě dru
hého kola volby 21. ledna 2013, do 16:00 hod., 
je tato skutečnost považována za faktickou 
překážku ve výkonu volebního práva. 

Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních nebo rodinných důvodů úřad 
městského obvodu a ve dnech voleb okrskovou 

Informace o konání volby prezidenta republiky 
v městském obvodu radvanice a Bartovice



V RaB novinách každý měsíc představu-
jeme podnikatele, kteří působí v našem měst-
ském obvodu. Dnes představíme paní Pavlínu 
Kozlovou, která je radvanickou rodačkou a také 
v Radvanicích provozuje známé květinářství.

Kdy vás napadlo, že byste chtěla být kvě
tinářkou?

Již od 5. třídy jsem chtěla být zahradnicí. Můj 
sen se mi tedy splnil. Po ukončení základní školy 
jsem vystudovala střední zahradnickou školu 
a pak jsem pokračovala ve dvouletém pomatu-
ritním studiu v oboru vazačství a aranžování 
květin zakončeném maturitou.

Kdo vás ve vaší práci nejvíce ovlivnil?
Byla to paní Vlasta Luňáčková, přední flo-

ristka České republiky. Seznámila jsem se s ní již 
během studia a mohla jsem se zúčastnit aranžo-
vání mnoha akcí. Jednalo se například o celostátní 
výstavu Flora Olomouc, celostátní výstavu Květy 
Lysá nad Labem aj. Spolupráce s paní Luňáčkovou 
si velice vážím, protože jsem se mnohé naučila 
a mohla jsem se na ni kdykoli obrátit o radu.

Na kterou práci ráda vzpomínáte?
Dosavadní získané zkušenosti jsem měla 

možnost využít při výzdobě nového kostela sv. 

Václava ve Václavovicích u příležitosti vysvě-
cení. Výzdoba interiéru byla dost náročná, pro-
tože se jednalo i o výzdobu dřevěné sochy sv. 
Václava umístěné ve velké výšce.

Kdy jste začala podnikat?
V roce 2006 jsem si otevřela malou prodejnu 

květinářství. V obchůdku naleznete jak řezané, 
tak i hrnkové květiny, umělé květy, keramiku, 

obaly, substráty, svíčky, olejíčky, semena 
i sezonní dekoraci.

Lidé vás znají ale také jako velmi zručnou 
floristku.

Váži různé kytice na přání zákazníků a věřte, 
jsou velmi rozmanité. Gratulační, ať už z kvě-
tin, zeleniny, ovoce, sýrů, dudlíků, žvýkaček, 
hraček, pracovního nářadí a mnohé jiné. Dále 
veškeré typy svatebních kytic, výzdoba aut, 
ikebany, smuteční vazby, dušičkové vazby, 
adventní i vánoční.

Na co kladete důraz, když vážete kytice?
Kytice zhotovuji podle toho, komu je určena, 

zda jde o dítě, muže nebo ženu a podle věku. 
Pak volím květy, barvu, tvar vazby a případně 
doplňky včetně manžety. K významným vaz-
bám patřila kytice pro paní Lívii Klausovou.

Na požádání taktéž aranžuji kostely k růz-
ným příležitostem.

A vaše motto?
Práce mě baví, a pokud odchází zákazník 

spokojený, tak mám největší radost.  (red)
 Květinářství
Pavlína Kozlová, Těšínská 587
OstravaRadvanice, Tel.: 596 240 940 
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SerIál 
představujeme podnikatele 

v obvodu

Květinářce se splnil sen

volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. 

Volič, který se nebude v době volby prezi-
denta republiky zdržovat ve volebním okrsku 
v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat 
za podmínek stanovených zákonem na voličský 
průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku 
na území České republiky nebo v jakémkoliv 
zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na 
zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě 
České republiky. 

Žádost o vydání voličského průkazu lze 
podat:

v listinné podobě opatřené úředně ověře
ným podpisem voliče,

v elektronické podobě podepsané uznáva
ným elektronickým podpisem voliče, 

v elektronické podobě zaslané prostřed
nictvím datové schránky.

O voličský průkaz lze požádat úřad měst-
ského obvodu od 3. října 2012. Voličský průkaz 
vydá úřad městského obvodu voliči nejdříve 15 
dnů přede dnem volby, tj. 27. prosince 2012. 
Předá jej voliči nebo osobě s ověřenou plnou 

mocí, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou 
adresu.

V případě, že volič výslovně nepožádá 
o voličský průkaz jen na některé kolo volby, 
obecní úřad vydá voličský průkaz pro obě kola 
volby.

Při ztrátě nebo odcizení voličského prů
kazu nelze vydat duplikát. 

Mgr. Šárka Tekielová,
starostka

Kraj vyhlašuje další 
ročník soutěže

Krajský úřad vyhlašuje už 4. ročník foto-
grafické soutěže, tentokrát na téma Zimní 
srandovánky v Moravskoslezském kraji. 
Soutěž je určena všem fotografům (profesio-
nálům i amatérům), kteří budou trávit zimní 
dovolenou nebo pobývat v kraji a na jejichž 
snímcích bude zima či její průběh zobrazena 
vtipným způsobem. Tři nejúspěšnější získají 
hodnotné ceny.  (ova)

minibazárek s dětským 
oblečením se těšil 
zájmu maminek

Společenský dům v Ostravě -Bartovicích 
představil svou další akci, která oslovila spousty 
maminek malých i větších dětí. V sobotu 15. pro-
since se společenský sál zaplnil prodejními 
stánky s dětskými věcmi, hračkami a dalším 
doplňkovým vánočním zbožím. Maminky si 
mohly vzít své ratolesti s sebou, neboť byl pro ně 
v nově otevřené klubovně BARAK připraven 
pěkný program s pohádkami. Celou atmosféru 
krásně dokreslily vánoční koledy. 

