
První kalendář

Městský obvod Radvanice a Bar tovice 
vydává svůj historicky první stolní kalen-
dář na rok 2014. Občané v něm najdou foto-
grafie ze života městského obvodu za loňský 
rok. „Kalendář ukazuje, jak se náš městský 
obvod mění a také jeho bohatou spolkovou 
činnost. Všechny domácnosti v Radvanicích 
a Bartovicích jej dostanou zdarma,“ řekla sta-
rostka městského obvodu Mgr. Šárka Tekielová

. (red)

Vedení městského obvodu vyřešilo po několika 
letech problém se třemi zdevastovanými domy na 
Trnkovci. Domy radnice odkoupila od majitele 
a chce je v co nejkratší době zdemolovat. Hrozilo 
totiž, že by v těchto domech mohly vzniknout 

ubytovny pro sociálně slabé občany, což by mělo 
negativní dopad na chod obvodu (zvýšená kri-
minalita, znehodnocení majetku, úbytek žáků 
v základní škole apod.). 
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Opravili jsme radnici ze státní dotace a zase další troškou přispěli k ochraně živ. prostředí. S vánoční  Q

výzdobou vypadá opravdu krásně a září do daleka.  Foto:  BcA. Roman Pecháček

Přání v novém roce
Vážení a milí spoluobčané,
čas roku 2013 vypršel a my stojíme na prahu 

nového roku 2014. 
Ráda bych Vám v této 

pro všechny nelehké době 
popřála vše nejlepší. Ať 
se každému splní vše, co 
si přeje, ať jste obklopeni 
svými blízkými, láskou 
a porozuměním a hlavně, 
ať se zde ve zdraví potkáme 
všichni za rok.

Na závěr bych Vás ráda poprosila, abyste 
nejenom ve dny sváteční vzpomněli a hlavně 
pomáhali těm, ke kterým nebyl svět tak las-
kavý jako k Vám. Staří, nemocní a opuštění 
lidé jsou ti nejbezbrannější a mnohdy záleží 
na pro nás velmi nenápadných maličkostech, 
které rozhodnou o jejich dalším životě. Za to 
Vám i za ně děkuji.

Mgr. Šárka Tekielová, starostka Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice 
a Bartovice ve čtvrtek 12. prosince všemi hlasy 
schválilo rozpočet na rok 2014. Rozpočet byl 
schválen jako vyrovnaný. 

Městský obvod bude pokračovat v tom, co 
začal v předchozích letech – tedy v rekonstrukci 
bytových domů, opravách chodníků, cest a dal-
ších věcí. „V loňském roce jsme udělali spoustu 
práce. Opravili bytové domy na Revírní 2, 3 
a 5, Třanovského 29, Čapkova 54-58, opravili 
Základní školu na ul. Havláskova a budovu rad-
nice, zrekonstruovali Dalimilův park, který se 
stal místem oddechu nejen pro místní. Proměnou 
prošel i prostor u Římskokatolického kostela, 
kde jsme za pomocí města vykoupili pozemky 
a vytvořili oddechovou zónu, kterou si toto 
místo jistě zaslouží. Nezapomněli jsme ani na 

komunikace a chodníky, i když jsme si vědomi, 
že tato oblast by si zasloužila mnohem větší 
pozornost. V roce 2013 se opravy včetně odvod-
nění dočkala komunikace Turgeněvova, dále 
komunikace Vrchlického a U Důlňáku. Na četná 
přání majitelů RD, kterým stékala voda na jejich 
pozemky, rekonstrukcí prošel také chodník podél 
komunikace Těšínská u zastávky „U Bajgera“.  
Myslím, že výsledky naší práce jsou vidět 
a občané jsou s ní spokojeni. Letos v tomto úsilí 
budeme samozřejmě pokračovat, zaměříme se na 
další estetizaci městského obvodu včetně odpo-
činkových zón ať už pro děti nebo jejich rodiče, 
doplnila informaci o záměrech vedení měst-
ského obvodu v roce 2014 starostka Mgr. Šárka 
Tekielová. Jednotlivé položky schváleného roz-
počtu najdete na straně 2.  (sed)
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rozpočet městského obvodu radvanice a Bartovice na rok 2014
Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice na svém zasedání konaném dne 12. prosince 2014 schválilo rozpočet městského obvodu na 

rok 2014. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný. 

 Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2014 (v tis. Kč) RaB
Pol. Název položky  

1341 Poplatky ze psů 200

1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství 20

1361 Správní poplatky 250

1511 Daň z nemovitosti 8 800

Daňové příjmy celkem 9 270

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300

2112 Příjmy z prodeje zboží 5

2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 100

2122 Odvody příspěvkových organizací 408

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 480

2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 10 050

2141 Příjmy z úroků 50

2212 Přijaté sankční platby 20

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 52

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 50

2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 5

Nedaňové příjmy celkem 11 520

4112 Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu 2 682

4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 400

4121 Neinvestiční transfery od obcí – plavecký výcvik (ÚZ 91) 97

4121 Neinvestiční transfery od obcí 21 050

4221 Investiční přijaté dotace 2 500

4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0

4134 Převody z rozpočtových účtů 648

Přijaté dotace a převody 27 377

Příjmy CELKEM 48 167

Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4134) 648

Příjmy CELKEM po konsolidaci 47 519

8115 Financování – Ostrava město sportu 160

8115 Financování – PD koupaliště Radvanice 700

ZDROJE CELKEM po konsolidaci 48 379

Kapitálové výdaje podle odborů v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu 
výdaje na rok 2014 (v tis. Kč) RaB

Odbor OdPa Název OdPa ROK 2014

SŘD a ŽP 2212 Silnice – rekonstrukce MK Vrchlického 2 500

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 
(chodníky)

2 981

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 
(chodník na Olšáku)

750

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0

celkem za odbor 6 231

Sociálních věcí 
a školství

3111 Předškolní zařízení (projekt energetických 
úspor MŠ Ra)

208

3113 Základní školy 303

celkem za odbor 511

O r g a n i z a č n í 
a  v n i t ř n í c h 
věcí

3392 Zájmová činnost v kultuře 0

3412 Sportovní zařízení v majetku města 0

6171 Činnost místní správy 0

celkem za odbor 0

Odbor MBaI 3612 Bytové hospodářství 6 500

3612 PD – DPS II. Etapa 15

3613 Nebytové hospodářství 0

3632 Pohřebnictví 0

3639 Komunální služby a územní rozvoj (PD koupa-
liště Ra)

700

3639 Komunální služby a územní rozvoj (Dokončení 
kruhový objezd)

200

3745 Péče o vzhled obcí – nákup sekačky 400

5512 Požární ochrana – dobrovolná část 0

5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na kri-
zové stavy

0

celkem za odbor 7 815

Celkem 14 557

Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2014 /v tis.Kč/ RaB

Odbor OdPa Název OdPa

SŘD a ŽP 2212 Silnice 1 705 

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 854 

2333 Opravy drobných vodních toků 94 

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 315 

3729 Ostatní nakládání s odpady 27 

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 705 

celkem za odbor 3 700 

3111 Předškolní zařízení, org. 1 697 

3111 Předškolní zařízení, org. 3 617 

3113 Základní školy, org. 6 2 376 

3113 Základní školy, org. 8 2 917 

3141 Školní stravování, org. 1 224 

Sociálních 
věcí a školství

3141 Školní stravování, org. 8 314 

3231 Základní umělecké školy 30 

4351 Osobní asist., peč. služba a podpora samost.
bydlení

103 

4399 Kluby důchodců 98 

celkem za skupinu 7 376 

Bytové 3612 Bytové hospodářství 3 857 

3613 Nebytové hospodářství 300 

celkem za skupinu 4 157 

Majetkové 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 477 

5212 Ochrana obyvatelstva 50 

5512 Požární ochrana 602 

celkem za skupinu 1 129 

Pohřebnictví 3632 Pohřebnictví 238 

celkem za skupinu 238 

celkem za odbor 5 524 

Kultura 3319 Ostatní záležitosti kultury 15 

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 211 

3399 Ostatní záležitosti kultury 480 

3419 Ostatní záležitosti sportu (Ostrava město 
sportu)

160 

celkem za skupinu 866 

Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2013 /v tis.Kč/ RaB

Odbor OdPa Název OdPa

Organizační 
a VV

6112 Zastupitelstva obcí 152 

6171 Činnost místní správy 2 603 

celkem za skupinu 2 755 

celkem za odbor 3 621 

6310 Služby peněžních ústavů 27 

6339 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 200 

6409 Nespecifikované rezervy (dotace – granty) 272 

celkem za odbor 499 

Mzdové 
prostředky

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 595 

5512 Požární ochrana – dobrovolná část 1 550 

6112 Zastupitelstva obcí 1 998 

6171 Činnost místní správy 8 959 

celkem 13 102 

Převody 
vlastním 
fondům

Převod do SF 648 

Celkem 648 

Běžné výdaje celkem 34 470 

Konsolidace výdajů 648 

Běžné výdaje po konsolidaci 33 822 
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Odhadem tři stovky dětí a dospělých se 
v úterý 10. prosince 2013 zúčastnily letošního 
rozsvěcení vánočního stromu před radnicí měst-
ského obvodu. 

