
Krásná adventní tradice, která začala loni, 
bude mít své pokračování. Starostka městského 
obvodu Mgr. Šárka Tekielová zve všechny oby-
vatele Radvanic a Bartovic na slavnostní rozsvě-
cení vánočního stromu, které se před budovou 
radnice městského obvodu uskuteční v úterý 10. 
prosince v 17.00 hodin. 

Společně s dětmi si  zazpíváme písně 
s vánoční tematikou a děti do 15 let, které mají 
bydliště v městském obvodu, budou mít mož-
nost „napsat Ježíškovi“. Na předem připravené 
kartičky můžou napsat jedno své přání (v hod-
notě do cca 1 500 Kč) a vhodit jej do poštovní 
schránky „pro Ježíška“. Tři šťastné na místě 

vylosujeme a jejich přání se pokusíme splnit 
a přivezeme dárek přímo k vám domů. 

„Rádi bychom tímto přispěli k pohodové 
vánoční atmosféře a dali vám příležitost aspoň na 
chvíli vydechnout v tom pravidelném předvánoč-
ním shonu,“ řekla starostka městského obvodu 
Mgr. Šárka Tekielová. (red)
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pozvánka na 
zastupitelstvo

Starostka městského obvodu Radvanice 
a Bartovice Mgr. Šárka Tekielová zve 

občany na 18. zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Radvanice 

a Bartovice, které se koná ve čtvrtek 
12. prosince 2013 od 16.00 hodin 
v hasičské zbrojnici v Radvanicích.

silvestrovský ohňostroj
I když některé obce a města upouštějí od 

svých tradic, silvestrovský ohňostroj před 
radnicí našeho městského obvodu Radvanice 
a Bartovice bude i letos. Starostka městského 
obvodu Mgr. Šárka Tekielová tímto srdečně zve 
všechny spoluobčany na společné setkání u pří-
ležitosti tradičního silvestrovského ohňostroje, 
který bude odpálen v poslední den roku 2013 ve 
21.00 hodin před budovou zdejší radnice. 

Stejně jako každoročně bude pro všechny 
připraveno i malé občerstvení ve formě sva-
řáčku a koláčku. (red)

Vážení spoluobčané,
máme opět Advent a s ním 
i nejkrásnější svátky v roce. 
Prožijte je v kruhu svých blíz-
kých v klidu, pohodě, lásce 
a míru. Buďte štědří a sou-
citní ke svým blízkým, kteří 
neměli tolik štěstí jako Vy. Ať 
Vás adventní čas pří jemně 
naladí na vstup do nového 
roku, v němž Vám přeji hodně 
zdraví, štěstí, lásky, porozu-
mění a úspěchů v osobním 
a pracovním životě.

Mgr. Šárka Tekielová,  
starostka

                                      

 

Statutární m sto Ostrava 
m stský obvod Radvanice a Bartovice 

 

Vás srde n  zve na slavnostní zakon ení roku 2010 s malým ob erstvením. 
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Slavnostní oh ostroj bude odpálen dne 

31.12.2013 ve 21.00 hodin 

p ed budovou radnice. 

 

pod vánočním stromem se bude koncertovat

Šťastné a veselé  
Vánoce



předávání daru

N a  n a š e m  o d l o u č e n é m  p r a c ov i š t i 
v Bartovicích jsme přijali 13. listopadu vzác-
nou návštěvu. Paní starostka Mgr. Šárka 
Tekielová navštívila v odpoledních hodinách 
Modelářský kroužek, aby předala finanční dar 
Městského obvodu Radvanice a Bartovice ve 
výši 5000 korun panu Pavlu Račkovi, vedou-
címu Modelářského kroužku. Za tyto peníze 
byly zakoupeny stavebnice pro žáky. Paní sta-
rostka si v minulých letech prohlédla vytvořené 
modely a děti se pochlubily, co se už v kroužku 
naučily.

Pan Pavel Raček vede Modelářský kroužek 
ve svém volném čase. Jako externí pracovník 
školy nezištně předává své velké zkušenosti 
dětem každé středeční odpoledne. Krásné 
modely zdobí prostory školy a tím zvyšují u dětí 
estetické vnímání. Jsme velice vděčni Radě 
městského obvodu Radvanice a Bartovice za 
tento finanční dar. 

Mgr. Hana Ostřanská, ředitel školy ZŠ 
Vrchlického

RaB noviny 2

Školní hřiště 
Dnem 30. 11. 2013 končí provoz školního 

hřiště. Prostředky na realizaci projektu „ ZŠ 
Vrchlického – Otevřené hřiště – sportovním 
vyžitím proti kriminalitě“ poskytlo statutární 
město Ostrava ve výši 80 000 Kč. Finance z této 
účelová dotace byly použity na mzdu a ostatní 
osobní náklady správce hřiště. Jsme velice 
vděčni, že naší škole byla tato dotace poskyt-
nuta již posedmé. Zpřístupnění školního hřiště 
žákům školy, jejich rodičům, široké veřejnosti 
po ukončení provozu školy (v odpoledních 
hodinách, o víkendech a prázdninách), umož-
nilo vyžití při různých druzích sportu u dětí 
a široké veřejnosti pod dozorem správce hřiště 
pana Josefa Sedláčka. Sportovní nadšenci měli 
také možnost si zapůjčit sportovní potřeby, na 
jejichž pořízení dostala naše škola finanční pří-
spěvek ve výši 10 000 Kč od městského obvodu 
Radvanice a Bartovice. 

Děkujeme panu Josefu Sedláčkovi za jeho 
práci, statutárnímu městu Ostrava za štěd-
rou dotaci a městskému obvodu Radvanice 
a Bartovice za příspěvek na zakoupení sportov-
ních potřeb.

Vedení ZŠ Vrchlického

Rada městského obvodu na své 68. schůzi 
konané dne 23. října 2013:

vyslovila souhlas s uzavřením darovacích • 
smluv mezi MŠ Ostrava ‑Bartovice a ASA 
expert a.s., Jiřím Foldynou, Ing. Ondřejem 
Šilhanem PhD., Drahomírou Vicherkovou 
a Petrou Paličkovou,
rozhodla o záměru pronájmu části pozemku • 
parc. č. 3227/1 ostatní plocha, ostatní komu-
nikace v k.ú. Radvanice,
rozhodla o záměru pronájmu pozemku parc. • 
č. 2027/55 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Radvanice,
rozhodla o poskytnutí finančních darů z roz-• 
počtu městského obvodu na rok 2013 na pod-
poru zájmové činnosti v obvodu, a to: Svazu 
postižených civilizačními chorobami v ČR, 
o.s., Sboru dobrovolných hasičů Bartovice, 
Sboru dobrovolných hasičů Radvanice, 
M y s l i v e c k é m u  s d r u ž e n í  O s t r a v a ‑
‑Radvanice, Českému svazu chovatelů ZO 
Ostrava ‑Radvanice, TJ Sokol Radvanice‑
‑Bartovice, Českému rybářskému svazu, 

MO Ostrava, Českému zahrádkářskému 
svazu ZO Ostrava ‑Radvanice, Českému 
svazu včelařů ZO Radvanice ‑Bartovice, 
Pavlu Ráčkovi.

Rada městského obvodu na své 69. schůzi 
konané dne 6. listopadu 2013:

rozhodla o záměru pronájmu pozemku parc. • 
č. 3277/8 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Radvanice,
rozhodla o záměr u pronájmu objek tu • 
Společenského domu Bartovice nebo jeho 
částí,
rozhodla o záměru pronájmu části pozemku • 
parc. č. 2217/23 ostatní plocha, neplodná 
půda v k.ú. Radvanice,
rozhodla o uzavření smlouvy o poskyt-• 
nutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR ve výši 266 907 Kč na reali-
zaci akce „Preventivní protipovodňová 
opatření v městksém obvodu Radvanice 
a Bartovice“.

Mgr. Luboš Niessner, pověřený tajemník

z jednání místní samosprávy

Zástupci vedení statutárního města Ostravy, 
městského obvodu Radvanice a Bartovice spolu 
se zástupci společnosti ArcelorMittal Ostrava 
ve čtvrtek 31. října slavnostně otevřeli nově 
zrekonstruovaný Dalimilův park v Ostravě‑
‑Radvanicích. Jeho součástí je venkovní rela-
xační centrum, určené nejen pro seniory a děti. 