Minibazárek byl první akcí, na které se spo-
lečně podílel Klub maminek spolu s chráněným 
pracovištěm pro osoby se zdravotním postiže-
ním společenského domu. Maminky s dětmi 
se tak budou moci v novém roce scházet každý 
čtvrtek dopoledne od 9.00 do 11.30 hodin ke 
společným zájmovým činnostem. Dveře jsou 
otevřeny všem maminkám, které se přijdou 
jen ze zvědavosti podívat nebo se samy chopí 
přípravy zábavné činnosti. Další minibazárek 
s dětským oblečením je plánován na 23. března 
2013. Je možné si rezervovat prodejní místa na 
tel. č. 734 136 655 nebo e-mailem na kulturak.
bartovice@email.cz. 

Ing. Kateřina Tomanová



Dne 11. 12. 2012 v 17 hodin, proběhlo cvi-
čení jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí, 
sdružených v rámci okrsku Ostrava-venkov, 
mezi které patří sbory Radvanice, Bartovice, 
Šenov, Vratimov, Václavovice a Horní Datyně. 
Námětem taktického cvičení byl požár ve 
skladu barev a hořlavin, v areálu bývalého pod-
niku BASTRO, dnes Caterpillar, v Ostravě-
Radvanicích. 

Prvořadým úkolem zasahujících jednotek, 
bylo provést průzkum místa zásahu, záchranu 
zraněných osob, následné hašení požáru pomocí 
pěny a zajistit vzájemnou součinnost na místě 
zásahu. Vzhledem k tomu, že se v blízkosti 
místa požáru nacházel další požárně nebez-
pečný objekt, a sice tankovací stanice, bylo dal-
ším úkolem jednotek zajistit ochlazování tohoto 
prostoru. Vzhledem k velké potřebě dodávané 
vody, rozhodl velitel zásahu o zřízení čerpacího 
stanoviště pro dálkovou dopravu vody z neda-
leké řeky Lučiny. Jelikož cvičení probíhalo po 

setmění a navíc za mrazivého počasí, bylo nutno 
také celé místo zásahu a nejbližší okolí osvětlit 
a po celou dobu dodržovat opatření stanovená 
pro hašení za mrazu. Nedílnou součástí bylo také 
prověření komunikace velitele zásahu s operač-
ním střediskem Hasičského záchranného sboru 
a vzájemná spolupráce s odpovědnými pracov-
níky společnosti Caterpillar. Závěrem bychom 
chtěli poděkovat vedení společnosti Caterpillar 
za umožnění provedení tohoto cvičení a rovněž 
za velmi dobrou spolupráci při přípravě a vlast-
ním průběhu cvičení. 

JSDH Radvanice
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Rada městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na své 46. schůzi dne 21. lis-
topadu 2012:

doporučila zastupitelstvu městského obvodu • 
schválit plnění příjmů a výdajů rozpočtu 
městského obvodu za leden–říjen 2012, 
včetně provedených rozpočtových opatření
doporučila zastupitelstvu městského obvodu • 
schválit návrh rozpočtu městského obvodu na 
rok 2013,
rozhodla o uzavření dohody o ukončení • 
nájemní smlouvy na pronájem pozemků 
v k. ú. Radvanice s Natašou Pelcovou,
rozhodla o uzavření nájemní smlouvy • 
na pronájem pozemků v k. ú. Radvanice 
s Ladislavem Fiasem,
projednala a vzala na vědomí protokol o kon-• 
trolním zjištění Krajské hygienické stanice 
Moravskoslezského kraje v Základní škole 
Ostrava -Radvanice, Vrchlického 5, příspěv-
ková organizace,
projednala a vzala na vědomí protokol • 
o ohledání Krajské hygienické stanice 
Moravskoslezského kraje v Základní škole 
Ostrava -Radvanice, Trnkovecká 55, příspěv-
ková organizace,
projednala a rozhodla o postoupení sdělení • 
GAZIANTEP s.r.o. se sídlem Jana Šoupala 
1597/3, Ostrava -Poruba, jako vlastníka nemo-
vitostí, o odkoupení pozemků parc. č. 369/1, 

369/4 a 369/5, vše v k. ú. Bartovice, statutár-
nímu městu Ostrava, se souhlasným stano-
viskem ke svěření předmětných pozemků 
do správy městského obvodu Radvanice 
a Bartovice, budou-li ve vlastnictví statutár-
ního města Ostrava,
rozhodla o zadání veřejné zakázky malého roz-• 
sahu pod názvem „Malířské práce v objektu ZŠ, 
ul. Trnkovecká 867/55 v Ostravě -Radvanicích“ 
a zaslání písemné výzvy k podání nabídky 
na realizaci veřejné zakázky malého roz-
sahu a jmenovala komisi pro otevírání obálek 
s nabídkami a hodnotící komisi.

Rada městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na své 47. schůzi dne 5. pro-
since 2012:

doporučila zastupitelstvu městského obvodu • 
schválit kontrolu plnění usnesení zastupitel-
stva městského obvodu,
schválila termín a místo konání 13. zasedání • 
zastupitelstva městského obvodu (13. 12. 2012 
v 16:00 hod. v Hasičské zbrojnici v Ostravě-
-Radvanicích) a stanovila návrh programu 
zasedání zastupitelstva městského obvodu,
vyslovila souhlas se změnou Územního • 
plánu města Ostravy u pozemku parc. č. 
1896/1 v k. ú. Bartovice z funkční plochy 
„Zemědělská půda ostatní“ na funkční plochu 
„Bydlení individuální“,

rozhodla o likvidaci neupotřebitelného movi-• 
tého majetku statutárního města Ostravy, 
městského obvodu Radvanice a Bartovice,
projednala a schválila Zásady pro umis-• 
ťován í techn ických za ř ízen í nájemců 
obecních bytů na domy ve vlastnictví sta-
tutárního města Ostravy, svěřená správa 
městskému obvodu Radvanice a Bartovice, 
Domovní řád pro bytové domy statutár-
ního města Ost ravy, ve svěřené správě 
městského obvodu Radvanice a Bartovice, 
a vzor smlouvy o nájmu bytu,
vzala na vědomí poskytnutí bytu na ul. Pátova • 
646/4 v Ostravě -Radvanicíchdo pilotního 
programu „Sociální inkluze Ostrava“,
vzala na vědomí návrh na volbu člena kontrol-• 
ního výboru zastupitelstva městského obvodu 
Mgr. Aleše Staniczka,
rozhodla na základě zprávy o posouzení hod-• 
nocení nabídek o pořadí nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na malířské práce, 
o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření 
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem 
na realizaci akce pod názvem „Malířské 
práce v objektu ZŠ, ul. Trnkovecká 867/55 
v Ostravě -Radvanicích“ za cenu 532 670 
Kč bez DPH, 639 204 Kč včetně DPH, se 
zhotovitelem SK FASÁDY s.r.o. se sídlem 
Ostrava -Zábřeh, Buškovická 3052/38, IČ: 
268334417.