Akce lákala zejména děti, které se těšily 
nejen na samotné rozsvícení stromu a nově 
opravené a nazdobené radnice, ale především na 
možnost napsat Ježíškovi svá přání k Vánocům. 
Tato přáníčka vhodilo do zapečetěné schránky 
celkem 140 dětí a tři z nich pak paní starostka 
vylosovala a jejich přání tak bylo o Vánocích 
„Ježíškem“ splněno. 

Mezi šťastnými vylosovanými byla Kateřina 
Sedláková z Bar tovic a Alice Vicherová 
a Dominik Galuška z Radvanic. Podle ode-
vzdaných přáníček je také vidět, jaké dárky si 
děti letos přejí nejvíce. Asi není překvapením, 
že se jedná o elektroniku, zejména pak o tablety, 
o něco více nás pak překvapilo, že si je přály 
i děti předškolního věku. Naštěstí ne všichni 
preferují právě elektroniku, a tak se na přáníč-
kách objevovaly i klasické hračky, jako třeba 

Lego, v poslední době módní Littlest Pet shop, 
panenky, autíčka na ovládání, ale také staveb-
nice Merkur nebo brusle na led.

Ještě před samotným rozsvícením se přítom-
ným představili studenti Janáčkovy konzerva-
toře a Gymnázia v Ostravě, kteří nám zahráli 
a zazpívali několik vánočních písní.

Loni založená tradice rozsvěcení vánočního 
stromu tedy pokračuje dále a pevně věříme, že 
tomu tak bude i v budoucnu.

Jan Maceček, odbor OaVV
Foto: BcA. Roman Pecháček, více fotografií 

najdete na poslední straně.

rozsvícení vánočního stromu Vitaminové dárky pro 
členy Klubů důchodců

Také v loňském roce čekal před Vánocemi 
na seniory Radvanic a Bartovic dárek. Ve třech 
Klubech důchodců na ně čekaly dárkové balíčky. 
„Vedení ArcelorMittal už třetím rokem přispívá 
vitaminovými balíčky našim seniorům. Je to 
pro ně myslím krásný a potřebný dárek pod stro-
meček,“ řekla starostka městského obvodu Mgr. 
ŠárkaTekielová.  (sed)

Placení poplatku za 
pronájem pozemku 

Poplatek za pronájem pozemku lze uhradit 
převodem z účtu. Platbu je třeba zaslat na číslo 
účtu 19-11622761, kód banky 0100 (číslo účtu je 
rovněž uvedeno na webových stránkách měst-
ského obvodu) v termínu do 31. března 2014. 
Abychom však mohli platbu identif ikovat, 
je nutno při platbě uvést údaj, z kterého bude 
možno identifikovat poplatníka (variabilní 
symbol – jedinečné číslo pro každého poplat-
níka nebo jméno poplatníka s jeho adresou). 

Informaci o variabilním symbolu lze získat 
u paní Jindry Láskové, odbor majetkový, bytový 
a investic (tel. 599 416 114, e-mail: jlaskova@
radvanice.ostrava.cz). 

V případě prodlení s placením je poplatník 
povinen hradit penále ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý den prodlení. 

Jindra Lásková, odbor MBaI

Ačkoliv mnohé radnice měst od ohňostrojů 
upouštějí, v našem městském obvodu se silves-
trovský ohňostroj už tradičně konal. U opra-
vené radnice se už o půl deváté sešli jak místní 
lidé, tak i obyvatelé z jiných částí Ostravy nebo 
i zdaleka. Přilákala je nejen světlená šou, ale 
také pohostinnost domácích – vždy je připraven 

svařáček a k tomu voňavý koláček, který pří-
chozím rozdává samotná starostka. „Je to pěkná 
tradice, kterou se snažíme dodržovat. Vždycky 
se mi líbí ta atmosféra, kdy se lidé sejdou, aby 
oslavili konec roku a popřáli si hodně zdraví 
a štěstí do roku příštího,“ řekla starostka Mgr. 
Šárka Tekielová.  (sed)

Silvestrovský ohňostroj před radnicí

„Pozemky o rozloze cca 3 600 m2 chceme 
zanechat jako územní rezervu městského obvodu 
do budoucna, kdy je předpoklad, že tato lokalita, 
stejně jako tomu bylo v minulosti v období tzv. hor-
nických kolonií, bude atraktivní zónou určenou 
zejména k individuální výstavbě,“ sdělila záměry 
vedení obvodu starostka Mgr. Šárka Tekielová. 

Co vše předcházelo koupi domů? Byla to pře-
devším informace, že tři domy na Trnkovci jejich 
majitel, společnost RPG Byty s.r.o., bez vědomí 
vedení obvodu prodal dva objekty Vladimíru 
Redlovi, který je společníkem CENTROM IMPEX 
s.r.o., na realizaci projektu „Třístupňového bydlení 
s doprovodným sociálním programem“ a bytový 
dům č. p. 248 dalšímu cizímu vlastníkovi. Starostka 
o této skutečnosti informovala na zastupitelstvu 
5. 9. 2013 a od této chvíle bylo vedení městského 
obvodu i zaměstnanci úřadu doslova „zasypáno“ 
dotazy občanů týkající se budoucnosti domů. 

Starostka Tekielová proto svolala na 20. 11. 
2013 do budovy ZŠ Trnkovecká setkání zástupců 
společnosti RPG Byty s.r.o., vlastníka většiny byto-
vých domů v lokalitě Trnkovec, dále s Vladimírem 
Redlem, novým vlastníkem domů č.p. 249 a č. p. 250, 
s Janem Šustrem, novým vlastníkem domu č. p. 248 
a společností CENTROM, realizátorem programu 
sociálního bydlení, s občany městského obvodu 
Radvanice a Bartovice. Na setkání byli pozváni rov-
něž všichni zastupitelé městského obvodu, zástupci 
Městské policie Ostrava a Policie ČR. Vladimír 
Redl mezitím oba domy prodal Janu Šustrovi.

Na setkání cca 200 přítomných občanů vyjá-
dřilo svou nevoli nad zamýšleným způsobem 
využití bytových domů společnosti CENTROM 
a panem Šustrem, kteří deklarovali záměr vybu-
dovat v dotčených bytových domech sociální byd-
lení či ubytovací zařízení. Naopak požadavkem 
všech zúčastněných občanů byl záměr vybudovat 
v dotčené lokalitě oblast pro individuální výstavbu 
rodinných domů a tím postupně zabránit znehod-
nocování jejich majetku. Na místě byla rovněž 
deklarována nevole s postupem společnosti RPG 
Byty s.r.o., která bez informování městského 
obvodu prodala nemovitosti Vladimíru Redlovi 
a ten je obratem prodal společnosti FAMILY – 
bydlení pro rodiny s dětmi, s.r.o., kde jednatelem je 
Jan Šuster. Tuto skutečnost potvrzují i slova Ivany 
Michálkové, místostarostky městského obvodu 
v letech 2006–2010, která v diskusi na místě 
samém informovala o dohodě (ústní) se společ-
ností RPG Byty s.r.o., že v případě prodeje nemo-
vitostí na území městského obvodu budou nejprve 
nabídnuty městskému obvodu. Na tuto informaci 
zástupce RPG Byty s.r.o. nereagoval a pan Šustr 
nejprve odmítl prodej, následně v diskusi uvedl, že 
to zváží. 

Výsledkem setkání pak byla neformální nabídka 
starostky městského obvodu směřující k panu 
Šustrovi, aby nabídl předmětné domy ke koupi 
městskému obvodu za cenu, za kterou je koupil. 
Dne 25. 11. 2013 se dostavili Milan Šustr, Jan Šustr 
a jejich právní zástupkyně do kanceláře starostky, 
kde proběhlo jednání ve věci nabídky odkupu výše 
uvedených nemovitostí městskému obvodu. Ten 

znovu zopakoval, že jejich zájmem je vybudovat 
sociální bydlení v lokalitě Trnkovec. V závěru jed-
nání došlo k ujednání, že nabídka k odkupu nemo-
vitostí bude obsahovat kupní cenu, za kterou Jan 
Šuster od RPG Byty s. r. o. a společnost FAMILY 
od pana Vladimíra Redla bytové domy koupili + 
4% daň z převodu nemovitosti, kterou hradí pro-
dávající a cenu za investice do nezbytných oprav 
v rámci udržovacích prací, nařízených stavebním 
úřadem. Dále uvedli, že tato nabídka z jejich strany 
bude platná pouze do konce roku 2013.

S ohledem na výše uvedené skutečnost i 
a v souladu s plánem údržby a provozem obvodu, 
dodržováním urbanistických zásad, technických 
norem a v neposlední řadě s ochranou zdraví osob 
a provedením patřičných kroků ke stabilizaci 
současného neutěšeného stavu budov v dotčené 
lokalitě Rada městského obvodu usnesením č. 
1726/71/13 dne 4. 12. 2013 doporučila zastupitel-
stvu městského obvodu rozhodnout o uzavření 
kupních smluv a dne 10. 12. 2013 rada města usne-
sením č. 8986/RM1014/116 vydala předchozí sou-
hlas k prodeji a nabytí nemovitosti dle čl. 6, odst. 
(3), písmena a), c) obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků. Zastupitelstvo měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice pak prodej 
12. 12. 2013 na svém zasedání odsouhlasilo.