„Dalimilův park se bude ještě v budoucnu 
měnit. Chtěli bychom ještě doplnit volnou plochu 
o lanové centrum pro starší děti, doplnit lavičky 
přímo k hrací ploše a samozřejmostí jsou odpad-
kové koše, jak pro nás, tak pro pejsky,“ řekla Mgr. 
Šárka Tekielová, starostka Radvanic a Bartovic.

Více čtěte na stranách 11–13.

dalimilův park už slouží lidem

Dne 26. listopadu 2013 se uskutečnilo již 
9. setkání jubilantů s představiteli městského 
obvodu Radvanice a Bartovice ve Společenském 
domě v Bartovicích.

Hned v úvodu všem oslavencům srdečně 
popřála a pronesla slavnostní přípitek k život-
ním jubileím starostka městského obvodu 

Radvanice a Bartovice Mgr. Šárka Tekielová 
a vyslovila úctu a obdiv k moudrosti stáří. 

Oslavenci při vstupu do nazdobeného sálu 
obdrželi květinu a na stolech byly pro ně připra-
veny výtvarné dárky, které pro ně vyrobily děti 
ze Základní školy Vrchlického v Radvanicích, 
ZUŠ E. Runda a Mateřské školy Slunečnice 
z Ostravy‑Radvanic. Taneční gratulaci jim 
přinesly děti z Mateřské školy v Ostravě‑
‑Bartovicích. Jejich rozverná pobřežní hlídka 
a dovádiví čertíci potěšili oko i srdce všech pří-
tomných seniorů. 

V neposlední řadě narozeninový dor t 
a koláčky od firmy Aknel z Ostravy‑Radvanic  
a slavnostní menu z restaurace U Sokola 
od pana Slípka sklidily velkou pochvalu  
od jubilantů.

Ale nejvíce všichni pozvaní senioři ocenili, 
že nejsou, byť v pokročilém věku, opomíjeni  
představiteli městského obvodu, ale naopak.

Mgr. Irena Kopciuchová, 
vedoucí odboru SVaŠ

setkání jubilantů s vedením obvodu



Žáci 2. stupně ZŠ Trnkovecká se ve dnech 
14. 10.–18. 10. zúčastnili ozdravného pobytu 
s vojenskou tematikou. Místem pobytu byla 
Chata Ostrá na Ostravici. Už cesta vlakem na 

místo určení prověřila vlastnosti mnohých 
žáků, a to jak jsou ochotni si navzájem pomoci. 
Nezklamali. 

V rámci pobytu byl realizován program 
s branně vojenskou tematikou. Obsahoval 
základy sebeobrany, základy první pomoci, 
topografie, přežití ve volné přírodě, výstražné 

signály a upevňování fyzické 
zdatnosti žáků. 

Hlavním cílem bylo vypěs-
tovat v dětech pocit odpověd-
nosti a respektu k autoritám. 
Spousta rozličných aktivit 
a her ve volné přírodě se dětem 
velmi líbila. Rádi a ochotně se 
zapojovali do všech činností. 
Absolvovali i turistický výlet 
a plavání. Vedoucího akce, 
pana Koreně, si velmi oblíbili. 
Také strava byla velice chutná. 
Proto jsme se vůbec nedivili, 
že se nikomu nechtělo jet 
domů. Rádi bychom chtěli 

organizátorovi poděkovat a tuto akci někdy 
zopakovat. 

Mgr. Ivana Kačmaříková, ZŠ Trnkovecká 3 RaB noviny

zloději se nezastaví 
před ničím

Nepěkné překvapení čekalo na majitele hro-
bového místa na hřbitově v Bartovicích. Jejich 
hrob byl odkrytý, protože neznámý zloděj z něj 
odcizil svrchní žulové desky. Policie už pátrá po 
zlodějích, kterým byla cizí pieta zemřelých. Jak 
zloději těžké desky ze hřbitova odvezli, zatím 
není známo.  (red)

Seniorské organizace, městské společnosti 
i jednotlivci mohli navrhovat kandidáty na titul 
ostravského seniora roku. Letos se mezi šestici 
nominovaných dostal také obyvatel Bartovic, 
bývalý záchranář a dlouholetý šéfredaktor 
Radvanických a bartovických novin Jaroslav 
Semecký.

Odborná komise vybírala z 27 nominovaných 
mimořádně aktivních osobností starších 65 let 
a kromě pana Semeckého se do „finále“ dostali 
také Ing. Václav Dobřanský, Věra Heroldová, 
Antonín Šimela, Zdeňka Šupíková a Ing. arch. 
Radim Ulmann.

Z titulu Senior roku 2013 se nakonec 19. 11. 
v Divadle loutek Ostrava radovala Věra Heroldová.

Laureáty ceny Senior roku města Ostravy 
se v minulých letech stali MUDr. Blanka Malá 
(2007), JUDr. Eva Teicherová (2008), Mgr. 
Jaroslav Král (2009), Luděk Eliáš (2010), Ing. 
Lubomír Pásek (2011) a prof. Jan Hališka (2012).

Společně s touto anketou byla vyhlášena lite-
rární soutěž pro žáky 5.–9. ročníků základních 
škol na téma ,,Jak vnímám svou babičku, svého 
dědečka?“ 

Do soutěže bylo zasláno celkem 35 sloho-
vých prací ze sedmi ZŠ v Ostravě a Vratimově. 
Z každé školy byly vybrány nejzajímavější 
práce, její autor bude oceněn pamětním listem 
v rámci vyhlášení výsledků ankety Senior roku 
2013. 

Připojujeme se ke gratulaci k významnému 
ocenění.  (red)

Upozornění 
občanům 

Upozorňujeme občany, že v pátek 27. pro-
since 2013 bude Úřad městského obvodu 
Radvanice a Bartovice z technických důvodů 
uzavřen, v úterý 31. prosince 2013 bude 
pokladna otevřena do 11.30 hod. a ve čtvrtek 
2. ledna 2014 bude otevřena od 10.00 hod. 

 Bc. Šárka Krkošková, 
 pověřena vedoucí odboru OaVV

město Ostrava vyhlásilo posedmé seniora roku
mezi „finalisty“ byl i Jaroslav semecký

Jaroslav Semecký (první zleva) na pódiu Divadla loutek Ostrava Q

Jaroslavu Semeckému popřál náměstek  Q

primátora Martin Štěpánek. Foto: Město Ostrava

Ozdravný pobyt s vojenskou tematikou

Prodám popř. 
pronajmu garáž 

v O.‑Radvanicích 
na ul. Kozácké.  

Info 606 728 941.

inzerce
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Tři králové budou 
koledovat v Ostravě

Charita Ostrava se pravidelně zúčastňuje celo-
republikové Tříkrálové sbírky, kterou na pomoc 
lidem v nouzi pořádá Charita Česká republika. 
Tříkrálová sbírka 2014 bude v rámci Ostravy 
a okolí probíhat ve dnech 1.–14. ledna 2014. 
Charita Ostrava se této tradiční veřejné sbírky 
zúčastní ve spolupráci s partnerskou Charitou sv. 
Alexandra. Z finančních příspěvků dárců budou 
v Ostravě podpořeny například tyto projekty: 
Podpora seniorů v pečovatelské službě Matky 
Terezy nebo Podpora lidí bez domova ve starto-
vacích bytech sv. Lucie. 

Hledáme různé finanční a jiné možnosti, 
jak uskutečňovat naše aktivity na pomoc lidem 
v obtížných životních situacích. Obracíme 
se proto na občany s žádostí o pomoc při této 
celostátní akci, pořádané na pomoc těm, kteří to 
nejvíce potřebují. Všem, kteří se budou jakým-
koliv způsobem podílet na realizaci Tříkrálové 
sbírky 2014, předem děkujeme!

V loňské Tříkrálové sbírce 2013 se v Ostravě 
vykoledovalo 1 342 794 Kč. Finance byly vyu-
žity v průběhu letošního roku na projekty na 
podporu aktivit Charity Ostrava a Charity sv. 
Alexandra pro lidi bez přístřeší, lidi v závěreč-
ném stádiu života, seniory, lidi se zdravotním 
postižením a přímou humanitární pomoc lidem 
v nouzi. Částku 40 000 Kč jsme poskytli na pod-
poru lidí zasažených povodněmi v červnu 2013. 
 Charita Ostrava

 zŠ Vrchlického
Informace k zápisu do 1. třídy
Dne 15. 1. 2014 od 10.00 do 17.00 hod. se 

uskuteční zápis dětí do I. tříd na ZŠ Ostrava 
‑Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková orga-
nizace. Ve stejné době se uskuteční zápis na 
odloučeném pracovišti v Ostravě ‑Bartovicích, 
Bartovická 59. K zápisu se dostaví děti narozené 
od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007.