Mgr. Luboš Niessner, 
vedoucí odboru OaVV

z jednání místní samosprávy

městská policie zve na první 
letošní kurz pro veřejnost

Městská policie Ostrava zve na první z řady 
letošních bezplatných kurzů, které pořádá 
v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná 
se ve středu 30. ledna 2013 od 16.00 hodin. 
Místem konání bude tentokrát budova městské 
policie na ul. Hlubinské.

Lednové téma setkání s občany nese název 
Městská policie Ostrava občanům. Hovořit se 
bude o oprávněních strážníků, jak mohou být 
občanům nápomocni, s čím se občané mohou 
na strážníky obracet. Přednášející účastníkům 
kurzu přiblíží denní náplň práce strážníka, 
objasní některé postupy strážníků při výkonu 
jejich pravomocí, nebudou chybět informace 
o činnosti jednotlivých pracovišť městské 
policie (skupiny kynologie, skupina hipologie, 
kynologové-záchranáři, skupina prevence aj.).

Vladimíra Zychová, 
Městská policie Ostrava

zvýšení cen vody
Společnost Ostravské vodárny a kanali-

zace, a.s., přistupuje od 1. 1. 2013 k navýšení 
ceny vodného a stočného, a to ve vodném 
o 1,55 Kč bez DPH (tj. 5,3 %) a ve stočném 
o 1,91 Kč bez DPH (tj. 6,4 %).

Cena pro odběratele za m3 včetně DPH 
15 % (v případě jejího schválení) bude činit:

Vodné   35,24 Kč/m3

Stočné  36,42 Kč/m3

Celkem  71,66 Kč/m3

Petra Urbanová, odbor FaR

Taktické cvičení JSdH okrsku Ostrava-venkov



Naši jubilanti v lednu 2013
Blahopřejeme!

Lacinová Pavla, Volák Josef, Goldbricht Jan, Janíková Miroslava, Illés Vítězslav, 
Goldbrichtová Jarmila, Mynarzová Ivana, Hmura Milan, Hyžíková Dana, Chromá Ivana, 
Masný Rostislav, Baláš Bohumil, Vlček Čestmír, Lyčková Milada, Koňaříková Božena, 

Kubačák Milan, Blahut Jaroslav, Číž Petr, Rozkošný Jiří, Krečmer Antonín, Káňová 
Jindřiška, Honzek Rudolf, Plaček Svatoslav, Šnapková Miluše, Rusanová Marta, Havlasová 

Marie, Hala Bohuslav, Kaločová Štěpánka, Plachejdová 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 příjmení a jméno oslavence.

Celý měsíc
během 

půjčování

Pobočka KMO v Radvanicích
Když si opice brousí drápy – 
popletený test pro nejmenší
Zasněžená písmenka – test pro 
děti
Za listem list, rychle chci číst – 
soutěž pro děti
Návštěva z pravěku – výstava 
prací dětí z MŠ Slunečnice
Z ničeho nic – výstava kreseb 
Renáty Gebauerové

Celý měsíc
v odpoledních 

hodinách

Pobočka KMO v Radvanicích 
– Klub Sluníček, O ztraceném 
písmenku „Š“ –  setkání s dětmi 
z MŠ Slunečnice – beseda 
s výtvarnou dílnou

3. 1. 14.00 KD Radvanice – Zahájení roku 
2013

7. 1. 14.00

Pobočka KMO v Radvanicích 
– Knížka od Ježíška – čtení 
a povídání o knihách s dětmi ze 
ZŠ Bartovice

8. 1. 15.00 Komise školství, mládeže 
a sportu 

8. 1. 15.00 KD při DPS Bartovice – Vítejte 
v novém roce 2013

9. 1. 15.00 Komise sociální
9. 1. 15.00 Kulturní komise

10. 1. 15.00
KD Bartovice – Přivítání 
v novém roce, novoroční 
gratulace

16. 1. 15.00 49. schůze Rady MěOb RaB – 
kancelář starostky

16. 1. 15.00 Komise bezpečnosti a dopravy

17. 1. 13.00 – 
16.00

Pobočka KMO v Radvanicích 
– Něco do zobáčku … výtvarná 
dílna pro děti, výroba krmítek

18. 1. 20.00  Rodičovský ples ZŠ 
Vrchlického – Sokolovna

19. 1 19.00 Zahrádkářský ples – Sokolovna

21. 1. 14.00 – 
16.30

Pobočka KMO v Radvanicích 
– Kartičky a kuličky z ručky do 
ručičk – měňárna pro dětské 
sběratele, obrázky, nálepky 
a jiné drobnosti

22. 1. 16.00 ZO SPCCH – výborová schůze

22. 1. 15.00 KD při DPS Bartovice – 
Posezení u harmoniky

23. 1. 14.00 KD Radvanice – Zabijačkové 
hody

24. 1. 15.00 KD Bartovice – Vepřové hody – 
Papučový bál

24. 1. 14.00 – 
16.30

Pobočka KMO v Radvanicích 
– Kartičky a kuličky z ručky do 
ručičky –  měňárna pro dětské 
sběratele, obrázky, nálepky 
a jiné drobnosti

26. 1. 19.00 Ples Rabamotosport – 
Sokolovna

30. 1. 15.00 50. schůze Rady MěOb RaB – 
kancelář starostky

v měsíci lednu

Kalendář
událost í
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Vzpomínka
Dne 5. ledna 2013 uplynou již tři roky od chvíle, kdy přestalo bít 

předobré srdíčko  
pana 

Eduarda Mokroše 
z Ostravy -Radvanic. Stále vzpomíná manželka Jaroslava, syn Tomáš 

a dcera Šárka s rodinou. 
Kdo jste měli Edu rádi, vzpomeňte s námi.