PaedDr. Zuzana Sedláčková

(pokračování ze strany 1)
městský obvod koupil…



RaB noviny 4

I letos se čert s Mikulášem rozhodli, že 
obejdou dět i  našeho městského obvodu 
osobně. Na návštěvy do rodin, které se při-
hlásily na základě výzvy, chodili ve dnech 5. 
a 6. prosince v odpoledních a podvečerních 
hodinách spolu s paní starostkou. Na zlobivé 

děti se chystali hned dva čerti hrůzostrašní 
a strach vzbuzoval i jeden čer tík mrňavý. 
Jen u mála dětí však čerti měli práci, anděl 
s Mikulášem totiž většinou čer ty zahnali, 
protože tady máme zřejmě samé hodné děti. 
Všechny dostaly balíček plný dobrot a ty 
nebojácné dokonce vysoukaly ze sebe pís-
ničku, básničku nebo namalovaly obrázek. 
Pokračujeme tak v tradici zimních dětských 
radovánek. Cílem nebylo děti nijak vystra-
šit, ale naopak v jejich přirozeném domácím 
prostředí za podpory rodičů užít báječného 
zvyku, který patř í k předvánočnímu času 
odnepaměti, a pokud si z toho děti vezmou 
nějaké ponaučení, třeba, že „zlobit se nevy-
plácí“, tím lépe. 

Jan Maceček, odbor OaVV
Foto: BcA. Roman Pecháček

Více fotografií najdete na poslední straně.

Dne 12. 12. 2013 byl městskému obvodu 
Radvanice a Bartovice dodán nový čisticí vůz. 
Věříme, že tento vůz bude mít výrazný pří-
nos pro zlepšení kvality ovzduší v městském 
obvodu. Vedení městského obvodu nyní uva-
žuje, že by vůz pojmenovalo, a chce vyhlásit na 
toto téma soutěž ve školách.

Jedná se o vozidlo se zametací nástavbou, 
které je schopno mimo komunikací čistit také 
chodníky, malá parkoviště a odstavné plochy. 
Provoz je plánován celoroční, přičemž nej-
intenzivnější využití čisticího vozu bude po 
zimě a v letním bezsrážkovém období, kdy 
je prašnost nejvyšší. Do současnosti proble-
matiku čištění komunikací městský obvod 
Radvanice a Bartovice řešil nákupem úkli-
dové služby po zimním období a jedenkrát 
ročně zajišťoval čištění komunikací v rámci 
daru společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s. 
Ke snížení prašnosti přispívalo i statutární 

město Ostrava tzv. nadlimitním čištěním 
komunikací, což představovalo úklid jen 
vybraných komunikací v obvodě. Po demon-
táži čisticí nástavby a ve spojitosti s dalším 
technickým příslušenstvím, bude vozidlo 
využíváno k dalším pracím v souvislost i 
s úklidem městského obvodu. 

Celkové náklady na zakoupení čisticího vozu 
činily cca 4 200 000 korun. Dotace Ministerstva 
životního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životního prostředí, XXV. výzvy, 
prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší 
a omezování emisí, primární oblast podpory 
2.1 – Zlepšení kvality ovzduší, podoblast pod-
pory 2.1.3 – Snížení imisní zátěže omezením 
prašnosti z plošných zdrojů činila 590 000 
korun, ostatní náklady na pořízení poskytlo 
městskému obvodu statutární město Ostrava.

Pavla Kolářová,
odbor SŘDaŽP

Kolumbárium na 
hřbitově v Ostravě
Bartovicích

Zájemci o volné schránky kolumbária 
v Ostravě-Bartovicích se mohou informo-
vat osobně v budově úřadu městského obvodu 
Radvanice a Bartovice, v 1. patře, kancelář č. 
16 na odboru majetkovém, bytovém a investic, 
či telefonicky 599 416 114 nebo e-mailem: jlas-
kova@radvanice.ostrava.cz.

Jindra Lásková, odbor MBaI

Na základě získávaných informací zamě-
řených na osoby sociálně vyloučené připravili 
policisté z policejní stanice Ostrava-Radvanice 
ve spolupráci s ÚMOb Radvanice a Bartovice, 
odborem sociálních věcí a školství akci, jejímž 
cílem bylo monitorovat a ztotožnit osoby žijící 
na pokraji společnosti, které se příležitostně 
zdržují v objektech nevhodných k bydlení. 
Jednalo se např. o objekty u rybníku Volný, 
neobydlené domy na ul. Trnkovecká, „chatky“ 
na ul. Kubečkova, areál bývalého koupaliště 
v Radvanicích, kontrolována byla také lokalita 
v Bartovicích a další.

Akce proběhla dne 26. 11. 2013 ve večerních 
hodinách za účasti, jak policistů z policejní sta-
nice Radvanice, tak za účasti psovodů Policie 
ČR z Městského ředitelství policie Ostrava. Za 
Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, 
odbor sociálních věcí a školství se této preven-
tivně – bezpečností akce zúčastnila sociální 

pracovnice – kurátorka pro dospělé, v jejíž gesci 
jsou osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a osoby sociálně vyloučené. 

Policisté během této akce realizovali kon-
t roly vytipovaných lokalit, kde prováděli 
perlustraci osob za účelem zjištění jejich 
totožnost i. Bylo prověřováno, zda nejde 
o osoby hledané či pohřešované. Osoby zdr-
žující se v místech, na kterých může docházet 
ke zvýšené frekvenci protiprávního jednání, 
byly ztotožněny. Policisté upozorňovali na 
možnosti nebezpečí, které jim tento způsob 
života přináší, a sociální pracovnicí-kurá-
torkou jim bylo poskytnuto na místě sociální 
poradenství a byli informování o možnostech 
jiného způsobu bydlení, poněvadž tento způ-
sob života je ohrožuje nejenom na zdraví, ale 
s přicházející zimou i na životě.

Bc. Petra Fedorucová, DiS.,  
sociální pracovnice

Policie Čr žádá 
občany o pomoc

Policisté z policejní stanice Radvanice ve 
spolupráci s policisty Služby kriminální poli-
cie a vyšetřování Policie ČR Slezská Ostrava, 
Městského ředitelství policie Ostrava a stráž-
níku Městské policie Ostrava, provádí pro-
věřování ve věci nebezpečné střelby, které 
se dopouští doposud neustanovený pachatel 
v lesním porostu na ul. Bémova v Ostravě – 
Radvanicích a Bartovicích, v okolí rybníku 
na ul. Durčákova v Ostravě – Radvanicích 
a v bývalém areálu dolu Ludvík v Ostravě – 
Radvanicích, tím, že opakovaně v různou 
denní dobu stř ílel z krátké střelné zbraně 
v otevřeném a nechráněném veřejnosti pří-
stupném prostoru. Zbloudilé střely jsou velice 
nebezpečné a mohou vážně ohrozit zdraví 
a život občanů, kteří bydlí v okolí míst, kde 
byla střelba slyšena a kam dolétají vystřelené 
zbloudilé střely. Některé ze střel již poškodily 
majetek občanů. K přímému ohrožení života 
a zdraví občanů zatím nedošlo.

Policie tímto upozorňuje veřejnost na nebez-
pečné chování neznámého střelce a žádá občany 
o pomoc při prověřování události a zjištění 
totožnosti pachatele. V případě jakýchkoliv 
informací kontaktuje Policii ČR na lince tís-
ňového volání č. 158, stálou službu Policejní 
stanice Radvanice, tel. č. 596232240, nebo 
můžete osobně navštívit policejní stanici na ul. 
Třanovského 36, Ostrava – Radvanice.

Vzhledem k závažnosti případu policisté při-
jmou a budou reagovat na jakýkoliv poznatek.

ppor. Bc. Miroslav Chyla
vedoucí PS Radvanice

mikuláš s čertem obcházeli obvod

Policie s odborem sociálních věcí a školství 
kontrolovala sociálně vyloučené osoby

Vyhlašujeme soutěž o jméno čisticího vozu

rOdIČOVSKÝ 
PleS

SRPŠ při ZŠ Vrchlického
pořádá

v pátek 31. 1. 2014 od 19.00
v radvanické sokolovně  

tradiční ples.
Živá hudba, skvělé občerstvení.
Vstupenky u p. Ševčíkové na tel:

724 739 924



V dnešním díle seriálu, v němž představujeme 
podnikatele a firmy působící na území našeho 
městského obvodu, se podíváme do Radvanic. 
Pár kroků od zastávky MHD na rohu ulic 
Čapkovy a Rokycanovy najdeme věhlasnou 
restauraci U Káňů.