Zákonní zástupci přinesou svůj občanský 
průkaz a rodný list dítěte, resp. návrh na odklad 
školní docházky doložený doporučujícím 
posouzením příslušného poradenského zařízení 
(PPP, SPC) a 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 pří-
padě problému s nástupem k zápisu v daném 
termínu informujte sekretariát školy na telefon-
ním čísle 596 232 129 nebo elektronickou poštou 
zsvrchlickeho@seznam.cz.
Info. o škole najdete na www.zsvrchlickeho.cz.

Informace k zápisu do přípravné třídy
Dne 15. 1. 2014 od 10.00 do 17.00 hod. 

zápis dětí do přípravné třídy na ZŠ Ostrava‑
‑Radvanice, Vrchlického 5, př íspěvková 

organizace. Ve stejné době se uskuteční zápis na 
odloučeném pracovišti v Ostravě‑Bartovicích, 
Bartovická 59. K zápisu se dostaví děti narozené 
od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008.

Zákonní zástupci přinesou svůj občanský 
průkaz a rodný list dítěte, resp. návrh na odklad 
školní docházky doložený doporučujícím 
posouzením příslušného poradenského zařízení 
(PPP). Mgr. Hana Ostřanská,

ředitelka ZŠ Vrchlického
 zŠ Trnkovecká 
Zápis do první třídy proběhne 20.–21. ledna 
2014. 

Mgr. Věra Kuchařová, ředitelka ZŠ Trnkovecká

zápis dětí do I. třídy 

Tentokrát práci našich dětí.
První úspěšnou akcí byla účast dvou druž-

stev ZŠ Vrchlického v městské soutěži Mladý 
zahrádkář. Za odměnu byli soutěžící na přírodo-
vědném zájezdu.

Další akcí byla výstava vyřezávaných 
a zdobených dýní na městské výstavě Život na 
zahradě 27.–29. 9. na Černé louce.

Práce žáků ZŠ Trnkovecká a Škoního klubu 
ZŠ Vrchlického byly hodnoceny přímo návštěv-
níky výstavy takto:

1. místo:  z ískal veselý Micky Mouse 
Adély Gacíkové a Veroniky Sajbotové ze ZŠ 
Vrchlického

2. místo: vtipně sestavený Vláček do pod-
zimu dětí 3. třídy ZŠ Trnkovecká

3. místo: roztomilý Černoušek Nikoly 
Masliarové a Denisy Makové ze ZŠ Trnkovecká

Výherci dostali věcné ceny, všichni ostatní 
drobnou pozornost.

Podílelo se celkem 37 dětí pod vedením obě-
tavých učitelek a vychovatelek.

Také letošní účast v soutěžích a odměny byly 
umožněny zásluhou grantu OÚ RaBa, za což 
děkujeme.

Chtěla bych touto cestou poděkovat také 
panu Ing. Turečkovi z botanické zahrady Přf OU 
v Ostravě, že umožňuje našim dětem doplňovat 
si praktické vědomosti v přijemném prostředí 
jejich zahrady.

Za výbor ČZS Radvanice
Miroslava Pěčková

zahrádkáři hodnotili

den otevřených dveří 
na zŠ Vrchlického

Dne 16. 12. 2013 se uskuteční ve všech 
budovách výše jmenované školy Den ote-
vřených dveří od 9.00 hod. do 12.00 hod. 
V 10.00 hod. se bude konat slavnostní ote-
vření opravené budovy odloučeného praco-
viště Havláskova 1. Srdečně Vás zveme.

Mgr. Hana Ostřanská, 
ředitelka ZŠ Vrchlického

PRODEJ 
PALIVOVÉHO DŘEVA
Do konce roku 2013 přijímáme objednávky 
ještě za staré ceny
Smrk: špalky 30 cm 670 Kč/1prm/s

 štípaný 850 Kč/1prm/s
Buk: štípaný 35 cm 1.200 Kč/1prm/s
Tvrdá kulatina á 2mb 1.200 Kč/1prm/r
Prodej cca 8 kg pytlíku třísek za 49 Kč/ks
Ke každým 6 prm dřeva 1 ks pytlíku 
třísek zdarma

Tel.: 725 987 422

inzerce



V centru Radvanic u pošty sídlí v pěkně 
opraveném domku firma JAS. Parta čtyř lidí 
pečuje o to, aby obec vypadala jako ze škatulky. 
A proto jí budeme věnovat dnešní díl seriálu 
o podnikatelích, kteří působí na území našeho 
městského obvodu.

U počátků firmy, 
jak už to někdy bývá, 
byla náhoda. Majitel 
firmy pan Miroslav 
L a nge r  p r a c ova l 
původně jako tech-
nik na šachtě, ale ze 
zdravotních důvodů 
musel s touto prací 
skončit. Rok půso-

bil jako vedoucí ochrany objektu a pak to při-
šlo. Jeho syn si jako student začal přivydělávat 
mytím oken a napadlo ho, že by se tím mohl 
živit i jeho otec. „Tak jsem si 10. 10. 1992 udělal 
živnostenský list a začali jsme umývat okna,“ 
vzpomíná pan Langer. „Hledali jsme nějaký 
název a k těm oknům se hodil JAS – tedy jistě 
a spolehlivě,“ vysvětluje název firmy.

Od roku 1993 dostala jeho firma nabídku na 
úklid hřbitovů a pak se úklidové činnosti v obci 
začaly nabalovat. „Začali jsme dělat údržbu 
zeleně, úklid zastávek, hřbitovů, připravujeme 

volební místnosti k volbám, provádíme zimní 
údržbu chodníků, sekáme zahrady majite-
lům, kteří třeba bydlí ve Vídni, Itálii, Praze,“ 
popisuje pan Langer, co všechno mají on 
a Miroslav Rada, Vladimír Novotný a Ladislav 
Pluta v obci na starosti. Jak dodává, na spolu-
pracovníky měl vždycky štěstí. A vyjmeno-
vává manžele Hlinkovy, Petra Dudka, Josefa 
Kmetě a Ladislava Picha. „Někteří už sekají 
trávu v nebi, ale všem bych chtěl za jejich práci 
poděkovat. Jsou to naši, dalo by se říct, emeritní 

zaměstnanci, občas se spolu sejdem a zavzpo-
mínáme,“ doplňuje s úsměvem pan Langer.

Každý, kdo někdy něco uklízel, ví, že je to 
nekončící práce. A stejně tak to vidí i pan Langr. 
„Je to věčný kolotoč a sysifovská práce. Uklidíte 
zastávku a lidi pak volají, že to tam vypadá, 
jako bychom tam ani nebyli. Papírky, postrhá-
vané plakáty… Uklízíme i víckrát, než máme 
ve smlouvě. Máme na starosti i koše pro psy 
a musím říct, že se nám pejskaři trochu zlepšili. 

Ne o moc, ale přece jen,“ směje se pan Langer. 
Pochvaluje si, jak se obec stará o hřbitovy 
a investuje do zeleně.

A čím se ve své práci řídí? „Neslibovat 
nemožné a snažit se vyjít vstříc zákazníkům. 
Udělat vše pro to, aby byli spokojeni, protože 

pokud si zkazíte image firmy, hrozně těžko se to 
napravuje,“ vypráví.

Práci, kterou dělá, by sympatický muž nemě-
nil. „Všechny nás to baví, máme pohyb, a dokud 
bude člověk moci a budou zakázky, tak to 
budeme dělat,“ říká pan Langer na závěr.

PaedDr. Zuzana Sedláčková
Foto: archiv pana Langra
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serIál
představujeme podnikatele 

v obvodu

Firma Jas uklízí v obvodu chodníky, zastávky a hřbitovy

Zimní období s sebou přináší sníh a tím 
i potřebu zimní údržby komunikací, chodníků 
a dalších ploch na území našeho městského 
obvodu. 