PleS raBamOTOSPOrT
Občanské sdružení Rabamotospor t se 

i v letošním roce rozhodlo uspořádat loni velmi 
úspěšný ples, který se bude konat v Sokolovně 
v Ostravě -Radvanicích dne 26. 1. 2013. Předprodej 
vstupenek pak bude zahájen 1. ledna a objedná-
vat si je můžete na emailu – Ozanova.k@seznam.
cz nebo na telefonu 731 572 283. Zajištěná je opět 
bohatá tombola a k tanci a poslechu bude hrát 
živá hudba. Cena lístku je 150 korun. Všechny 
srdečně zveme a těšíme se na Vás! 

Za Rabamotosport Richard Bílý 

Koncert vážné hudby
Dne 11. 12. se v obřadní síni zdejší radnice 

konal prosincový koncert vážné hudby v podání 
studentů Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia 
v Ostravě. Po dechových a smyčcových nástro-
jích, které jsme si užili na minulých koncertech, 
byl ten prosincový zaměřen vánočně a předsta-
vili se nám studenti zpěvu, které na klavír dopro-
vázeli jejich kantoři Mgr. Regina Bednaříková 
a Mgr. Pavel Motloch. Průvodní slovo jako již 
tradičně pronesl MgA. Jiří Bystroň. Téměř 
hodinový koncert pak zakončili všichni vystu-
pující, a že jich nebylo málo, sborovým zpěvem 
koled. Kalendářní rok nám sice končí, ale série 
koncertů vážné hudby nikoliv a v druhé polo-
vině ledna se opět setkáme. Krátkou reportáž 
z koncertu můžete zhlédnout na rab.tvova.cz.

Text a foto Jan Maceček, odbor OaVV

ZO ČZS Ostrava-Radvanice
si Vás dovoluje pozvat na

Tradiční 
zahrádkářský ples
Dne 19. 1. 2013 od 19 hodin 
v Sokolovně 
v Ostravě-Radvanicích

Speciality domácí kuchyně
K tanci hraje skupina UFO
Vstupné 140 Kč
Předprodej vstupenek je v Prodejně 
chovatelských potřeb a Květinové 
síni Pavla. 

SRPŠ při ZŠ Vrchlického
srdečně zve na

rOdIČOVSKÝ PleS
v Sokolovně v pátek 18. 1. 2013 od 20 hod.

Skvělá hudba, zábava, tombola,  
občerstvení.

Vstupenky objednejte u p. Ševčíkové 
(724 739 924)
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Ú ř a d měs t ského obvodu R a dva n ice 
a Bartovice, odbor sociálních věcí a školství, ve 
své obsáhlé náplni neponechává bez povšimnutí 
ochranu dětí a mládeže. Mimo jiné dlouhodobě 
vyvíjí činnost směrem k dětem vyžadující zvý-
šenou pozornost. Tato problematika spadá do 
gesce kurátora pro mládež. 

Náplň jeho práce v ycház í ze zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně -právní ochraně dětí. 
Je zaměřena na děti, které se dopouštějí proti-
právního jednání, vedou zahálčivý a nemravný 
život, zanedbávají školní docházku, požívají 
alkohol nebo jiné návykové látky, ohrožují 
jiným způsobem občanské soužití a opakovaně 
se dopouští útěků od svých rodičů či jiných osob 
odpovídajících za jejich výchovu. 

V oblasti sociálně -patologických jevů je čin-
nost kurátora zaměřena zejména na oblast pre-
vence neboli předcházení nežádoucím jevům. 
Obecně lze prevenci členit na prevenci primární 
(zabývá se příčinami a podmínkami vzniku 
negativních jevů), sekundární (snaží se nega-
tivní jevy včas zachytit a zabránit jejich dalšímu 
šíření) a terciární (zabraňuje recidivě negativ-
ních jevů). Aktivity kurátora pro mládež jsou 
pak soustředěny zejména do posledních dvou 
uvedených oblastí. V rámci sekundární pre-
vence je práce zacílena na děti ohrožené a rizi-
kové. Naopak v oblasti terciární prevence jsou 
cílovou skupinou děti, které se již protiprávního 
jednání dopustili. 

Při své činnosti kurátor pro mládež spolupra-
cuje s řadou subjektů. Nejdůležitějším subjektem 
jsou rodiče, jejichž úloha ve výchově dítěte je neza-
stupitelná. Nelze opominout ani školy a školská 
zařízení, lékaře, nevládní a neziskové organizace 
a v neposlední řadě také soudy, státní zastu-
pitelství, policii a probační a mediační službu. 
Vzájemná spolupráce se projevuje širokou škálou 
opatření a na sebe navazujících činností. 

Spolupráce s Policií ČR
V městském obvodu Radvanice a Bartovice 

je nejviditelnějším projevem kooperace na 
úseku dětí a mládeže dlouhodobá spolupráce 
s Policií ČR a odborem sociálních věcí a školství. 
Přestože je Policie ČR vnímána především jako 
složka represivní, ve své činnosti nepodceňuje 
ani oblast prevence. Každoročně se i v našem 
obvodu podílí na řadě akcí, mezi nimiž je nutné 
vyzdvihnout především besedy ve školách 
a preventivně -bezpečnostní akce zaměřené na 
kontrolu dodržování ochrany dětí před alkoho-
lem, tabákovými výrobky a výherními hracími 
automaty. Na vyjmenovaných akcích se podílí 
zejména příslušníci zařazeni do preventivně 
informačního oddělení městského ředitelství 
Policie ČR v Ostravě a policisté z policejní slu-
žebny Policie ČR v Radvanicích. 

Kontrolní akce mezi mládeží
Policisté z radvanické služebny, společně 

s kurátorem pro mládež, realizovali také 
poslední preventivně -bezpečnostní akci, která 

proběhla dne 16. 11. 2012 v době od 15.00 hodin 
do 22.00 hodin. Akce byla zaměřena na před-
cházení delikventnímu chování dětí a mládeže 
v městském obvodu Radvanice a Bartovice. 