Její historie sahá do 40. let minulého století, kdy 
objekt koupili předkové současného majitele 
Thomase Schirmera. Z vlastnictví se netěšili 
dlouho, protože po roce 1945 restauraci zná-
rodnili komunisté. „V roce 1991 moje mamka 
zažádala o vrácení objektu v restituci. Nebylo 
to tak jednoduché a zadarmo, jak si lidé myslí. 
Dům měl několik majitelů, které musela moje 
mamka vyplatit, takže ji to stálo spoustu peněz,“ 
vzpomíná na porevoluční „začátky“ restaurace 
pan Schirmer. Zprvu v restauraci vypomáhal 
jako číšník a v roce 2003 ji po své matce převzal 
a vede ji doposud.
Restaurace U Káňů není klasickou restaurací, 
protože se tu nevaří. Štamgasti sem chodí přede-
vším kvůli plzeňskému pivu a dalším nápojům 
z portfolia plzeňského Prazdroje. V nabídce jsou 
další alkoholické nápoje, u kterých se zákazníci 
nemusejí bát, že by byly pančované. „Nikdy jsem 
takové nápoje nekupoval a zákazníci mi v tomto 
důvěřují,“ odpovídá pan Schirmer na otázku, 
zdali se ho nějak dotkla metanolová aféra.
Mohou si tu zahrát šipky, také stolní tenis, podí-
vat se v televizi na sportovní utkání nebo si vsa-
dit na svůj oblíbený manšaft. Majitel pro hráče 
pořádá také turnaje. Šipkové stojany jsou volné 
i pro neregistrované hráče. Díky vzduchotech-
nice je zde čisté prostředí „Mám rád legraci 
a jsem rád, když se tu štamgasti cítí dobře,“ 
říká pan Schirmer. Restaurace má také před-
zahrádku, kam se vejde až šedesát lidí, která je 
využívána hlavně v letních dnech. Pokud by si 
tu někdo chtěl objednat třeba oslavu narozenin, 
nemusí se bát, že nebude mít k pití co sezobnout. 
Majitel mu zajistí jídlo podle požadavků.

Svou práci, přestože se k ní dostal vlastně náho-
dou, má rád, i když přiznává, že není lehká. 
„Každý, kdo dělá v hospodě, bojuje. Když to 
děláte jako koníčka, tak je to pěkná zábava, 
pokud to provozujete jako živnost, není to nic 
jednoduchého. Lidé mají méně peněz a v hos-
podě i jinde je to znát. A všude je chleba o dvou 
kůrkách,“ vysvětluje a dodává, že na place mu 
pomáhá ještě servírka a připomíná, že je rád, že 
mu i při dvou dětech pomůže i manželka. Byl 

by rád, kdyby v jeho práci pokračovaly jeho 
děti. „Ale není to podmínka, dělat hospodu není 
žádný med,“ míní.

Restauraci pan Schirmer vylepšuje už od té doby, 
co ji převzal. Jak říká, stále není u konce a stále 
je co zlepšovat. „Doufám, že se mi to díky mým 
věrným hostům povede tak, jak jsem si předse-
vzal. Chtěl bych jim za to poděkovat a doufám, 
že se jim tu bude líbit, jako doposud, že si u nás 
odpočinou od celodenního shonu a aspoň na 
chvíli zapomenou na starosti, kterých má každý 
z nás dost“ uzavírá majitel restaurace.

PaedDr. Zuzana Sedláčková
Restaurace U Káňů 
Čapkova 38 
716 00 Ostrava-Radavanice 
Telefon:+420 596 233 003 
Rezervace:+420 596 233 003 
E-mail:schirmer@ukanu.com 
Website:www.ukanu.com
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SerIál
představujeme podnikatele 

v obvodu

Rada městského obvodu na své 70. schůzi 
konané dne 20. listopadu 2013:

vyslovila souhlas s uzavřením darovacích • 
smluv mezi Mateřskou školou Ostrava-
-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organi-
zace, a Wojciechem Śmielakem, Ing. Ondřejem 
Šilhanem, PhD, a Kateřinou Třečkovou,
vyslovila souhlas s odpisy a likvidací movi-• 
tého majetku u MŠ Ostrava-Radvanice, 
Těšínská 279, příspěvková organizace,
vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy • 
o nájmu prostor mezi MŠ Ostrava -Radvanice, 
Těšínská 279, příspěvková organizace, 
a Danou Lérovou,
vyslovila souhlas s uzavřením 4 smluv o pro-• 
nájmu nebytových prostor mezi ZŠ Ostrava -
-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 
organizace a Tomášem Böhmem, Marií 
Pieterovou a Zdeňkem Ondrou,
rozhodla o oznámení záměru pronájmu • 
nebytových prostor ve Společenském domě 
Bartovice,
rozhodla o uzavření darovací smlouvy • 
s dárcem Projekt 2010 s.r.o. pro zajištění 
Mikulášské nadílky pro děti.

Rada městského obvodu na své 71. schůzi 
konané dne 4. prosince 2013:

rozhodla o uzavření smlouvy o pronájmu • 
Motobaru v objektu Společenského domu 
Bartovice s Jozefem Balickým,

vyslovila souhlas s odpisy a likvidací movi-• 
tého majetku u Základní školy Ostrava-
-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková 
organizace,
doporučila Ministerstvu financí povolit pro-• 
voz loterie v provozovně hospůdka Ramses.

Zastupitelstvo městského obvodu na svém 
18. zasedání konaném dne 12. prosince 2013:

rozhodlo o koupi bytových domů č. 248, • 
249 a 250 na ul. Trnkovecká v Ostravě-
-Radvanicích,
rozhodlo o uzavření dodatků ke zřizovacím • 
listinám příspěvkových organizací zřizova-
ných městským obvodem,
rozhodlo o podání žádosti o poskytnutí • 
dotace ze Státního fondu životního prostředí 
ČR v rámci Programu zeleň do měst a jejich 
okolí,
schválilo rozpočet městského obvodu na rok • 
2014 a rozpočtový výhled na léta 2015–2017,
schválilo plnění příjmů a čerpání výdajů • 
rozpočtu městského obvodu za leden–říjen 
2013.

Mgr. Luboš Niessner, 
pověřený tajemník

z jednání místní samosprávy

restaurace u Káňů má předválečnou historii



Ve čtvrtek 12. prosince se v prostorách 
hotelu Park Inn v Moravské Ostravě uskuteč-
nilo slavnostní ukončení projektu, který byl 
f inancován z rozpočtu statutárního města 
Ostravy. Projekt byl realizován od března 
do prosince letošního roku ve dvou ostrav-
ských městských obvodech, a to v Moravské 
Ostravě a Přívoze a v Radvanicích a Bartovicích. 
Celkem 48 seniorů zapojených do projektu 
a pozvaní hosté z řad zástupců statutárního 
města Ostravy a vedení Městské policie Ostrava 
zhlédlo prezentaci projektu. Senioři se stráž-
níky úseku prevence zavzpomínali na společně 
strávené chvíle nejen při přednáškách, které se 
konaly v Centru kultury v Moravské Ostravě 
a v klubu důchodců v Radvanicích, ale také 
při naučných aktivitách a exkurzích na různá 

pracoviště městské policie včetně prožitkového 
pobytu. Strážníci poděkovali všem subjektům 
a lidem, kteří významně tento projekt podpo-
řili. O slovo se přihlásili i senioři, kteří vyjádřili 
své díky a velmi kladně zhodnotili přínos pro-
jektu pro všechny jeho účastníky. Hosté a ředi-
tel městské policie předali účastníkům pamětní 
listy i dárkové tašky s propagačními předměty 
a poděkovali jim za aktivní účast v projektu.  
V rámci doprovodného programu slavnost-
ního dopoledne vystoupili žáci st ředních 
odborných učilišť z Ostravy-Zábřehu s ukáz-
kou akrobacie a děti z mateřské školy Požární 
v Ostravě-Heřmanicích s pásmem vánočních 
písní. Atmosféru loučení umocnila také závě-
rečná píseň v podání pěveckého dua z Frýdlantu 
nad Ostravicí. Pak už všichni neformálně dis-
kutovali u připraveného občerstvení. Senioři 
se jen neradi se strážníky loučili, ale budou se 
s nimi setkávat i nadále při navazujících akti-
vitách a při řešení aktuálních problémů, které 
seniory trápí. Magistrát města Ostravy
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Cvičte v dalimilově 
parku

Další tři cvičební stroje přibyly v Dalimilově 
parku. Abyste věděli, co lze s nimi provádět a na 
co působí, přinášíme praktického průvodce.

Cvičební stroj CX – 01 Procvičování 
kloubů

Funkce: 
Posilování, rozvoj 
a zlepšování svalů 
ramen. Zlepšuje 
celkovou ohebnost 
kloubů ramen, 
zápěstí, loktů 
a klíčních kostí.

Použití: 
Přidržte každou rukojeť rukou a pohybujte 
kolem vpravo, v každé sérii změňte směr otá-
čení.

Provádění: Vždy podle fyzického stavu 
cvičící osoby. Doporučujeme 3 série po jedné 
minutě na paži

Cvičební stroj CX – 03 Procvičování 
ramen

Funkce: 
Posilování svalů 
horních končetin 
a zlepšování oheb-
nosti a pohyblivosti 
ramenních kloubů. 
Vhodné pro reha-
bilitaci hybnosti 
ramen.

Použití: 
Uchopte rukojeť 
otočného kola 
oběma rukama a otáčejte současně vpravo 
i vlevo.

Provádění: Vždy podle fyzického stavu 
cvičící osoby. Doporučujeme 4 série po 30 
sekundách v každém směru.

Cvičební stroj CX – 05 Elipsovité zaří-
zení

Funkce: 
Zvyšuje 
pohyblivost 
horních i dol-
ních končetin 
a zlepšuje 
ohebnost 
kloubů.

Použití: 
Nainstalujte 
rukojeti 
na třmen 
a uchopte je, pohybujte končetinami stejně jako 
při chůzi.

Provádění: Vždy podle fyzického stavu 
cvičící osoby, doporučujeme 5 cvičení po 
3 minutách s pětisekundovou přestávkou mezi 
cvičeními.