Budeme‑li citovat zákon, zimní údržbou se 
podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznika-
jící povětrnostními vlivy a podmínkami za zim-
ních situací ve sjízdnosti a schůdnosti místních 
komunikací. Právě pro tyto účely je zpracován 
Plán zimní údržby, který v souladu s vyhláškou 
Ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, určuje, jakým způsobem se 
bude zimní údržba provádět, které komunikace 
a v jakém pořadí budou udržovány a také další 
technické a organizační záležitosti s tím spojené. 
Konkrétně v našem případě se odstraňování sněhu 
na komunikacích provádí pluhováním v jednom 
jízdním pruhu v každém směru jízdy, kdy po plu-
hování může být sněhová vrstva nejvýše 3 cm silná 
s výjimkou kalamitních situací nebo velmi nepří-
znivých podmínek. Toto je pak dle potřeby dopl-
něno chemickým nebo inertním posypem. 

Závady ve sjízdnosti a schůdnosti musí 
být odstraněny, nebo zmírněny do 4 hodin od 
spadu sněhu u komunikací I. pořadí důleži-
tosti, kam patří např. komunikace s větším stou-
páním a dále komunikace v blízkosti škol, školek 
a LDN. U ostatních komunikací, tj. II. pořadí 
důležitosti, pak musí být závady zmírněny, 
nebo odstraněny, do 12 hodin od spadu sněhu. 
U chodníků pak platí, že se zmírňováním závad 
a odstraňováním sněhu musí být započato bez zby-
tečných odkladů s ohledem na aktuální situaci. 

V konkrétních číslech to pak znamená zhruba 
26 km komunikací v I. pořadí důležitosti a 28 km 

ve II. pořadí. U chodníků se pak jedná o bezmála 
19 km, dále 13 parkovišť a odstavných ploch 
a 45 nástupišť u zastávek MHD. Vezmeme‑li 
v úvahu, že většina komunikací se pluží oběma 
směry, je pak součtem asi 150 km komunikací 
určených k pravidelné údržbě. A právě v sou-
vislosti s tímto bychom Vás, občany našeho 
městského obvodu, rádi požádali o jistou míru 
trpělivosti, tolerance a spolupráce při prová-
dění zimní údržby. V situaci, kdy během dvou 
až tří hodin napadne několik centimetrů a sně-
žit nepřestává, je prakticky nemožné udržet 
komunikace bez sněhu a bez problémů sjízdné. 
V momentě, kdy se podaří odplužit čerstvě napa-
daný sníh, je možné komunikace dále upravit 
posypovým materiálem, pokud však sněží dále, 
je toto řešení, tj. posyp komunikací, nevhodné, 
protože posyp se pak schová pod čerstvě napa-
danou vrstvou sněhu, případně je odplužen. 

V zimním období bude zimní údržbu míst-
ních komunikací a ploch v k.ú. Radvanice 
a k.ú. Bartovice zajišťovat společnost ARBOR 
MORAVIA, s.r.o. Z důvodu kvalitního prová-
dění zimní údržby cest dále vyzýváme občany, 
aby pokud možno nenechávali svá vozidla na 
místních komunikacích, a to i z toho důvodu, 
že se vystavují nebezpečí poškození svého 
vozidla sněhovou technikou.

Poněkud jiná je situace u chodníků, protože ne 
všude lze použít techniku a některé úseky chod-
níků se musí dočišťovat ručně, což je samozřejmě 
časově náročnější. Zimní údržbu chodníku bude 
provádět společnost Technické služby, a.s., Slezská 
Ostrava společně se zaměstnanci městského 
obvodu a radvanickými hasiči, kteří budou čistit 

některé chodníky a plochy v centru Radvanic. Tyto 
složky se budou v co nejkratším termínu snažit 
odklidit sníh z chodníků tak, aby pohyb po nich byl 
s jistou mírou opatrnosti bezpečný a občané je tak 
mohli bez problémů užívat. Občas se však stane, 
že právě uklizený chodník zasype projíždějící 
vozidlo plužící přilehlou komunikaci. Sice se sna-
žíme těmto situacím předcházet, avšak vždy je na 
konkrétním řidiči, jak se zachová. Chtěli bychom 
tímto požádat občany o spolupráci při provádění 
zimní údržby, zejména pak při čištění chodníků. 
Tam, kde to situace umožňuje, by nám velice 
pomohlo, kdyby na chodnících nestály popelnice, 
které ztěžují průjezd při plužení. 

Závěrem chceme upozornit, že městský 
obvod nezajišťuje zimní údržbu komunikací 
na ulicích Pod Bažantnicí, Dvorová, Bémova, 
Šmídova, Ludvíkova, Lihovarská, Trnkovecká, 
Pikartská a Čapkova v úseku od ulic Rokycanova 
po Frýštátská, které jsou ve správě Ostravských 
komunikací, a.s., a dále také silnic ulic Těšínská, 
Šenovská, Radvanická, Čapkova v úseku od ulice 
Těšínské po Radvanickou, které jsou ve správě 
Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěv-
ková organizace. Jedná se o místní komunikace, 
po nichž je vedena městská hromadná doprava. 

Pevně věříme, že společnými silami pře-
čkáme nástrahy zimy bez větších obtíží a na 
jaře budeme moci vyhodnotit zimní údržbu jako 
úspěšně zvládnutou.

Ing. Roman Hučík, odbor SŘDaŽP 

zimní údržba pozemních komunikací 
v městském obvodě radvanice a Bartovice



5.12.–6.12.
V odpoledních 
a podvečerních 

hod.

MěO RaB – Blíží se Mikuláš

6.12.
V dopoledních 

hodinách

Pobočka KMO v Radvanicích – 
Zdalipak jsi hodný byl… – 
mikulášské setkání s prvňáčky ze 
ZŠ Bartovice

6.12. 15.00 Komise sociální

9.12. od 
14.00

Pobočka KMO v Radvanicích – 
Vánoce pro Kočku – čtení 
a povídání o knihách s dětmi 
ze ZŠ Bartoviceakce nejen pro 
družinu ZŠ Vrchlického výtvarná 
a literární dílna ke Dni poezie 

10.12. 17.00
MěOb RaB – Rozsvícení 
vánočního stromu společně 
s hudebním vystoupením 

10.12. 15.00 SPCCH ZO –výborová schůze

10.12. 15.00
KD při DPS Bartovice – Mikuláš, 
Vánoční koledy

11.12. 13.30‑
14.30

Pobočka KMO v Radvanicích – 
Čtení pro potěšení – příjemné 
strávené chvíle nad knihou 
v LDN – Radvanice

11.12. 14.00
KD Radvanice – Vánoční 
posezení

12.12. 16.00
18. zasedání Zastupitelstva 
MěOb Rab – Hasičská zbrojnice 
Radvanice

12.12. 15.00 Komise bezpečnosti a dopravy

12.12.
Od 

14.00‑
15.00

Pobočka KMO v Radvanicích – 
Vánoční balení – výtvarná dílna 
nejen pro družinu ZŠ Vrchlického 

12.12. 16.00

KD Bartovice – „Nezapomněl 
na nás Mikuláš“ –Vánoce za 
dveřmi – Půjdem spolu do 
Betléma – Zpívejme koledy

12.12. 16,00 Komise životního prostřední

13.12. 17.00
ČZS ZO Radvanice – závěrečné 
hodnocení r. 2013

13.12. 17.00 ČSV o.s. ZO – výborová schůze

18.12 15.00
72. schůze Rady MěOb RaB – 
kancelář starostky

31.12. 21.00
MěOb RaB – Silvestr 2013 – 
Ohňostroj
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v měsíci prosinci

Kalendář
událostí

Naši jubilanti v prosinci 2013
Blahopřejeme!

Milena Chovanová, Tomáš Kaňa, Jiří Kroček, Petra Syřinková, Jan Maceček, 
Marcela Vontorová, Marie Tomisová, Dagmar Medáková, Jaromír Vrána, 
Jaroslav Chýla, Marie Adamusová, Jiří Škola, Olga Bardoňová, Anežka 

Molinková, Marie Procházková, Věra Holubová, Eliška Luszniaková, 
Štěpánka Příhodová, Štěpánka Grossmannová, Marie Vavřincová.

Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví a osobní pohody!
Jména oslavenců v této společenské rubrice zveřejňujeme bez jejich předchozího souhlasu. Pokud si občan 

zveřejnění nebude přát, je tento požadavek nutno uplatnit u redakční rady nebo zaslat na adresu úřadu 
nejpozději do uzávěrky RaB novin, tj. do 15. dne v měsíci. Jelikož v informačním systému evidence obyvatel nelze 

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

dvě zlaté svatby 
Ve čtvrtek dne 14. listopadu 2013 přivítala 

Mgr. Šárka Tekielová, starostka městského 
obvodu Radvanice a Bartovice, zlatoman-
žele Milana a Martu Vavřincovy a zlatoman-
žele Jaromíra a Alenu Kaločovy v našem 
Klubu důchodců v Bartovicích při obzvláště 
vzácné příležitosti Zlaté svatby těmito slovy: 
„Před padesáti lety jste společně vykročili do 
nového života, slíbili jste si lásku, úctu i vzá-
jemnou oporu. Sňatek se uzavírá s cílem zůstat 
spolu po celý život a své pozemské bytí prožívat 

společně v dobrých i zlých chvílích. Ale zdaleka 
ne všem párům je dovoleno oslavit zlatou svatbu. 
Zlatá svatba je velmi ojedinělou a o to slavnost-
nější záležitostí, na které si člověk uvědomí, že 
kouzlo a síla manželské soudržnosti má svůj 
velký a nádherný smysl.“ Svůj manželský slib 
si zlatomanželé připomněli stvrzením svých 
podpisů do naší pamětní kroniky. Paní starostka 
společně s matrikářkou Bc. Šárkou Krkoškovou 
pogratulovaly oslavencům, aby další společná 
léta prožívali v dobrém zdraví a ve šťastném 
rodinném prostředí. Svatební obřad byl ukon-
čen společným přípitkem.

Text a foto Bc. Šárka Krkošková, odbor OaVV

Stalo se již tradicí, že SRPŠ na ZŠ Vrchlického 
pořádá pro děti výtvarné soutěže. U příležitosti 
osmdesátin naší školičky malovaly děti krásnou 
historickou budovu naší školy. Výkresy dětí 
zdobí dodnes školní chodby. Letos znělo téma 
soutěže „Krajina snů“. 

Soutěž proběhla 19. listopadu odpoledne. 
Každá třída vyslala své malé malíře. Sešlo se tedy 
39 dětí, které ve třech kategoriích předvedly své 
výtvarné schopnosti. Děti malovaly barvami, 
voskovkami, ba i fixy. Technika letos byla totiž 
libovolná.Sešla se různorodá díla od zvířátek na 

louce po drsná skaliska či dokonce svět po kata-
strofě. Pro porotu, které předsedala paní zástup-
kyně ředitelky Mgr.Hana Němcová, nebylo 
jednoduché vybrat vítěze mezi tolika nadanými 
dětmi. Nádherné diplomy jako vždy věnovala 
firma ADM pana Rozvadovského. 

A tady jsou jména nejúspěšnějších malířů:
1. kategorie (1.–2.třída) 
1. místo Martin Sokolík
2. místo Tereza Sládečková
3. místo Isabela Legerská
2. kategorie (3.–5.třída) 
1. místo  Tereza Večerková
2. místo   Jan Hořelica
3. místo  Natálka Sasynová
3. kategorie (6.–9.třída) 
1. místo Kristýna Zimmerová
2. místo Pavlína Slívová
3. místo  Daniel Syslo
Maminky ze SRPŠ už přemýšlejí, jaké origi-

nální téma vymyslí do příštího ročníku výtvarné 
soutěže. Lenka Laštuvková, ZŠ Vrchlického

Fotografie najdete na poslední straně.

děti rády malují

Základní škola Ostrava-Radvanice, 
Trnkovecká 55,

 příspěvková organizace
Vás zve na

Vánoční besídku
kdy: 16. prosince 2013
v kolik: v 16:00 hodin

kde: divadelní sál základní školy



„Řekni to básní“
Ve čtvrtek 28. 11. proběhla v knihovně 

výtvarně‑literární dílna, kterou jsme se sym-
bolicky připojili k celorepublikovému festivalu 
Den poezie, pořádanému již patnáctým rokem 
k výročí narození Karla Hynka Máchy. Děti ze 
školního klubu při ZŠ Vrchlického si podle zada-
ného schématu vytvořily vlastní báseň na téma 
„vzpomínka na příjemné místo“, nebo měly 

možnost zalisto-
vat si v knihách 
o s v ě d č e n ý c h 
básníků a vybrat 
si báseň profesio-
nální. Každý malý 
básník si svůj text 
doplnil také kres-
bou, aby výsledný 
d o j e m  b y l  c o 
nejlepší.  Básně 
s e  d ě t e m  m o c 
povedly, je z nich 

patrné, že rády vzpomínají především na prázd-
ninové dny prozářené sluncem. Abychom poezii 
přinesli blíže ke čtenářům a zároveň prosvětlili 
pošmourné podzimní dny, vyzdobili jsme nejen 
stromy v Dalimilově parku našimi výtvory. Až 
budete procházet parkem, můžete se potěšit 
dětskými výtvory, a třeba se na chvíli zasnít 
a alespoň ve vzpomínkách se přenést na mís-
tečko, které je vašemu srdci blízké. Děkujeme 
za příjemnou spolupráci paní Lence Laštuvkové 
a Šárce Ševčíkové a jejich malým svěřencům 
a těšíme se na další setkání v knihovně.

Mgr. Martina Dolasová,  
Petra Růžičková

Tentokrát jsme se ptaly dětí ze školní družiny 
při ZŠ Vrchlického v Ostravě‑Radvanicích.

Jedno slovo, které tě napadne, když se 
řekne:

Knihovna: svět knih.
Čtení: zábava, legrace, krásný svět plný pří-

běhů.
Knihovník: hodný člověk, který mi pomáhá 

s výběrem knih.
Spisovatel: dobrá knížka, moudrý člověk.
Co by v knihovně mělo být, aby tě bavilo 

do ní chodit klidně každý den?
Hračky, soutěže, krásné knížky a zábava, 

výstavy obrázků z cizích zemí.
Budeš pořizovat vánoční dárek pro svého 

kamaráda/kamarádku, který je velký čtenář. 
Jakou knížku bys mu/jí koupil/a?

Malý princ, Simpsonovi, Ferda Mravenec.
Je důležité, aby dospělí četli dětem. Čtení 

rozvíjí fantazii , myšlení, slovní zásobu 
a v neposlední řadě upevňuje vztahy mezi 
lidmi. Vzpomeneš si, kdo tobě něco naposledy 
přečetl a co to bylo?

Maminka, taťka.

Malý princ, Rychlé šípy, encyklopedie, 
O pejskovi a kočičce.

Letos v prosinci oslaví knihovna kulaté 
výročí – 20 let , kdy se přestěhovala do 
svých stávajících prostor. Co bys knihovně 
popřál/a k tomuto výročí, nebo jaký dárek 
bys jí přinesl/a k narozeninám?

Aby se jí dařilo a aby do ní děti chodily stejně 
rády, jako tady chodím já.

Hodně štěstí a ať knihovna dlouho vydrží.
Něco bych jí vyrobila a pak bych jí něco koupila.
Štěstí. Mgr. Martina Dolasová

Petra Růžičková, Foto: Knihovna
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Dne 26.11.2013 oslaví své životní 
jubileum 70 let paní 

Magdalena 
Karchňáková. 

Do dalších let přejí 
hodně štěstí, hlavně 
zdraví a rodinnou 

pohodu manžel, Magda 
s dětmi, Pepík s dětmi, 

Monika s dětmi 
a Mirek s dětmi.

Chtěla se radovat 
a s námi tu být. 

Dne 27. 12. 2013  
jsme vzpomněli  
1. smutné  
výročí paní 

Věry Gwózdźové. 

S láskou a úctou vzpomínají manžel, 
synové a vnuci. 