Jednalo se již o druhou obdobnou akci 
v tomto měsíci. Cílem bylo monitorování rizi-
kových lokalit, perlustrace osob z řad rizikové 
mládeže, pátrání po pohřešovaných a hledaných 
osobách, ztotožňování pachatelů pouliční kri-
minality a předcházení protiprávního jednání 
páchaného mládeží nebo páchaného na mlá-
deži. 

V předem vytipovaných teritoriích byla ve sta-
noveném čase provedena série kontrol. Jednalo 
se o místa, ve kterých se ve zvýšené míře zdržuje 
cílová skupina osob ve věku od 6 do 18 let. Děti 
této věkové kategorie se často sdružují do skupi-
nek, které bezúčelně posedávají v okolí místního 
kostela, na autobusových zastávkách, v parcích 
a v areálu bývalého koupaliště. Zde se mnohdy 
dopouštějí bagatelní trestné činnosti, experimen-
tují s alkoholem, cigaretami a jinými návykovými 
látkami. Svým chováním mnohdy narušují občan-
ské soužití a budí pohoršení u starších spoluob-
čanů. V některých případech se děti stávají obětí 
protiprávního jednání, jehož pachatelé se rekrutují 
z řad jejich vrstevníků, ale i z řad dospělých. 

Během kontrol policisté prověřovali totož-
nost několika osob z řad dětí a mládeže. 
Prověrkou nebyly nalezeny žádné hledané nebo 
pohřešované osoby. Méně závažné přestupky 
řešili policisté na místě domluvou. Závažnější 
porušení zákona, které by bylo možné kvalifi-
kovat jako trestný čin, nebylo zaznamenáno. 

V souvislosti s odhalováním a šetřením pře-
stupků disponují policisté oprávněním vyža-
dovat provedení orientačního vyšetření při 
podezření na ovlivnění alkoholem nebo jinou 
návykovou látkou pomocí dechové zkoušky 
nebo odběrem slin anebo potu. Tohoto opráv-
nění v několika případech využili. Výsledná 
zkouška měla ve všech případech negativní 
výsledek a podezření na ovlivnění osob někte-
rou z návykových látek se nepotvrdilo. Kurátor 
pro mládež na děti několikrát působil výchov-
ným pohovorem. Děti starší 15 let byly upozor-
něny na svou trestní odpovědnost. Zároveň byly 
připomenuty také zásady bezpečného chování 
na ulici, které významnou měrou přispívají ke 
snížení rizika stát se obětí trestného činu či 
dopravní nehody. Dětem bylo v prvé řadě při-
pomenuto, aby se vyhýbaly tmavým a opuště-
ným místům, využívaly doprovodu jiné osoby, 
nechlubily se veřejně novými mobilními tele-
fony a jiným cennostmi, bezpečně ukládali 
své osobní doklady v uzavíratelných taškách 
nebo kapsách, odmítali nabízený alkohol a jiné 
zdraví škodlivé látky.

Prověrka heren a restaurací
Součástí preventivně -bezpečnostní akce 

byly také prověrky heren a restaurací. Policisté 
kontrolovali dodržování zákazu hraní výherních 
automatů a zákazu prodeje alkoholu a cigaret 
mladším osobám 18 let. Ani zde však nebylo 
zaznamenáno porušení zákona. Vzhledem 
k průběhu akce nemusela policie přikročit k žád-
ným represivním opatřením. 

Okamžitý dopad realizovaných preventivně-
-bezpečnostních akcí nelze objektivně vyhod-
notit. Jejich působení by se mělo projevit 
v následné struktuře kriminality spáchané na 
území městského obvodu Radvanice a Bartovice 
a snížení počtu pachatelů delikventního jednání 
ve věku do 18 let. Již sama skutečnost, že poli-
cisté jsou v ulicích vidět při provádění kontrol 
osob, restaurací a rizikových lokalit, by měla od 
protiprávního jednání odradit potenciální nové 
pachatele. V oblasti sociálně -patologických 
jevů je vždy lépe nežádoucímu jednání před-
cházet, než jej pak následně postihovat. U dětí 
a mládeže to platí dvojnásobně.

Bc. Daniel Novák, odbor SVaŠ

Prevence na úseku ochrany dětí a mládeže

Poděkování seniorů
Městský obvod Radvanice a Bartovice 

velmi aktivně podporuje činnost místních 
klubů důchodců. Za tuto péči ze srdce děku-
jeme a přejeme vedení radnice a zastupitel-
stvu mnoho zdaru v jejich nelehké práci.

Za jednotlivé kluby předsedové Arnoštka 
Marcisová, Zdeňka Smužová a Lumír Adamus.

Poděkování
Poslední měsíc roku 2012 byl pestrý na 

události v DPS v Bartovicích. Klub důchodců 
DPS proto děkuje všem sponzorům za dary, 
které přispěly k vytvoření tomboly. Byly 
to zejména dárky do Pekařství Šotová, 
Květinářství Pavlína Kozlová, Holičství 
Magda, Kosmetika Chovancová a v nepo-
slední řadě železárnám ArcelorMittal za 
balíčky vitaminů, které za přítomnosti sta-
rostky Mgr. Šárky Tekielové byly seniorům 
předány s přáním, aby pomohly v nevlídném 
zimním období. Výbor Klubu důchodců DPS 
Bartovice za dárky ze srdce děkuje.

Jaroslav Semecký

Ukončení provozu 
školního hřiště

Dne 30. 11. 2012 byl ukončen provoz škol-
ního hřiště a ukončena činnost správce hřiště ZŠ 
Ostrava -Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 
organizace. Školní hřiště pod dozorem správce 
hřiště slečny Marcely Baronové bylo otevřeno od 
23. 4. 2012. Účelová dotace na provoz školního 
hřiště, kterou naše škola obdržela v letošním 
kalendářním roce z rozpočtu statutárního města 
Ostravy, velmi pomohla v umožnění sportovního 
vyžití žáků školy i široké veřejnosti. Dozorem 
správce hřiště při veškerých sportovních akti-
vitách byla zajištěna bezpečnost všech, kteří se 
v prostorách školního hřiště pohybovali. 

Za tuto účelovou dotaci, o které jsou občané 
obce informováni formou vývěsek v prostoru 
hřiště, RaB novinách, webových stránkách 
školy a ve školním časopise Listy Vrchličáku, 
velmi upřímně děkujeme.