Pavla Kolářová, odbor SŘDaŽP

Hned na první Adventní neděli připravil 
městský obvod pro občany tradiční Adventní 
koncert. Ten letošní se konal v Husově sboru 
v Ostravě – Radvanicích a představila se nám 
známá skupina Poutníci se svým novým albem 
„Country Vánoce“. 

Ač první část koncertu nepůsobila úplně 
vánočně a byla založena především na tradič-
ních skladbách skupiny Poutníci, které však 
mnoho návštěvníků dobře znalo, ta druhá, tedy 
vánočně laděná část, přinesla přesně to, co jsme 
očekávali. Písně s vánoční tematikou v netradič-
ním podání bluegrassových nástrojů, například 
banja a mandolíny, výborný pěvecký výkon ost-
ravského člena skupiny Poutníci Jakuba Bílého, 
vtipný mluvený doprovod kapelníka Jiřího 
„Karase“ Poly a neskutečná energie, která 
z kapely během koncertu vyzařovala. To vše pak 
bylo vidět zejména u legendární „Poutnické“ 
písničky Panenka, u které zpěvákům vypo-
mohlo také obecenstvo jinak plného kostela. 

Vel ice povedená a d iváky mohutným 
potleskem oceněná byla také skladba, která 
pravda nepatří do žánru bluegrassu ani coun-
try, nicméně Čtvero ročních období od Antonia 

Vivaldiho, konkrétně část první – Jaro byla 
v podání pro tento žánr netradičních nástrojů 
velmi příjemným zpestřením celého koncertu. 

To, že si jak vystupující umělci, tak i obe-
censtvo tento koncert opravdu užili, dokazo-
valy také několikeré přídavky, které Poutníci 
plnému kostelu zahráli. Děkujeme tedy všem, 
kteří přišli a pomohli tak vytvořit výbornou 
atmosféru Adventního koncertu, těm ostatním 
pak nezbývá, než počkat zase do prosince na 
Adventní koncert roku 2014.

Jan Maceček, odbor OaVV
Foto: BcA. Roman Pecháček

adventní koncert se nadmíru vydařil 

Slavnostní ukončení projektu 
Stop kriminalitě na seniorech

Společenský 
dům funguje

Občané, spolky a firmy, kteří mají zájem 
o konání plesů a jiných společenských 
akcí ve Společenském domě Bartovice, 
se mohou obrátit se svým požadavkem na 
radnici. Rada městského obvodu schválila 
podmínky pronájmů prostor ve společen-
ském domě včetně sálu. Zájemci se mohou 
hlásit u paní Jarmily Kolkopové, tel. číslo 
599 416 110.  (sed)



7.1. 15.00 KD při DPS Bartovice – 
Vítej v Novém roce 2014

8.1. 14.00 KD Radvanice – 
Zahájení roku

9.1. 16.00 KD Bartovice – 
Vzájemné přivítání 
v novém roce, novoroční 
gratulace

10.1. 17.00 ČSV o.s. ZO –  výborová 
schůze

15.1. 15.00 73. schůze Rady MěOb 
RaB-kancelář starostky

22.1. 14.00 KD Radvanice – 
Vánoční posezení

23.1. 16.00 KD Bartovice – 
Vepřové hody

29.1. 15.00 74. schůze Rady MěOb 
RaB-kancelář starostky

31.1. 19.00 Rodičovský ples – 
sokolovna
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v měsíci lednu

Kalendář
událostí

Naši jubilanti v lednu 2014
Blahopřejeme!

Šárka Fajmonová, Jana Servátková, Zdeňka Cabáková, Zuzana Káňová, 
František Kotrla, Xenie Molinová, Miroslava Novysedláková, Stanislav 
Choleva, Zdenko Krcheň, Radomír Kubíček, Petr Blecha, Ivan Hunka, 

Šárka Kochová, Dagmar Ponczová, Jiří Lorenc, Jarmila Folvarčná, Miroslav 
Ochman, Anna Smyčková, Miroslav Matlenga, Miroslav Běčák, Ladislav 
Bizub, Jana Matýsková, Magdalena Kalová, Danuše Hlínková, Miloslav 

Kusák, Jarmila Krkošková, Karel Vančura, Jan Kludka, Angela Lešková, 
Václav Žáček, Jindřiška Matúšová, Břetislav Schmidt, Alžbeta Raškevičová, 
Věra Škubalová, Zdenka Švidrnochová, Jan Kubíček, Marie Mžiková, Jiří 

Ryška, Bohuslav Hala, Marie Plachejdová.
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.

Neplačte, že jsem odešla,
ten klid a mír mi přejte,

jen věčné světlo vzpomínky
mi stále zachovejte.
S bolestí v srdci 
oznamujeme všem 
příbuzným, přátelům a známým, že nás 
dne 1. 12. 2013 opustila ve věku 85 let 
naše milovaná manželka, maminka, 
babička, prababička, tchyně, sestra, 
švagrová a teta paní 

Anna Jašková z Bartovic.
Nikdy nezapomeneme

Dne 12. 1. 2014 
uplyne 5. výročí od 

chvíle, kdy nás navždy 
opustil manžel, 
tatínek, dědeček, 
tchán, švagr a strýc, 
pan 

Jiří Sniegoň. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka 
Marie a synové Pavel a Martin 
s rodinami. 

Dne 13. 1. 2014 si připomeneme 
první smutné výročí, kdy nás 

navždy opustila paní 

Věra 
Borová  
z Radvanic. 
Děkuji všem, kteří ji 
spolu se mnou věnují 
tichou vzpomínu. Moc mi chybíš, teto. 

Neteř Sylva. 

Utichlo srdce, 
zůstal jen žal. 

Ten, kdo Tě miloval, 
vzpomíná dál.
V lednu 
vzpomeneme druhé 
výročí 
úmrtí pana 

Jiřího Stoška
Vzpomínají manželka a děti.

Své krásné životní jubileum osmdesát let  
oslavila paní Jaroslava Kunčarová. Jubilantce, 
dlouholeté obyvatelce našeho městského 
obvodu, osobně pogratuloval místostarosta 
Ing. Štěpán Košťál a matrikářka Bc. Šárka 
Krkošková. Do dalších let oslavenkyni přejeme 
pevné zdraví, životní elán a stále dobrou náladu.
 Text a foto: Bc. Šárka Krkošková, 

odbor OaVV

Oslava krásného 
jubilea

Starostka městského obvodu Mgr. Šárka  Q

Tekielová poblahopřála panu Jaroslavu 

Semeckému k ocenění, které se mu dostalo od 

statutárního města Ostravy. Obyvatel Bartovic 

a dlouholetý šéfredaktor RaB novin se dostal 

mezi šest finalistů, kteří byli ze 27 seniorů starších 

65 let nominováni na titul Seniora roku. „I když 

jste nevyhrál, pro nás jste letos ten nejlepší 

senior roku,“ ocenila starostka pana Semeckého 

a předala mu věcný dar.   

Foto: Zuzana Sedláčková
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akce knihovny 
v lednu
 Ladovská zima
setkání s prvňáčky ze ZŠ Bartovice
pátek 10. 1. | v dopoledních hodinách
 Čtení pro potěšení
příjemně strávené chvíle nad knihou
v LDN – Radvanicích
leden | v odpoledních hodinách
 Čítárna u Ledové královny
čtení a povídání o knihách s dětmi
ze ZŠ Bartovice
pondělí 13.1. | od 14.00
 Nosí se ještě knížky?
beseda s výtvarnou dílnou 
nejen pro družinu ZŠ Vrchlického
čtvrtek 23. 1. | od 14.00 do 15.00
 Nápady slečny Valentýnky
výtvarná dílna pro děti s valentýnskou  
tematikou
čtvrtek 30. 1. | od 13.00 do 16.00
 Padá vločka, zavři očka 
test pro děti o sněhu a sněhových vločkách
leden | během půjčování
 Sportovní okénko 
soutěž pro děti
zimní soutěžení mezi knihami 
leden | každé pondělí od 13.00 do 14.00
 KLUB SLUNÍČEK 
Písmenková polévka pro dětskou duši
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice
beseda s výtvarnou dílnou
leden | v dopoledních hodinách
 Lístky z knihovního kalendáře
výstava fotografií 
z akcí knihovny v Radvanicích 
leden | během půjčování
 Pod peřinkou
výstava knih pro zahřátí duše
leden | během půjčování

Výlet do zoologické 
zahrady

Dne 7. listopadu jsme 
byli se školním klubem 
v ZOO Ostrava. Každý 
žák si připravil referát 
o nějakém zvířeti, které jsme viděli. Bylo to 
velmi poučné. Já jsem hovořil o supovi bělo-
hlavém. Zvířatům jsme nesli žaludy, kaštany 
a jablka, které jsme sami nasbírali. Jablka nej-
více chutnaly kozám, málem snědly i nás. Počasí 
nám přálo a výlet se nám líbil. Děkujeme za něj 
paní vychovatelce Šárce Ševčíkové.

Matyáš Kukla, IV. A,  
za školní klub ZŠ Vrchlického 

V pondělí 16. prosince odpoledne se školou 
na Trnkovci linula vánoční hudba, která vítala 
rodiče, příbuzné i kamarády žáků, známé a širo-
kou veřejnost na vánoční besídku základní 
školy. Děti, pod vedením svých učitelů, se již od 
poloviny listopadu svědomitě připravovaly na 
vystoupení a byly již celé nedočkavé, aby uká-
zaly všem, co nacvičily. 