Knihovnice zpovídaly děti 
ze školní družiny

VáNOce 2013
v chrámu Neposkvrněného 
početí panny marie v Ostravě
radvanicích
 Štědrý den: Vigilie Narození Páně – úterý
24. 12. 2013 | 22:00 hod. – Mše svatá „půl-
noční“ zpívá schola mladých
 Slavnost Narození Páně – středa
25. 12. 2013 | 9:00 hod. – Mše svatá ze slav-
nosti, zpívá chrámový sbor
 Svátek sv. Štěpána – čtvrtek
26. 12. 2013 | 9:00 hod. – Mše svatá 
9:45 hod. – Vánoční hra (nejen pro děti)
 Silvestr – úterý
 31. 12. 2013 | 16:30 hod. – Mše svatá 
se svátostným požehnáním na závěr občan-
ského roku 2013
 Slavnost Panny Marie, Matky Boží – středa
1. 1. 2014 | 9:00 hod. – Mše svatá 
na začátku Nového roku 2014

Marek Jargus, farář

Vánoční bohoslužby 
v Husově sboru: 
  24. 12. 2013 – 22:00 hod. Půlnoční boho-

služba 
  25. 12. 2013 – 10:00 hod. Hod Boží 

vánoční 
  26. 12. 2013 – 8:00 hod. Štěpán 
  1. 1. 2014 – 10:00 hod. Nový rok 

Pravidelné bohoslužby v našem sboru 
probíhají každou neděli vždy v 8:00 hod. 
ráno. 

Mgr. Moniky Bartková,  
farářka Husova sboru

Zaznamenávám, že se čím dál tím raději 
vracejí do Dalimilova parku, zvláště teď, po 
finančně náročné rekonstrukci.

Žáci VIII. A napsali o nové podobě parku 
básně, které byly odrecitovány na slavnostním 
otevření 31. 10. 2013. Poněvadž se líbily, přišla 
paní starostka do naší třídy, aby nám přečetla 
zajímavou legendu o Dalimilovi. Jací jsme tedy 
básníci?

Slavnostní je dnes den,
lidé vyšli z domů ven.
Park tu nový krásný máme.
Jaké jméno my mu dáme?
Na tom ale nezáleží. 
Volný čas tu rychle běží,
ať je léto, nebo zima,
v parku bude nám vždy prima.
Aby sloužil lidem všem,
to je naším tajným snem.
Hurá děti, je to tady!
Kolotoč, průlezka, houpačky a lavičky,
na své si přijdou vnoučci i babičky.

Lenka Brazdilová, žákyně VIII. A, ZŠ 
Vrchlického

slavnostní den



Všechna roční období mají svůj začátek 
a konec. Proto ve středu 30. 10. jsme se ve vel-
kém počtu spolu s rodiči a dětmi sešli v Mateřské 
škole Radvanice, abychom všechny broučky 
a berušky vyprovodili na jejich poslední cestě 
před zimním spánkem.

Nejdříve si děti ve svých třídách s pomocí 
rodičů vyrobily papírového broučka či berušku. 
Všechny výrobky se nám moc líbily. Poté jsme 
před mateřskou školou rozsvítili lucerničky 
a lampióny a za zpěvu písně „Na mravenčí 
pasece“ jsme se vydali na procházku ulicemi 
Radvanic. Během procházky na náš velký prů-
vod bezpečně dohlíželi strážníci Městské poli-
cie Radvanice, za což jim touto cestou velice 
děkujeme. Po návratu k MŠ celá akce nekončila, 
nýbrž vrcholila. Děti do připravené lucerničkami 
osvětlené postýlky uložily své papírové broučky, 
přikryly je lístečkovou peřinou a všechny 
je zpěvem „Mravenčí ukolébavky“ uspaly. 

Broučkům a beruškám přejeme, aby se jim přes 
zimu krásně spalo.

Teď už může podzim udělat poslední tahy 
štětcem a zima může přikrýt zemi bílou peři-
nou. Nám nezbývá nic jiného než se těšit na jaro, 
kdy broučky probudíme. Domů jsme se rozchá-
zeli až za tmy a s dobrou náladou. 

Henrieta Čajková, MŠ Radvanice
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Již po několikáté se slavil v posledním říj-
novém týdnu na naší škole Halloween. Tento 
svátek se u školáků těší stále větší oblibě, proto 
se do akce zapojila většina žáků a také někteří 
rodiče. Děti z přípravné třídy se zábavnou for-
mou seznámily s touto anglosaskou tradicí 
a pochutnaly si na dortu zdobeném marcipáno-
vými dýněmi.

I starší žáci si konec října v hodinách ang-
lického jazyka řádně užili. Soutěžili, luštili, 
skládali či vytvářeli projekty s halloweenskou 
tematikou. Patří však tento, na západě tak popu-
lární svátek, do našich končin? A je vhodné slavit 
jej „po anglicku“ také u nás, když zde máme české 
Dušičky? 

Podzimní období patří v keltské tradici 
mezi jeden z důležitých mezníků roku, mohli 
bychom říct, že se jedná o konec úrodné sezóny 
a počátek zimy. Dobytek z pastvin byl ustájen, 
popřípadě šel na porážku před zimou. Dále 
byly v tento den, přesněji na přelomu října a lis-
topadu, zapalovány speciální ohně sloužící 
k ochraně a očistě lidí, i pro ně tak důležitého 

dobytka. Byl to temný čas, kdy mohli duchové 
a víly lehce přijít zpět do našeho světa. A staří 
Keltové si své zemřelé vždy nějakou obětinou 
raději usmířili. Duše zemřelých byly zvány 
k obětnímu stolu, kde byly připraveny obě-
tiny ve formě jídla a pití. Světlo svíce, dobré 
jídlo, setkání živých u jednoho stolu, tak to 
by mohla být příprava na hroznou zimu, která 
nás jistě nemine (www.wikipedia.org/wiki/
Halloween).

Kde se tedy vzalo maškarní řádění v kostý-
mech? Budeme pátrat dál, vždyť „halloweenské 
Dušičky“ tady budou každý rok.

Mgr. Barbara Vylegalová, 
Mgr. Jana Matalová, ZŠ Vrchlického

Halloween na zŠ Vrchlického

dobrou noc, broučci!

Dne 16. 10. se žáci osmé a deváté třídy zapojili 
do soutěže Přírodovědný Klokan, kterou pořádá 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého 
v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakul-
tou UP v Olomouci. V rámci Ostravy se této sou-
těže zúčastnilo 18 škol a z nich 816 žáků. Šimon 
Pálka se svým výsledkem umístil na prvním 
místě na naší škole a na 19 místě v Ostravě. Od 

prvního do devatenáctého místa se v Ostravě 
umístilo celkem 43 žáků z 816. V rámci naší školy 
se na prvních třech místech umístili tito žáci: 
Šimon Pálka, Marek Linhart a Ondřej Sasin. 
K tomuto krásnému umístění všem gratulujeme 
a přejeme hodně úspěchů ve škole.

Mgr. Martina Linhartová, 
ZŠ Vrchlického

V zimním semestru 
3. ročníku

V zimním semestru 3. ročníku obor učitel-
ství pro 1. stupeň ZŠ jsme dostaly za úkol vyhle-
dat školu, která by nám umožnila uplatnit své 
dosavadní zkušenosti z dramatické výchovy. ZŠ 
Vrchlického nám prostor k uskutečnění praxe 
poskytla. Tímto bychom chtěly poděkovat ředi-
telce školy paní Mgr. Haně Ostřanské a celému 
učitelskému sboru za přijetí do života školy, 
skvělou spolupráci a příjemnou atmosféru.

Jana Kaniová, Michaela Knoppová, 
Natálie Nevřelová, studentky 

Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

přírodovědný klokan



Dráčku, dráčku přileť k nám,
písničku ti zazpívám,
o tom, jak se máme rádi,
že jsme všichni kamarádi…

Kamarádi z MŠ z Bartovic se 4. 10. sešli spo-
lečně se svými rodiči, aby si takového dráčka 
vyrobili. Na různých stanovištích plnili úkoly 
a než došli zpět do školky, dráček byl na světě. 
A co na ně čekalo na zahradě? Byl to skákací 
hrad, jízda na koníčcích, malování na tvář. 
A komu při tom vyhládlo, mohl si vybrat z něko-
lika buchtiček, které pro nás napekly maminky. 
My jim tímto moc děkujeme. Taky chceme 
poděkovat koníčkovi Bořkovi, který nás celé 
odpoledne vozil v krásném kočáře. 

Dne 1.11. př ijel za 
námi také oblíbený klaun 
Hopsalín a naše děti se 
proměnily v brouky, 
be r u šk y  a  b roučk y. 
Klaun písničkami a hop-
sáním bavil a rozveselil 
děti i dospělé. 