Vedení školy ZŠ Vrchlického
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Uzávěrka příštího 
čísla: 18. 1. 2013

Čerti v mŠ
I když to může znít hrůzostrašně – „Čerti 

v MŠ“ – nemusíte se lekat. V pondělí 3. 12. 2012 
se všechny děti i paní učitelky MŠ Radvanice 
převlékli do čertích kostýmů a takto nastro-
jeni strávili celý den ve vyzdobených třídách. 
Vypadalo to jako v opravdovém peklíčku. 
Zpívali jsme čertí písničky, učili se čertí zaří-
kávání, tancovali čertí tanečky. Nechyběla čertí 
rozcvička, příprava čertího guláše a dokonce 
jsme se pustili do hledání pokladu, který v pro-
storách MŠ ukryl sám velevážený Lucifer. 

Dne 5. 12. 2012 nastal den př íchodu 
Mikuláše, který doprovázený andělem a čertem 
všem dětem rozdával sladké balíčky. Ať se to 
může zdát divné, nikdo z dětí neskončil v obrov-
ském čertově pytli. 

Bc. M. Stankušová

Vánoční čas 
v knihovně

Jedním z nejkrásnějších měsíců v roce je 
prosinec, plný vánoční atmosféry. I naše děti 
z MŠ Radvanice si tuto atmosféru užily v místní 
knihovně. Paní knihovnice Martina Dolasová 
a Petra Růžičková si pro děti připravily nejen 
malé občerstvení – čaj a buchtu, ale i program 
plný překvapení. Seznámily se s vánočními 
tradicemi, pouštěly lodičky ze skořápek ořechů 
po vodě, rozkrojily si jablíčko, zda uvidí hvěz-
dičku, barvou si vymalovaly sádrový dáreček 
a mlsaly čokoládové srdíčko. Do knihovny při-
šel i Ježíšek a přinesl dětem malé dárečky. Na 
závěr děti povyprávěly, co si přejí k Vánocům, 
a prohlédly si knihy. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat zaměst-
nankyním místní knihovny v Radvanicích za 
nádherně prožité dopoledne plné krásných 
zážitků.

Text a foto: H. Čajková

Ve dnech 6.–8. 12. 2012 probíhal v GONGu, 
Dolní oblasti Vítkovic, 38. mezinárodní filmový 
festival Ekofilm. Tuto akci doprovázela výstava 
výrobků z recyklovaných materiálů, které vyrá-
běli žáci naší školy i jiných škol. Doprovodným 
programem byla výstava „Dřevo, dřívko, dře-
víčko“. V hlavním sále se každý den promítalo 
několik filmů s ekologickou tematikou nebo 
vystoupení SMOOKE MANA, který seznamo-
val děti s chemickými prvky a jejich reakcemi. 
Žáci naší školy se podíleli na výzdobě celého 
Gongu, a to vyrobením hada z plastových lahví.
Lucie Linhartová a Diana Boldiová, žákyně IX. A, 

ZŠ Vrchlického, Foto: Martina Linhartová

Dne 15. 11. 2012 jsme měli ve třídě „Brej-
ličkový den“. Naše paní učitelka přišla s tímhle 
nápadem, protože jsme den předtím četli 
v Čítance článek Drahokamy. Ten článek byl 
o holčičce, která seděla v první lavici, a přesto 
neviděla na tabuli. Její maminka ji vzala k paní 
doktorce, která jí předepsala brýle. Od té chvíle 
holčička už viděla dobře. 

A tímhle příběhem vzniknul náš 
Brejličkový den. Všichni jsme se na něj 
poctivě připravili a byli jsme zvědaví, 
s čím přijdou ostatní spolužáci i naše 
paní učitelka. Paní učitelka to vyře-
šila stejně jako já. Měla sluneční brýle. 
Nejlepší brýle měl Tomáš Káňa, který 
měl takové brýle, přes které sice viděl, 
ale viděl přes ně všechno zeleně. I paní 
učitelka říkala, že to je mazec. Někteří 
měli brýle papírové, někteří dědeč-
kovské s knírem a někteří spolužáci 
měli i brýle dioptrické. Díky článku 
v Čítance jsme věděli, že díky těmto 

brýlím mí spolužáci vidí na tabuli a nemusí 
mžourat. 

Brejličkový den se mi moc líbil a doufám, 
že brzy naše paní učitelka vymyslí zase nějaký 
další takový fajn den. 

Jan Skýpala, žák II. A ZŠ Vrchlického
Foto: Radana Lakomá

Tak jako každým rokem nás 5. prosince 
navštívili Mikuláš, čert a anděl, aby se pře-
svědčili o tom, zda jsou děti hodné a poslušné. 
Nejprve se zastavil Mikuláš u nejmenších dětí 
ze třídy Koťátek, kde si vyslechl básničky, pís-
ničky, koledy a také zhlédl dva tanečky „Malí 
čertíci a Vánoce“. Za jejich krásné představení 
byly děti odměněny sladkostmi, ovocem a také 
velkým potleskem od rodičů.

Po návštěvě u nejmenších dětí šla mikuláš-
ská návštěva do třídy Berušek, aby si ověřila, 
zda byly děti poslušné a hodné tak jak slíbily 
loni. Po zjištění drobných hříchů a po slíbení 
jejich nápravy si vyslechli mnoho vánočních 

a zimních básniček, písniček, koled a také 
zhlédli jeden taneček s názvem „Vánoční slon“. 
Za své představení byly děti odměněny slad-
kostmi, ovocem a potleskem od rodičů. Na závěr 
se přišel Mikuláš se svým doprovodem podívat 
na předškolní děti, které mu předvedly Zimní 
příběh zakončený návštěvou Betléma. Za své 
jedinečné vystoupení sklidily velký potlesk od 
rodičů i Mikuláše.

Protože se blíží vánoční čas, celý kolektiv 
Mateřské školy Za Ještěrkou Vám přeje pří-
jemné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do 
Nového roku.