Účast skutečně nebyla malá, přišli mezi nás 
i bývalí zaměstnanci školy a dvacet minut před 
začátkem byl sál již téměř zaplněn. Příchozí si 
ještě před vstupem do divadelního sálu mohli 
prohlédnout malou vánoční výstavku nainsta-
lovanou ve vestibulu školy, které vévodil kera-
mický betlém s mnoha postavičkami a zvířátky. 
Úderem šestnácté hodiny předstoupila před 
nedočkavé obecenstvo ředitelka školy. Přivítala 
všechny hosty, poděkovala žákům, učitelům 
a ostatním zaměstnancům školy za snahu proje-
venou při přípravě a nácviku programu. Uvedla 
rovněž sponzory, kteří se podíleli na technickém 
a materiálním zabezpečení besídky. Popřála pří-
tomným pěknou a ničím nerušenou podívanou.

Na pódiu se následně střídali zástupci jed-
notlivých tříd naší školy se svým připraveným 
vystoupením. Diváci se mohli usmát pohádce 
o dřevěném zámečku, ve kterém žila všechna 
lesní zvířátka, vyslechnout si žertovnou ukázku 
v anglickém jazyce, zanotovat si známé koledy 
a písně s tematikou Vánoc. Největší potlesk 

sklidila výpravná vánoční pohádka o zvířát-
kách u Ježíškových jesliček a všichni byli rovněž 
nadšeni závěrečným vystoupením roztomilých 
andílků.

Následující den jsme předvedli stejné vystou-
pení místním seniorům. Také jejich účast byla 
překvapivě vysoká. Zavítali mezi ně i zástupci 
městského obvodu Radvanice a Bartovice 
místostarosta Ing. Štěpán Košťál a Mgr. Irena 
Kopciuchová, vedoucí odboru sociálních věcí 
a školství, zaštiťující celou akci. V divadelním 
sále na hosty čekaly prostřené stoly s občerst-
vením. Děti i toto představení zvládly s velkým 
nasazením, za což byly odměněny potleskem. 
Mnozí z přítomných vyjádřili ředitelství školy 
svůj dík za možnost hezkého prožití předvánoč-
ních chvil příjemném prostředí, projevili uznání 
za výzdobu a ocenili snahu účinkujících. Domů 
si odnášeli nejen hezké zážitky, ale také malý 
dáreček připravený dětmi. 

Závěrem si dovolím jmenovitě podě -
kovat sponzorům, bez jejichž podpory by 
nebylo možno uskutečnit vystoupení: ČSOZ 
Brušperk, Juliu Dömeovi, Tomáši Gondovi, 
Zdeňce a Petrovi Konečným, Jarmile a Libuši 
Kuchařovým, Miroslavě Strakošové, Vlastě 
Šimkové, Kamile Ščerbové a úřadu městského 
obvodu.

Mgr. Věra Kuchařová
ředitelka Základní školy Trnkovecká

Vánoce na Trnkovci

Uzávěrka příštího 
čísla 18. 1. 2014

Dne 3. prosince 2013 v MŠ Radvanice opět 
nastal pekelný den a všechny děti i paní učitelky 
v čertích kostýmech strávili celý den. Vše začalo 
výrobou řetězů, papírových čertíků a pekelných 
obrázků malovaných uhlem. Těmi si pak děti 
vyzdobily svou třídu. Celý den zněly ve třídách 
čertovské písničky, tančily se čertí tanečky, 
vařil se čertí guláš.

Dne 6. prosince přišli na návštěvu za dětmi 
Mikuláš, anděl a dva čerti/studenti pedago-
gického lycea – touto cestou jim děkujeme –, 
aby se přesvědčili, zda byly po celý rok děti 
hodné a poslušné. Nejdříve se Mikuláš zastavil 
u nejmenších dětí, které mu přednesly básničky 
a písničky a zatančily. Za krásné představení 
byly děti obdařeny sladkostmi, ovocem a také 
potleskem. Poté navštívil Mikuláš, anděl a čerti 

předškolní třídu, aby si tam ověřili, zda děti také 
nezlobily a byly hodné. I v této třídě Mikuláši, 
andělovi a čertům děti zazpívaly a zatancovaly. 
Za své vystoupení byly děti právem odměněny 
mikulášskými balíčky a dostalo se jim i miku-
lášské pochvaly. Irena Tomaňová

Foto: MŠ Radvanice

Pekelný den v mateřské škole

inzerce

Pálenice 
Rychvald 

nabízí v lednu a únoru 2014 
volné termíny 

pro výrobu ovocných 
destilátů  Přihlášky  

osobně nebo 
na tel. 607 913 821
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mikuláš na Trnkovci

Ve čtvrtek 5. prosince v dopoledních hodi-
nách navštívil Základní školu na Trnkovci  
sv. Mikuláš se svým doprovodem. Děti se na 
návštěvu těšily, některé však přece jen s oba-
vami očekávaly jeho příchod. Nadílka začala 
u těch nejmenších v př ípravném ročníku  
a v první třídě. Mikuláš pochválil děti, které 
byly zapsány ve zlaté knize, a ty, které byly 
v černé knize, tak slíbily, že již budou hodné. 
Děti byly odměněny sladkostmi a ovocem. 

Touto cestou chci poděkovat Mgr. Haně 
Pušové a žákům 9. třídy za přípravu a realizaci 
Mikuláše. Mgr. Věra Kuchařová

ředitelka Základní školy Trnkovecká

Adventní čas jsme u nás v mateřské škole 
v Bartovicích přivítali Vánočním tvořením 
rodičů s dětmi. Na této akci jsme si v předvá-
nočním shonu vyrobili vánoční ozdoby, upekli 
perníčky a přitom si vychutnali klid a pohodu 
v předvánočním shonu.

Další z akcí byla Mikulášská besídka, na kte-
rou si děti připravily pro své rodiče, Mikuláše, 
čerta a anděla krásný program. Za jejich krásné 
představení byly děti odměněny sladkostmi, 
ovocem a také velkým potleskem od rodičů.

Děti také navštívily Vánoční dědinu ve 
skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Během 
procházky po skanzenu se dozvěděly v každé 
chaloupce o tradicích a zvycích z dob našich 
babiček a prababiček. Na závěr procházky ochut-
naly tradiční perník a čaj z devatera bylinek. 

Vyvrcholením adventního času bylo konání 
Vánoční besídky. Tuto besídku uspořádaly na 
všech třídách paní učitelky společně se svými 
dětmi. Již od samého rána se všichni společně 
na tuto besídku připravovali tak, že chystali na 
talířky cukroví a ovoce, které si donesly z domů. 
Po pečlivých přípravách se pak všichni usadili ke 
stromečku, kde si nejprve popovídali o vánočních 
tradicích a zvycích (krájení jablíčka, házení stře-
vícem, pouštění lodiček, rozlouskávání oříšku) 
a pak si společně zazpívali koledy. 

Když děti dozpívaly poslední koledu, tak šly 
v plném očekávání společně na chodby vyhlížet 
Ježíška, jestli už náhodou nejede kolem a nese ty 
dárky. Po netrpělivém vyhlížení najednou děti 
uslyšely cinkání zvonečků, které jim napově-
dělo, že Ježíšek už je tady. 

Když pak přišly do tříd, tak už sice Ježíška 
nezastihly, ale uviděly spoustu dárků, které 
tu zanechal a kterými jím vykouzlil na tvá-
řích velký usměv. Po zbytek dne si děti hrály 
s novými hračkami, které našly pod stromečkem.

Za všechny děti i za celý kolektiv mateřské 
školy Ještěrka bychom chtěly poděkovat všem 
sponzorům, kteří nám pomohli uspořádat 
dětem krásného a bohatého Ježíška. Všem moc 
děkujeme a přejeme Vám v Novém roce hodně 
zdraví, štěstí a úspěchů.

Více fotografií najdete na poslední straně.
Kolektiv MŠ Za Ještěrkou

„Ten vánoční čas, dočkali jsme se zas….“

Vážení rodiče,
zveme Vás na zápis do prvního ročníku 

Základní školy Trnkovecké pro školní rok 
2014/2015, který proběhne v pondělí 20. 1. 
2014 od 12.00 hod. do 17.00 hod. a v úterý  
21. 1. 2014 od 10.00 hod. do 14.00 hod. v pří-
zemí školy.

Povinná školní docházka začíná počátkem 
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povo-
len odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku 
věku v době od září do konce června přísluš-
ného školního roku, může být přijato k plnění 
povinné školní docházky již v tomto školním 
roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé  
a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou 
přijetí dítěte narozeného v období od září do konce 
prosince k plnění povinné školní docházky je 
doporučující vyjádření školského poradenského 
zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od 
ledna do konce června je doporučující vyjádření 
školského poradenského zařízení a odborného 
lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Spolu s dětmi budete mít možnost pro-
jít prostory školy, seznámit se s prostředím  
a s učitelkami prvního stupně, jež se těší na 
setkání s Vámi a budoucími žáky. 
K zápisu je nutné mít s sebou:
-  občanský průkaz zákonného zástupce,
-  rodný list dítěte,
-  kartičku pojištěnce budoucího prvňáčka,
-  případně potvrzení o povoleném odkladu 

školní docházky pro školní rok 2014/2015
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ jsou stano-

veny na 13. 1. 2014 a ve dnech zápisu do první 

třídy, tedy 21. a 22. 1. 2014 vždy od 9:00 hodin.
Pokud se chcete přijít podívat do školy v jiný ter-
mín, prosím, objednejte se na ředitelství školy 
tel. č. 596 233 464. 