V listopadu jsme ještě s dětmi navštívili 
Divadlo loutek v Ostravě a zhlédli divadelní před-
stavení Zlatovláska – klasickou pohádku ze sbírky 
českých pohádek Karla Jaromíra Erbena. Byli 
jsme také v knihovně, kde si děti prohlédly dět-
ské oddělení, dozvěděly se, jak správně s knihami 
zacházet a jak se ke knihám správně chovat. 

Marcela Římánková, MŠ Bartovice
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Posledn ího ř íjna se konalo nedaleko 
knihovny slavnostní otevření dětského hřiště 
v Dalimilově parku. Nejprve jsme si vyslechli 
historii budování nových atrakcí a cvičebních 
strojů. Pak nám paní starostka Šárka Tekielová 
přečetla pověst o Dalimilovi a vysvětlila nám 
tak, proč se park jmenuje Dalimilův. Potom pan 
zastupitel města Ostravy Aleš Boháč spolu se 
dvěma dětmi slavnostně odkryl sochu Dalimila 
s knihou. Také jsme se seznámili s ředitelem 
ArcelorMittalu, který společně s nimi přestřihl 
pásku a otevřel tak park veřejnosti.

Konečně následovalo vystoupení naší školní 
družinky. Začali jsme lidovými písněmi. Paní 
vychovatelka Lenka Laštuvková totiž chce 

překvapit rodiče na vánoční besídce, kolik jich 
už umíme. Nejšikovnější tanečnice pod vede-
ním Mirečky Ševčíkové také zatančily.

Pak následovala báseň o parku. Sice jsme 
ji docela dobře zarecitovali, ale vytvářeli ji 
žáci 8.A v hodinách češtiny s paní učitelkou 
Kaniovou. Naše recitování si vysloužilo veliký 
potlesk. Za toto pečlivě připravené vystoupení 
jsme dostali čokoládu, pohoštění a balónek od 
Klauna z Balónkova. Ještě jsme si chvíli pohráli 
na hřišti a vyzkoušeli nové houpačky a prolé-
začky. Pak jsme se vrátili do vyučování.

Přijďte se sami podívat, jaké skvělé atrakce 
vyrostly v parku u knihovny.

Michaela Rašková, 5. A, ZŠ Vrchlického

slavnostní otevření dětského hřiště

podzim v mŠ Bartovice
Uspávání broučků

V pátek 25. 10. se na naší škole konalo tra-
diční podzimní Uspávání broučků. Od půl šesté 
začali pobíhat v okolí školy broučci a berušky 
s lampiony a lucerničkami. 

Po slavnostním zahájení děti ze školní dru-
žiny v doprovodu paní vychovatelky Lenky 
Laštuvkové zazpívaly beruškám Ukolébavku 
a pak vedla beruška Šárka průvod broučků 
a berušek po Radvanicích.

Porota rodičů hodnotila tři nejlepší masky 
broučků a berušek. Vyhráli broučci Filip Vančo, 
Gábinka Holmanová a Natálka Hrabálková, 
kteří dostali diplom a sladkou čokoládu. 

Na školním hřišti byly připraveny soutěže 
pro děti – skok přes švihadlo, hod kroužkem 
na tyč, házení míčků do koše a míček na lžíci. 
Mezi nejpopulárnější občerstvení patřily párky 
v rohlíku a grilované masíčko. Tým maminek 
a tatínků ze SRPŠ byl skvěle sehraný. Tatínkové 
tuto dobrotu zapili výborným svařáčkem a děti 
skvělým teplým čajem. 

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

Dominika Liščáková, VIII. A ZŠ Vrchlického

Halloween
Dne 31. 10. jsme si s žáky I.C a II.B připo-

mněli anglosaský svátek Halloween. Děti rej-
dily ve strašidelných maskách. Celé vyučování 
bylo tematicky zaměřeno a také jsme si vyzdo-
bili obrovskou dýni a třídu. Žáci plnili čarodějné 
úkoly a vyučování nám rychle uteklo.

ZŠ Vrchlického, odl. prac. Bartovická,  
žáci I.C a II.B 



Zástupci vedení statutárního města Ostravy, 
městského obvodu Radvanice a Bartovice 
spolu se zástupci společnosti ArcelorMittal 
Ostrava ve čtvrtek 31. října slavnostně ote-
vřeli nově zrekonstruovaný Dalimilův park 
v Ostravě ‑Radvanicích. Nový návrh parku při-
pravili studenti katedry architektury Vysoké 
školy báňské v Ostravě. Součástí parku je 
venkovní relaxační centrum, určené nejen 
pro seniory a děti. Městský obvod financoval 
projekt celkem 2,5 miliony korun, společnost 
ArcelorMittal Ostrava přispěla dalšími 258 
tisíci korunami. Finančně projekt podpořilo 

také statutární město Ostrava, které na své 
náklady rekonstruovalo osvětlení parku.

„Nové relaxační centrum obsahuje několik 
cvičebních prvků, které jsou vhodné k rehabilitaci 
seniorů. Zkrátka nepřijdou ani děti. Pro ně jsou 
určené nové herní prvky. Provedli jsme také par-
kové úpravy v podobě výsadby a ozelenění, včetně 
vybudování oddychové části s lavičkami, chod-
níky dostaly nový povrch, aby již nikdo nezakopl 
při chůzi a děti zde mohly jezdit na kolech či brus-
lích,“ říká Šárka Tekielová, starostka Radvanic 
a Bartovic. „I nadále ještě Dalimilův park bude 
měnit svou moderní tvář. Chtěli bychom ještě 

doplnit volnou plochu o lanové centrum pro starší 
děti, doplnit lavičky přímo k hrací ploše a samo-
zřejmostí jsou odpadkové koše, jak pro nás, tak pro 
pejsky,“ doplnila dále paní starostka.

Součástí slavnostního otevření bylo také 
vystoupení žáků ZŠ Vrchlického, kteří k této 
příležitosti složili mimo jiné básničku. Neméně 
zajímavá byla také Legenda o Dalimilovi, se 
kterou všechny přítomné paní starostka sezná-
mila. Dovědět jsme se tak mohli, proč se tento 
park jmenuje právě po Dalimilovi a jak se do 
těchto končin autor nejstarší česky psané kro-
niky dostal. Právě na jeho počest byla radním 
Bc. Alešem Boháčem v parku odhalena socha, 
která připomíná Dalimilovo největší dílo, tedy 
jím psanou kroniku. Na četná přání níže zveřej-
ňujeme celý text legendy.

Závěrem se sluší snad jen doplnit, že velkým 
přáním nás všech je, aby si lidé vážili nového 
vybavení parku a neničili jej, aby vše mohlo 
ještě dlouhou dobu sloužit nám všem.  (red)
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V Ostravě radvanicích otevřeli  
nově rekonstruovaný park

LEGENDA O DALIMILOVI
V dobách dávno minulých, za vlády posled-

ních českých knížat z rodu Přemyslovců, bylo 
České království po celé Evropě proslulé velkým 
bohatstvím stříbra. Nejvýznamnější naleziště 
stříbra bylo objeveno v místech dnešní Kutné 
Hory. 

Zvěsti o pohádkovém bohatství stříbra sem 
přilákaly velké množství lidí toužících po zbo-
hatnutí. Stříbrná horečka dala nejprve vznik-
nout provizorní osadě horníků a následně bylo 
založeno město Kutná Hora. K úpravě stříbra 
a ražbě mincí byl králem Václavem II. vybrán 
Vlašský Dvůr v Kutné Hoře. Zde postup úpravy 
stříbrné rudy, výroby a ražby mincí probíhal 
pod dohledem italských mincmistrů, které král 
roku 1300 pozval do Čech. 

Tehdejší hlavní mincmistr a nejmocnější muž 
z Vlašského dvora měl velmi krásnou dceru, kte-
rou přivezl s sebou z Itálie. Do ní se zamiloval 
statečný a neohrožený hornický mistr Dalimil. 
Dělal čest svému jménu, které znamenalo „stále 
milý“, „ten, kdo je milý pořád“. Všemi byl velmi 
oblíbený, přímý, odvážný, čestný, bystrého 
rozumu, obratný řečník, který dovedl zdatně 

řešit i spory mezi horníky a mincmistry. Velmi 
rád by se s krásnou Giacomettou, jak se dívka 
jmenovala, oženil, ale naděje, že by její otec svo-
lil, byla mizivá.