Paní učitelky Stiborová a Holubová

mikulášská besídka

Když se koná Brejličkový den

Byli jsme na festivalu ekofilm



PrOGram 
SPOleČeNSKÉHO dOmU V OSTraVĚ -BarTOVICÍCH ledeN 2013
 1. Úterý Nový rok 

Zavřeno.

 2. Středa ZE ČTENÁŘE SPISOVATELEM 
Motivační projekt pro začínající spisovatele – laiky 
i odborníky. Napište si svou vlastní knihu pro osobní 
či komerční účely. Pomůžeme ji vydat.

 3. Čtvrtek Dopolední klub maminek s dětmi 
9:00–11:30 hodin, klubovna BARAK. K dispozici 
herna, občerstvení, kuchyňka, malá tělocvična.

 4. Pátek OLDIES – KARAOKE PARTY 
Nový Klub BARAK. Od 21:00 hodin, vstup zdarma.

 5. Sobota Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní 
Výuka od 9:00 do 16:00 hodin.

 6. Neděle Zumba 
Lektorka Michaela Kotulová. V 18:00 hodin, hlavní 
sál. Cena 60 Kč.

 7. Pondělí PŘEDPRODEJ vstupenek na PLES Společenského 
domu 
Ples se bude konat 2. 2. 2013, cena vstupného od 
200 do 500 Kč. Hrají Legendy se vrací (Petr Šiška) 
a skupina Premiér (s hitem Hrobař).
PŘEDPRODEJ vstupenek na KONCERT EVY A VAŠKA.  
Koncert se bude konat 30. 4. 2013, cena vstupného 
250 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě v den konání 
akce.

 8. Úterý Zumba 
Lektorka Ivana Pawlasová. V 18:30 hodin, hlavní sál. 
Cena 60 Kč.

 9. Středa Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školicí agentury a firmy.

10. Čtvrtek Dopolední klub maminek s dětmi 
9:00–11:30 hodin, klubovna BARAK. K dispozici 
herna, občerstvení, kuchyňka, malá tělocvična.

11. Pátek OLDIES – KARAOKE PARTY 
Nový Klub BARAK. Od 21:00 hodin, vstup zdarma.

12. Sobota Ples hasičů Bartovice – uzavřená společnost 
Všechny prostory společenského domu.

13. Neděle Zumba 
Lektorka Michaela Kotulová. V 18:00 hodin, hlavní 
sál. Cena 60 Kč.

14. Pondělí ZE ČTENÁŘE SPISOVATELEM 
Motivační projekt pro začínající spisovatele – laiky 
i odborníky. Napište si svou vlastní knihu pro osobní 
či komerční účely. Pomůžeme ji vydat.

15. Úterý Firemní seminář BOZP 
Velký sál, 9–15 hodin.
Zumba 
Lektorka Ivana Pawlasová. V 18:30 hodin, hlavní sál. 
Cena 60 Kč.

16. Středa Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školicí agentury a firmy.

17. Čtvrtek Dopolední klub maminek s dětmi 
9:00–11:30 hodin, klubovna BARAK. K dispozici 
herna, občerstvení, kuchyňka, malá tělocvična.

18. Pátek OLDIES – KARAOKE PARTY 
Nový Klub BARAK. Od 21:00 hodin, vstup zdarma.

19. Sobota Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní 
Výuka od 9:00 do 16:00 hodin.

20. Neděle Zumba 
Lektorka Michaela Kotulová. V 18:00 hodin, hlavní 
sál. Cena 60 Kč.

21. Pondělí ZE ČTENÁŘE SPISOVATELEM 
Motivační projekt pro začínající spisovatele – laiky 
i odborníky. Napište si svou vlastní knihu pro osobní 
či komerční účely. Pomůžeme ji vydat.

22. Úterý Zumba 
Lektorka Ivana Pawlasová. V 18:30 hodin, hlavní sál. 
Cena 60 Kč.

23. Středa Zápis do výukových kurzů a zájmových kroužků: 
 –  výtvarný kroužek, tvůrčí psaní, dramatický 
kroužek, cvičení maminek s dětmi, zápis od 9:00 do 
16:00 hodin.

24. Čtvrtek Dopolední klub maminek s dětmi 
9:00–11:30 hodin, klubovna BARAK. K dispozici 
herna, občerstvení, kuchyňka, malá tělocvična.

25. Pátek Ples VVUÚ – uzavřená společnost 
Všechny prostory společenského domu.

26. Sobota Soukromá akce – velký sál 
Od 9 do 14 hodin pro školicí agentury a firmy.

27. Neděle Zumba 
Lektorka Michaela Kotulová. V 18:00 hodin, hlavní 
sál. Cena 60 Kč.

28. Pondělí ZE ČTENÁŘE SPISOVATELEM 
Motivační projekt pro začínající spisovatele – laiky 
i odborníky. Napište si svou vlastní knihu pro osobní 
či komerční účely. Pomůžeme ji vydat.

29. Úterý Zumba 
Lektorka Ivana Pawlasová. V 18:30 hodin, hlavní sál. 
Cena 60 Kč.

30. Středa Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školicí agentury a firmy.

31. Čtvrtek Dopolední klub maminek s dětmi 
9:00–11:30 hodin, klubovna BARAK. K dispozici 
herna, občerstvení, kuchyňka, malá tělocvična.



Také naši školu navštívil ve čtvrtek 6. 12. 
Mikuláš. Přišel v doprovodu čerta, který měl 
velký pytel plný uhlí a brambor pro zlobivé děti. 
Bohužel, i u nás jsou „zlobidla“, a tak se jich 
čert zeptal, zda se v příštím roce polepší a nebu-
dou zlobit. Zlobidla slíbila, že se určitě polepší. 
Všechny děti pak vzácné návštěvě přednesly bás-
ničky a zazpívaly písničku. Za odměnu si pak děti 
odnášely od Mikuláše pytlík plný dobrot a ovoce. 
Mikuláš dětem slíbil, že příští rok nás opět 
navštíví, a my se již nyní těšíme na Mikuláše!

Unie rodičů, Iveta Sapetová, ZŠ Vrchlického, 
odloučené pracoviště v Bartovicích

Foto: Radmila Sulková

Přípravná třída při 
zŠ Vrchlického

Při zápisu do prvních tříd máte možnost 
zapsat své dítě do přípravné třídy na školní rok 
2013/2014, pokud mu bude do zahájení školního 
roku 5 let nebo má odloženou povinnou školní 
docházku či máte zájem své dítě k nám přihlá-
sit.