Rádi Vás v naší škole uvítáme.
STRUČNĚ O ŠKOLE 
Základní škola v Trnkovecké ulici má dlou-

holetou tradici, nachází se ve velmi pěkném 
prostředí. Jsme školou rodinného typu s indi-
viduálním přístupem k žákům. Výuka probíhá 
podle Školního vzdělávacího programu „Škola 
pro život“, a to v nově vymalovaných učebnách 
s využitím interaktivních tabulí. Využíváme 
počítačovou učebnu, multisenzorickou místnost, 
opravenou tělocvičnu nebo posilovnu. K výuce 
jazyků nám pomáhá moderní učebna s jazy-
kovým laboratorním systémem. Odpoledne 
mohou děti trávit v družině nebo v řadě zájmo-
vých kroužků. Naše škola má také přípravný 
ročník pro děti od 5 let, který usnadňuje dětem 
vstup do školy a podporuje jejich rozvoj.

Více informací najdete na webových strán-
kách školy. Mgr. Věra Kuchařová

ředitelka Základní školy Trnkovecká

Pozvání k zápisu 
dětí zŠ Vrchlického
 zápis do I. 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. 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 zaří-
zení (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 ter-
mínu informujte sekretariát školy na telefonním 
čísle 596 232 129 nebo elektronickou poštou 
zsvrchlickeho@seznam.cz.

Informace o škole najdete na www.zsvrch-
lickeho.cz.
zápis do přípravné třídy

Dne 15.01.2014 od 10.00 do 17.00 hod. 
zápis dětí do přípravné třídy 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. 2008 do 31. 8. 2009.

Zákonní zástupci přinesou svůj občanský 
průkaz a rodný list dítěte, resp. Návrh na odklad 
školní docházky doložený doporučujícím 
posouzením příslušného poradenského zaří-
zení (PPP). Vedení ZŠ Vrchlického

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Jízdní řád OdIS 2013/2014
V prosinci 2013 vešelv platnost nový Jízdní 

řád ODIS 2013/2014 – Ostravsko. Zakoupit si jej 
můžete ve všech prodejnách jízdních dokladů 
Dopravního podniku Ostrava a.s. Vázaný jízdní 
řád všech linek ODIS s plánem sítě ODIS včetně 
mapy regionálních linek ODIS stojí 35 Kč, plán 
sítě ODIS včetně mapy regionálních linek ODIS 
přijde na 15 Kč.  (red)
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dTest je nezisková organizace založená 
v roce 1992 pod názvem Občanské sdružení 
spotřebitelů TEST. Na stránkách časopisu 
dTest, webových stránkách www.dtest.cz, 
prostřednictvím brožur i na poradenské lince 
publikují každý měsíc testy výrobků, srozumi-
telně přibližují práva spotřebitelů a povinnosti 
prodávajících či poskytovatelů služeb. Radí, 
jak je aplikovat v běžném životě a na co si dávat 
pozor, např. na předváděcích akcích, při podo-
mním či pouličním prodeji.

Jejich srovnávače a kalkulačky usnadňují 
spotřebitelům například výběr mobilního 
tarifu, radí se spořením či energiemi. Varují 
také před nebezpečnými výrobky díky neustále 
aktualizované databázi, upozorňují na klamavé 
praktiky podnikatelů, vzdělávají podnikatele 
i spotřebitele.

Během jejich existence odhalili již více než 
500 nebezpečných výrobků, které ohrožovaly 
zdraví dětí i dospělých. Detailním testům pod-
robili již více než třináct tisíc výrobků, jejichž 
výsledky ukazují často jinou skutečnost, než 
jakou se spotřebitel dozví z reklamy.

Organizace
- poskytuje poradenství v oblasti spotřebitel-
ského práva na telefonní lince 299 149 009 (pra-
covní dny 9–17 hodin, běžný telefonní tarif),
- umožňuje řešení sporů mezi spotřebiteli 
a podnikateli prostřednictvím nové služby 
VašeStížnosti.cz na portálu www.vasestiznosti.cz. 

Obdobné věci jako nezisková organizace 
řeší tržní řád, který se Rada města usnesla dne 
19. března 2013 vydat podle § 11 odst. 1 a § 102 
odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
a § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění poz-
dějších předpisů, tržní řád, který stanovuje 
podmínky, za kterých lze na území statutárního 
města Ostravy uskutečňovat nabídku, prodej 
zboží a poskytování služeb (dále jen „prodej“) 
mimo provozovnu, která je k tomuto účelu uží-
vání určena podle zvláštního zákona (dále jen 
„mimo určenou provozovnu“), a to v tržnicích, 
na tržištích, tržních místech, předsunutých pro-
dejních místech, v restauračních zahrádkách, 
při pojízdném prodeji, pochůzkovém prodeji 
a podomním prodeji.

Z tržního řádu vyplývá, že na území statutár-
ního města Ostravy se zakazuje podomní prodej 
a pochůzkový prodej bez prodejního zařízení.

Tento tržní řád je závazný pro celé území 
statutárního města Ostravy bez ohledu na cha-
rakter prostranství a vlastnictví k němu, tedy je 
závazný i pro občany Radvanic a Bartovic.

Místa, kde je povolen tržní prodej: parkoviště 
u ozdravného centra Ještěrka v Bartovicích, par-
koviště Hvězdná v Radvanicích, plocha před 
Římskokatolickou farností v Radvanicích v době 
před Památkou zesnulých, na ulici Havláskova, 
kde se konají Radvanické slavnosti, u školy 
v Bartovicích, kde se koná Bartovická pouť, dále 
na restauračních předzahrádkách v restaura-
cích U Břenků, U Vašíčků, v hospůdce Ramses 
v Bartovicích a před Společenským domem 
Bartovice.
Bc. Petra Fedorucová, DiS., sociální pracovnice

Informace pro občany o ochraně spotřebitele

Pracovníci Sociálně právní poradny občan-
ského sdružení Vzájemné soužití začali od 1. 12. 
2013 realizovat subprojekt Jak z toho ven, který 
byl podpořen z Programu švýcarsko-české spo-
lupráce. Projekt by měl trvat do března 2014.

Subprojektem „Jak z toho ven“ chceme 
poskytnout podporu v řešení obtížných život-
ních situací lidem starším 16 let z Ostravy a okolí, 
kteří se potýkají s problémy v oblastech financí 
(zadluženosti, exekucí), bydlení (služby spojené 
s bydlením, nájemní smlouvy, hledání bydlení 
apod.) nebo sociálních dávek. Každý, kdo má pro-
blém z výše uvedených oblastí, se může dostavit 

do Sociálně právní poradny na ulici Bieblova 8 
v Moravské Ostravě v otevírací dobu, a to pon-
dělí, středu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 
hod. a ve čtvrtek od 8.00 do 12.00 hod. a pomocí 
pracovníků tyto své problémy řešit.

Prostřednictvím projektu budeme poskyto-
vat odborné sociální poradenství v Sociálně 
právní poradně, ale i vytvoříme a distribuujeme 
informační letáky a brožury a budeme pořádat 
tematická setkávání, jejíchž obsahem budou 
informace o řešení problemů. 

Mgr. Lucie Mastná, ředitelka sociálních služeb 
a koordinátorka projektu

Poradna nabízí pomoc

PROdeJ 
PALIVOVÉHO DŘEVA
(změna ceníku)
Smrk:  špalky 30 cm 700 Kč / 1prm/s
štípaný  900 Kč / 1prm/s
Buk: štípaný 35 cm 1200 Kč/ 1prm/s
Prodej cca 8 kg pytlíku třísek za 39 Kč/ks
Ke každým 6 prm dřeva 1ks pytlíku třísek 
zdarma

Tel.: 725 987 422

inzerce

Slavnostní otevření 
opravené školy

Letošní podzim na nás žáky čekalo příjemné 
překvapení. Na místě vlhkých starých šaten 
nám vybudovali krásnou suchou místnost, kde 
má každý žák praktickou barevnou skříňku 
na své oblečení. Ti nejmenší dostali nejnižší 
skříňky, my větší máme zase ty horní. Kdo na 
ni nedosáhne, může použít připravený stupínek. 
Celé přízemí budovy na Havláskově ulici bylo 
vysušeno a zaizolováno. Ve třídách tedy máme 
nové podlahy a pěkné linoleum. Stěny jsou pes-
tře vymalovány. 

V pondělí 16. 12. dopoledne připravila naše 
školní družina koledy na slavnostní otevření 
opravené školičky. Nastoupili jsme na celé 
schodiště a zazpívali první koledu. Potom naše 
paní ředitelka Mgr. Hana Ostřanská poděkovala 
představitelům městského obvodu za prove-
denou rekonstrukci. Pan radní Bc. Aleš Boháč 
přestřihl pásku a s hosty se prošel po opravené 
budově.

Jménem všech dětí děkuji za školičku stále 
krásnější.