Časem Dalimil zjistil, že hlavní mincmistr 
šidí ryzost a kvalitu mincí pro českého krále 
a stříbro, které nepoctivě získal, potají odváží 
k úschově do kláštera benediktínů ve Slezku 
v dnešním Těšíně. Dalimil byl zvyklý jednat ote-
vřeně, proto sdělil hlavnímu mincmistrovi, že ví 
o jeho krádežích a trval na tom, aby bylo stříbro 
králi co nejdříve vráceno. Hlavní mincmistr si 
byl velmi dobře vědom, že pokud se tato zpráva 
donese ke králi, propadne hrdlem, proto se roz-
hodl jednat. Věděl o citu, který choval Dalimil 
k jeho dceři, a slíbil mu ji za manželku a rovněž 
přísahal, že navrátí ukradené stříbro. Požádal 
Dalimila, coby svého budoucího zetě a stateč-
ného schopného mladého muže, aby nakra-
dené stříbro z kláštera ze Slezska dovezl zpět 
do Kutné Hory. Jednalo se o dalekou a velmi 
nebezpečnou cestu, proto si Dalimil vymínil, 
že chce s sebou družinu svých pěti nejlepších 
přátel. Jeho budoucí tchán, ač nerad souhlasil, 
ale trval na tom, že mu pro zajištění bezpeč-
nosti a pro zdárný průběh zpáteční cesty, přidá 
i svých deset mužů. Otec Giacometty souhla-
sil s tím, aby se jeho krásná dcera s Dalimilem 

zasnoubila. Bylo zřejmé, že jí její zaslíbení 
Dalimilovi nebylo proti mysli. Při rozloučení 
mu dala malý stříbrný křížek, aby ho chránil na 
cestách a slíbila, že ho bude po cestě provázet 
svými modlitbami.

Družina šestnácti mužů se vydala na cestu. 
Nikdo, kromě Dalimila, neznal pravý důvod 
cesty do kláštera k polským hranicím. Dalimil 
moc dobře věděl, že jeho budoucí tchán, ho při-
jímá za zetě jen z nutnosti a že je všeho schopný. 
Nevěřil úmyslům mužů, které mu přidal na cestu. 
On a jeho přátelé se neustále střídali ve stráži ve 
dne i v noci. Cesta probíhala poměrně klidně až 
do Opavy. Příhraniční oblast s Polskem v trase 
Jantarové a Solné stezky byla plná nejenom 
nových osadníků, kupců, ale i lapků a vyžado-
vala velkou obezřetnost. Stanuli na území, kde 
pomalu doznívala přemyslovská kolonizace. 

Odpoledne 6. června roku 1303 bylo nesnesi-
telné horko, zvířata hledala vodu a stín, podobně 
jako členové Dalimilovy družiny, mraky ovádů 
útočily na pocestné. Na úzké cestě se družina 
rozdělila do skupin a postupovala v zástupu za 
sebou. Pomalu se blížili k soutoku řek pod dneš-
ním Landekem, na nebi houstla černá oblaka, 
první blesky a následné burácení hromu popla-
šilo koně jednoho z Dalimilových přátel. Ve 
snaze mu pomoci, ztratili ze zřetele zbývající část 
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družiny. Ti nastalého zmatku využili a zaútočili 
na Dalimila i jeho druhy. Bylo zřejmé, že hlav-
ním cílem jejich cesty byla smrt Dalimila, který 
se stal terčem hromadného útoku. Většina jeho 
přátel zahynula na zákeřnou ránu mečem do zad. 
Dalimil byl zle posekán. Od proříznutí hrdla jej 
zachránil křížek od milované Giacometty, po kte-
rém se čepel nože smekla. Silná bouře s větrem 
a krupobitím způsobila, že útočníci těžce zraně-
ného Dalimila ležícího na břehu řeky opustili 
a kvapně se vydali na cestu zpět do Kutné Hory.

Dalimil se probudil celý zesláblý a nemohl si 
vzpomenout, co se vlastně stalo. Ležel na posteli 
ve skromném příbytku. Nechápavě se rozhlížel, 
až se jeho pohled setkal s pohledem mnicha, 
který si při louči tiše četl v knize.

Mnich vstal a přinesl mu kousek chleba 
a vodu. Dalimil se dověděl, že jej našli zdejší 
osadníci v řece Lučině „Při Kozlu“ a přivezli ho 
na povoze k mnichovi do poustevny do Radvanic. 
Byla to nová osada, která byla založena v období 
kolonizace Těšínska kolem 13. století. Jméno 
osady bylo odvozeno od jména lokátora, slovan-
ského zakladatele obce Radovana. 

Dalimilova léčba byla velmi dlouhá. Měl roz-
sáhlé a hluboké rány tělesné, ale i duševní a ty se 
hojily ze všeho nejpomaleji. Nyní, když byl upou-
tán na lůžko, měl dostatek času, aby mohl pře-
mýšlet o životě, jeho smyslu a o jeho hodnotách. 
Přítomnost moudrého mnicha, mu pomohla ve 
vzájemných debatách utřídit myšlenky a nalézt 

odpovědi na některé nezodpovězené otázky, jež 
se mu honily hlavou. Mnich mu nabídl, že jej 
během léčby naučí číst a psát. 

Dalimil vyprávěl mnichovi celý svůj pří-
běh a vše, co se mu přihodilo. Mnich ho poučil 
o významu písma. Pokud je něco napsáno, je 
těžké to zpochybnit a je těžké změnit fakta. Mnich 
věřil, že písmo a vzdělanost je dar Boží. Dalimil 
se po půl roce zotavil natolik, že byl schopen 
putovat pěšky zpět do Kutné Hory. Oblečen do 
mnišského hábitu s kapucí do čela se rozloučil 
s poustevníkem i místními obyvateli, kteří si ho 
velmi oblíbili. Všichni si zvykli na jeho milou 
povahu, moudrost a také na znalost písma, kdy 
jim téměř každý den dlouho četl z písma svatého, 
ale i z kronik a jen velmi neradi se s ním loučili. 
Po jeho odchodu místo, kde jim pod lipami četl 
z písma svatého, nazvali Dalimilovo lože, nyní je 
známo jako Dalimilův park.

Po dlouhé a namáhavé cestě stanul jednoho 
dne Dalimil před branami Kutné Hory. Ukryt pod 
mnišskou kutnou se mohl nepozorovaně pohy-
bovat městem. Dozvěděl se, že hlavní mincmistr 
spravedlnosti neušel, král se o jeho nepoctivosti 
doslechl a byl před dvěma měsíci pro výstrahu 
veřejně sťat. Jeho dcera, se chtěla vrátit zpět do 
Itálie a uchýlit se zde do kláštera, ale zemřela stu-
dem a žalem pár týdnů před příchodem Dalimila, 
který mohl již jen navštívit její hrob.

Dalimil se rozhodl pro nový smysl života – 
stal se duchovním a vzdělancem. Usilovně, dnem 

i nocí se učil německy a latinsky. Díky své píli, 
brzy proslul svou vzdělaností a velmi dobře znal 
současnou literaturu. V závěru svého života 
začal psát česky psanou rýmovanou kroniku, 
kterou dovedl do roku 1314. Byl přesvědčený 
o odpovědnosti panovníka za osud celé země 
a národa. Tato kronika je nejstarší česky psaná 
kronika vůbec. Byla určena širokému okruhu 
čtenářů, většinou neznalých písma.

Dalimil se stal symbolem a patronem vzdě-
lanců a hledačů moudrosti, byl současně velmi 
skromný, pokorný a nepřál si obdiv a popu-
laritu. Proto dodnes je jeho osoba obestřena 
tajemstvím a nezodpovězenými otázkami. 

Dalimil pokládal svoji záchranu ve Slezsku 
mezi řekami za den svého nového narození těles-
ného, ale hlavně duchovního. Proto dle legendy 
užíval někdy též jméno Dalimil Meziříčský. 
Nikdy nezapomněl na pohostinnost, pomoc 
a dychtivost lidu z Radvanic po vzdělání a moud-
rosti. Vždy s láskou vzpomínal na čtení pod 
lipami a na to, jak se mu zde zásadním způsobem 
změnil jeho život. 

A jak je vidět, lidé z Radvanic na Dalimila 
také nezapomněli. Na paměť Dalimilova pobytu 
zde ustavili ulici a park, aby provždy nesly jeho 
jméno.
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otevření dalimilova parku

výtvarná soutěž na zš vrchlického

podzim v mš bartovice