Výuka probíhá v blocích trvajících zpočátku 
10–15 minut, které jsou prokládány hrami, pro-
tahovacími cviky, čtením pohádek a dalšími 
zábavnými aktivitami. Děti se naučí mnoho 
říkanek, písniček, rozšíří si slovní zásobu, zdo-
konalí se ve výslovnosti a samostatné práci. 
Vzhledem k maximálnímu počtu 15 žáků ve 
třídě se můžeme každému dítěti při práci věno-
vat individuálně.

Zaměstnaní rodiče mají možnost př i-
hlásit své dítě do družiny, která má provoz 
 od 6.00 do 16.30 hodin, a děti také mohou 
navštěvovat školní jídelnu.
ZŠ Vrchlického, Hana Šamalová, třídní učitelka

Na naší škole se každoročně v prosinci koná 
vánoční jarmark, letos se konal v tělocvičně 
školy 14. 12. Žáci si připravili mnoho krásného, 
např.: svícny, vánoční jmenovky, přáníčka, 
keramické rybičky, cukroví, křížaly, věnce, 
andělíčky, šperky a mnoho dalších výrobků. 
Prodávaly zde i děti ze školního klubu a školní 

družiny. Každý své výrobky vytvářel s láskou 
a byl hrdý na to, co vyrobil. Už se těšíme na příští 
rok a určitě se přijďte podívat a nakoupit u nás 
drobné vánoční dárečky.

Lenka Laštuvková,  
vedoucí vychovatelka ZŠ Vrchlického

Foto: Martina Linhartová

Ve dnech 17. ledna 2013 od 12.00 hod. do 
17.00 hod. a 18. ledna 2013 od 12.00 hod. do 
17.00 hod. se uskuteční zápis do 1. tříd na ZŠ 
Ostrava -Radvanice, Vrchlického 5, příspěv-
ková organizace. Ve stejné době se uskuteční 
zápis i na odloučeném pracovišti Bartovická 59, 
Ostrava -Bartovice.

K zápisu se dostaví dět i narozené od 
1. 9. 2006 do 31. 8. 2007.

Zákonní zástupci donesou svůj občanský 
průkaz a rodný list dítěte, resp. Návrh na odklad 
školní docházky doložený doporučujícím posou-
zením příslušného školského poradenského 
zařízení (PPP, SPC) nebo odborného lékaře. 
K zápisu jsou rodiče povinni se dostavit i v pří-
padě, 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. číslo 
596 232 129 nebo elektronickou poštou zsvrch-
lickeho@seznam.cz. Informace o škole najdete 
na www.zsvrchlickeho.cz. 

Mgr. Hana Ostřanská, ředitel školy ZŠ 
Vrchlického

mikulášská nadílka  
v zŠ Vrchlického

zápis do prvních tříd

Srdečně Vás zveme 
2. února 2013 od 20.00 hodin 
na 
ples 
Společenského 
domu
Program:
Taneční vystoupení, tombola,  
bohaté občerstvení.
Hrají: 
Legendy se vrací a skupina Premier
Vstupné od 200 kč

KrImI
 Řídil auto, přestože nevlastní řidič-
ské oprávnění

D ne 29.  11.  2012 p ř i s t i h l i  s t r á ž n íc i 
městské policie 35letého muže př i nere -
spektování dopravních předpisů v Ostravě-
-Radvanicích. Př i řešení přestupku vyšlo 
najevo, že muž za volantem nevlastní řidič-
ské oprávnění. Strážníci na místo přivolali 
policisty, kteř í dotyčnému zakázali další 
jízdu. Přestupek, kterého se dopustil, bude 
projed nán správ n ím orgánem, k te rému 
byl postoupen. Muži nyní hrozí pokuta až 
50 000 Kč.

 Zmatená žena na hřbitově
Dne 11. 12. 2012 zasahovala hlídka městské 

policie na hřbitově v Ostravě -Radvanicích. Podle 
oznámení na tísňovou linku se tam měla pohybo-
vat podezřelá žena. Když strážníci dorazili, spat-
řili ženu, která se válela na zemi ve sněhu mezi 
hroby, a bylo zřejmé, že není zcela při smyslech. 
Žena byla zmatená, vzhledem k počasí i pro-
mrzlá. Nic nenasvědčovalo tomu, že by byla pod 
vlivem alkoholu, nicméně vzhledem k okolnos-
tem strážníci přivolali na místo lékaře. Tomu si 
pak žena stěžovala na bolest nohy. Lékař rozhodl 
o převozu ženy do nemocnice. Totožnost dotyčné 
se strážníkům na místě nepodařilo zjistit.

Vladimíra Zychová, 
Městská policie Ostrava

Vánoční jarmark na zŠ Vrchlického



RaB‑Noviny • Vydavatel: statutární město Ostrava – městský obvod Radvanice a Bartovice, sídlo: Těšínská 281, 716 00 Ostrava, IČ: 00845451 • Povoleno  
Ministerstvem kultury pod registračním číslem: MK ČR E‑1774 • leden 2013 • Redakční rada: Mgr. Šárka Tekielová (předseda), Bc. A. Boháč, D. Joklová,  
Ing. Š. Košťál, L. Laštuvková, Mgr. K. Zdražilová, PaedDr. Z. Sedláčková, J. Semecký l Redakce v sídle vydavatele – tel.: 599 416 100, e‑mail: rabky@seznam.cz,  
stekielova@radvanice.ostrava.cz, ales.bohac@seznam.cz, www.radvanice.ostrava.cz • Sazba a tisk: REPRONIS, Teslova 2, 702 00 Ostrava • Redakce si vyhra‑

zuje právo na redakční úpravy příspěvků (krácení). • Otištěné příspěvky nemusí odpovídat mínění redakce.

mIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V mĚSTSKÉm OBVODU

ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE

ROzSVĚCENÍ VÁNOčNÍhO STROmU

Foto: BcA. Roman Pecháček, další fotografie jsou umístěny na: http://radvanicefoto.rajce.idnes.cz/