Fotografie najdete na poslední straně.
Kateřina Rašková, žákyně 3.A, ZŠ Vrchlického

Vánoční besídka pro rodiče
Jako každý rok i letos jsme v předvánočním 

shonu připravili pro naše uhoněné maminky 
příjemné posezení v tělocvičně při vystoupení 
a pak u kafíčka a jednohubek i v družině. Letos 
jsme nacvičili nejen koledy, ale i scénku, která 
parodovala vánoční shon v rodině. Nesmělo 
chybět i prasátko, které má veliké zahnuté zuby 
nahoru. V tomto školním roce jsme od září s paní 
vychovatelkou Laštuvkovou nacvičili veliké 
množství lidových písní. Jednu z nich také 
zatančila šikovná děvčata. Rodiče to jistě pří-
jemně překvapilo. Saška si připravila legrační 
básničku o Vánocích a můj spolužák Ondra 
se také předvedl jako veliký šoumen a taneč-
ník. Své sólo také zatančily Kačka Mullerová 
s Vendulkou Rogalovou, opravdu jim to už 
krásně tančí. Maminky nešetřily chválou také 
na to, kolik dárků jsme letos vyrobili v družině. 
Nejvíce – 22 dárků – vyrobila pilná Sára Polová. 
Na naší besídce jsme se rozloučili s letošním 
Mrazíkem, už přemýšlíme, kterou pohádku si 
nacvičíme pro letošní přehlídku a pro rodiče. 

Kateřina Rašková, 
žákyně 3.A, ZŠ Vrchlického 

Po besídce si k mému velikému překva-
pení přišlo posedět v družině nemálo rodičů. 
Někteří při kafíčku zahráli oblíbenou hru 
svých ratolestí, jiní zkoušeli zvládnout i hlavo-
lamy a rubikovu kostku. Děti vyráběly jedno-
hubky. Doufám, že všem přišlo vhod zastavit 
se ve svém shonu a obdivovat, co si připravily 
pro rodiče šikovné děti. Lenka Laštuvková, 

vychovatelka ZŠ Vrchlického



Česká televize Ostrava si na jeden den prona-
jala Společenský dům v Ostravě – Bartovicích, 
aby zde pro nový seriál Rozsudek vytvořila 
vězeňské prostředí. Otevřený klub BARAK se 
tak stal na krátkou dobu společenskou místností 
pro vězeňkyně, které plánovaly vraždu. Našla 
zde svou kancelář i vězeňská psycholožka v jed-
nom ze salónků. Avšak mnohem zajímavější se 
zdálo být natáčení v restauraci společenského 
domu, kde za účasti pyrotechniků vybouchl 
granát. Povedlo se ho odpálit hned dvakrát. 
Jednou zkušebně a podruhé už „naostro“. 
Výbuch zaznamenalo celkem 5 kamer. S potěše-
ním lze říct, že zranění a škody na majetku byly 
jen fingované a ve skutečnosti se vlastně vůbec 
nic nestalo. Všechny rozmetané věci a střepy 

pohazovali po zemi rekvizitáři a pak je zase peč-
livě sesbírali pro případné další použití. Krev 
na obličeje hercům malovala paní vizážistka. 
Jediné, co se zdálo být opravdu pravé, bylo pivo, 
které kompars vypil. 

Připravovaný seriál, který se natáčí na něko-
lika místech v Radvanicích i Bartovicích, bude 
vysílán v České televizi od 6. ledna 2014 každý 
den od pondělí do čtvrtku v 18:30 hodin (místo 
Taxíku).

Text a foto: Ing. Kateřina Tomanová

Změny, novinky, úlevy a jiné výhody s sebou 
přináší nový ceník jízdného pro cestování měst-
skou hromadnou dopravou v Ostravě, který 
začal platit od 1. ledna 2014. Většina zaváděných 
novinek přímo odpovídá přáním Ostravanů.

Tvůrci tarifu MHD tentokrát dali při tvorbě 
návrhu nového ceníku jednoznačnou přednost 
zatraktivnění nabídky jízdních dokladů před 
pouhou úpravou cen jízdenek. 

Novinky se týkají všech kategorií jízdních 
dokladů – tedy krátkodobých jízdenek, 24hodi-
nových jízdenek i dlouhodobých předplatních 
kuponů. Zvláštní pozornost byla zaměřena na 
stále ještě novinku mezi jízdními doklady, bez-
kontaktní e-kartu ODISka. 

Místo jedné 15minutové jízdenky za 16 Kč 
se zavádějí nové druhy jízdenek, a to 10minu-
tová přestupní jízdenka v ceně 14 Kč (zlevněná 
7 Kč), která zlevní cestování na nejkratší vzdá-
lenosti, a dále 30minutová přestupní jízdenka 
v ceně 20 Kč (zlevněná 10 Kč), která je svou 
délkou platnosti uzpůsobena pro většinu cest 

v síti MHD. V platnosti nadále zůstává 60minu-
tová jízdenka za 26 Kč (zlevněná bude stát tedy 
13 Kč).

Také uživatelé všech druhů 24hodinových 
jízdenek mají nově možnost využívat tento typ 
jízdenky na celém rozšířeném tarifním území 

OSTRAVA XXL, namísto dosavadního ome-
zení na území statutárního města Ostravy. Nová 
cena 24hodinové jízdenky pro oblast OSTRAVA 
XXL je 80 Kč (zlevněná 40 Kč).

Další novinka osloví především uživatele 
dlouhodobých předplatních kuponů, ovšem 
pouze v v elektronické formě na tzv. e-kartě 
ODISDka, která slučuje třetí a čtvrtou zakoupe-
nou zónu, a přináší tak držitelům elektronických 

jízdních dokladů nové možnosti a příležitosti 
pro pohodlné cestování.

Pokud se týká cen dlouhodobých jízdenek 
obecně, zvýšena je pouze cena „papírového“ 
kuponu na jednu zónu (u 30denní platnosti 
z 360 Kč na 370 Kč), nikoli však elektronické 
verze, jejíž cena se nenavyšuje. Stejně tak si 
svou cenu zachovávají všechny „papírové“ 
kupony na dvě, tři a čtyři zóny. Změna je u nové 
sloučené ceny elektronických kuponů na tři, 
resp. čtyři zóny, která je dokonce snížena až na 
495 Kč.

Kromě výše jmenovaných úprav tarifu MHD 
se s platností od 1. ledna 2014 zavádí bezplatná 
přeprava členů Konfederace politických vězňů 
ČR na území statutárního města Ostravy. Také 
držitelé dlouhodobých časových jízdenek 
a 24hodinových jízdenek mohou nově přepravo-
vat bezplatně jednoho psa. 

Výměnu zrušených jízdenek za nové druhy 
s doplatkem bude možno provést nejpozději do 
28. 2. 2014. Dopravní podnik Ostrava
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Od ledna platí nové jízdenky mHd

ze společenského domu se stala vězniceBalon bude 
měřit ovzduší

Rozložení prachových částic v ovzduší nad 
Ostravou pomůže zmapovat speciální měřicí 
balon. Bude se pohybovat také nad Radvanicemi. 
Výsledky měření výškového rozložení kon-
centrací prachu PM10 nad městem doplní data 
naměřená imisním měřicím vozem a zároveň 
poslouží k ověření hlášených dat zdroji znečišťo-
vání v Ostravě. Na rozdíl od měřicího vozu, který 
poskytuje v naplánovaných měřicích dnech data 
on-line na web www.dychamproostravu.cz, 
budou data z balonu k dispozici až po zpracování 
techniky, vždy za určitý časový úsek. Balon bude 
měřit za smogových situací až do konce září 2014, 
město si jej pronajalo od společnosti Envirta.

K tomuto specializovanému měření poslouží 
na míru vyrobený balón plněný héliem o prů-
měru 4 metry. Je osvětlen zevnitř, díky tomu je 
jeho viditelnost až na vzdálenost 4 km. V upra-
veném nosném zařízení pod balónem je vodo-
těsná krabice, která obsahuje prachoměr, GPS 
poziční systém a meteosystém. V každém oka-
mžiku vznášení balónu bude zaznamenávána 
koncentrace prašného aerosolu PM10 (společně 
s menšími částicemi PM2.5), údaj o výšce, tep-
lotě a tlaku a také geografická pozice a aktuální 
čas. Díky propojení všech uvedených přístrojů 
bude výstupem nejen hodnota koncentrace 
sledovaných prachových částic PM10 v růz-
ných výškách, ale také jakýsi „řez“ koncentrací 
prachu nad Ostravou. Díky tomu bude možné 
určit, kolik prašného aerosolu se v ovzduší nad 
Ostravou nachází, a ověřit, zdali situace odpo-
vídá hlášeným emisím ze zdrojů znečišťování 
ovzduší. Vybraná místa budou postupně promě-
řována v topné a netopné sezoně podle počasí. 
Podmínkou je smog v zimě a obecně vítr o rych-
losti do 12 km/ hod.

Balon splňuje podmínky České letecké 
inspekce a měření bude konzultováno s letištěm 
v Mošnově.  Magistrát města Ostravy
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Mikuláš s čerteM obcházeli obvod

rozsvícení vánočního stroMu před radnicí

Mikuláš v Mateřské škole v bartovicích

oprava škol a školek v obvodu

Foto: BcA. Roman Pecháček

Foto: BcA. Roman Pecháček

Foto: BcA. Roman Pecháček
Nový plot MŠ Těšínská ZŠ Havláskova – před rekonstrukcí ZŠ Havláskova –  po rekonstrukci


