
Vážení rodiče, pokud máte 
zájem o účast na slavnostním 
obřadu vítání občánků, dostavte 
se, prosím, v úřední dny na mat-
riku Úřadu městského obvodu 
Radvanice a Bartovice (1. patro, 
č. dveří 15) s platným občan-
ským průkazem a rodným listem 
dítěte. 

Se zveřejněním fotografie,  
zapsáním do slavnostní kroniky  
a zveřejněním na internetové televi- 
zi městského obvodu musí zákonný 
zástupce dítěte vyjádřit svůj písemný 
souhlas. 

Mgr. Šárka Tekielová,  
starostka
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Koncert vážné 
hudby na radnici

V měsíci únoru, konkrétně 25. 2., se po 
několikaměsíční odmlce způsobené rekon-
strukcí budovy radnice opět představí studenti 
Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě 
s koncertem vážné hudby. Program koncertu 
zatím nebyl stanoven, takže i pro nás bude pře-
kvapením, každopádně se na Vás budeme spolu 
se studenty a profesory JKGO těšit. Vstupné 
zůstává stejné jako v předchozích letech, tedy 
30 Kč.

Bc. Šárka Krkošková, odbor OaVV

Obyvatelé městského obvodu se ptají, jak 
to je s informacemi, že mají být v Radvanicích 
a Bartovicích zrušeny sběrné dvory. O vysvět-
lení jsme požádali starostku Mgr. Šárku 
Tekielovou.

Na úvod bych chtěla vysvětlit, že provozo-
vatelem sběrných dvorů nejsou obvody, jak 
se lidé mylně domnívají, ale společnost OZO 
Ostrava a obvody případně poskytují k této věci 
jen pozemky, které mají ve svém vlastnictví. Již 
v minulém volebním období oznámila společ-
nost OZO Ostrava našemu městskému obvodu, 
že dle nových norem nemůže provozovat sběrné 
dvory tak, jak jsou provozovány teď. Vyzvala 
městský obvod k nabídce jiných vhodných 
pozemků, které by splňovaly podmínky pro 
umístění nových sběrných dvorů v rámci platné 
legislativy. V Bartovicích tehdejší vedení vyti-
povalo pouze jeden vyhovující pozemek, který 
kritéria splňoval, a to naproti hřbitovu. S tímto 
ovšem nesouhlasili občané, což se jim nedi-
vím, protože si myslím, že mít u pietního místa 

sběrný dvůr není vhodné. My jsme nepátrali po 
tom, kdo to měl tehdy na starosti, ale protože se 
ten problém objevil, tak jsme ho museli řešit. 

Předpokládám, že OZO i vás požádalo, 
abyste situaci řešili.

Přesně tak. OZO Ostrava nás kontaktovalo, 
ale již s oznámením, že pokud nenabídneme 
vhodné místo pro umístění nového sběrného 
dvora, tak zruší obě místa v našem obvodě, tzn. 
jak sběrný dvůr U Statku, tak sběrný dvůr u býva-
lého koupaliště v Radvanicích. Jen dodávám, že 
stejně OZO postupovalo v Michálkovicích, kde 
je sběrný dvůr zrušen. My ale zastáváme názor, 
že sběrné dvory jsou potřeba, a proto také jako 
jediný městský obvod v rámci statutárního města 
Ostravy proplácíme svým občanům odvoz sta-
vební sutě do těchto dvorů a mají to tedy zdarma. 
Částka se pohybuje cca 300–400 tisíc za rok. 

Našli jste tedy nějaký vhodný pozemek?
Jediný pozemek, který vyhovoval i spo-

lečnosti OZO, jsme našli u bývalého Bastra 
a přes nesouhlas společnosti Caterpillar, která 

vlastní průmyslový areál, jsme se s OZO na 
něm dohodli. V současné době se buduje nový, 
moderní sběrný dvůr, který nahradí oba před-
chozí sběrné dvory. 

Místo dvou sběrných dvorů tu bude jen 
jeden?

Ano. Nevím, jestli to bylo špatné rozhod-
nutí, že místo toho, abychom neměli žádný, jsme 
zvolili variantu, že budeme mít aspoň jeden. Já 
si myslím, že bylo správné. Vyřešili jsme pro-
blém, který minulé vedení nedořešilo a pro-
tože se za posledních 20 let rozprodala většina 
našich pozemků, bylo hodně těžké najít místo, 
kde bychom mohli sběrný dvůr umístit. Kromě 
pozemku u Ozdravného centra Ještěrka, kde se 
ale v blízkosti nachází mateřská škola, obvod 
vlastní už jen pozemky, které jsou k tomuto účelu 
nevhodné, např. v zástavbě rodinných domů apod. 

Když už jsme u těch staveb, můžete přiblí-
žit, jaké investice čekají náš městský obvod 
v tomto roce?

Jak je to se sběrnými dvory v městském obvodu

Starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice Vás zve

na slavnostní obřad vítání občánků, 
15. února 2014 v 10.00 a 11.00 hodin (dle pozvánek) 
v rekonstruované obřadní síni zdejší radnice.
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Obyvatel ubylo
V roce 2013 se narodilo celkem 56 dětí rodi-

čům trvale přihlášeným v městském obvodu 
Radvanice a Bartovice, z toho počtu 26 chlapců 
a 30 děvčat. Nejčastější jména, která rodiče 
dávali dětem, jsou u chlapců Jan, Patrik a Ondřej, 
u děvčat Tereza, Natálie, a Marie. Neobvyklá 
jména, jakými jsou Leonardo, Amy, Lilly, se 
vyskytují pouze ojediněle. Všeobecně se rodiče 
spíše vracejí k tradičním českým jménům jako 
František, vyskytují se také staročeská jména 
jako Bartoloměj, Anton, Milana. 
Údaje z evidence obyvatel: 
Počet obyvatel ke dni 1. 1. 2013 7 142 
Počet přistěhovaných obyvatel: 176 
Počet nově narozených dětí: 56 
Přírůstek obyvatel celkem: 232 
Počet odstěhovaných obyvatel: 322 
Počet zemřelých obyvatel: 84 
Úbytek obyvatel celkem: 406 
Počet obyvatel ke dni 31. 12. 2013 6 734 

Jana Sedláková, odbor OaVV

Odkup potrubí
Zastupitelé města Ostravy na svém prosin-

covém zasedání schválili odkup vodovodního 
a kanalizačního potrubí od společnosti RPG 
Byty. Za symbolickou jednu korunu město 
získá přes 23 kilometrů vodovodního potrubí 
a více než 28 kilometrů kanalizace. Dojde tím 
ke srovnání cen vodného a stočného ve městě. 
Obyvatelé napojení na síť RPG, zejména ve 
Slezské Ostravě, Michálkovicích, Radvanicích 
a Vítkovicích doposud platili více než ostatní 
Ostravané. Město i přes počáteční investice 
do oprav, které OVAK odhaduje na 150 až 500 
milionů korun, převodem z dlouhodobého hle-
diska získá. Ostravská radnice

z jednání místní 
samosprávy
Rada městského obvodu na své 72. schůzi 
konané dne 18. prosince 2013:

vyslovila souhlas s uzavřením darova-• 
cích smluv mezi ZŠ Vrchlického a Pavlem 
Ráčkem, Mgr. Hanou Ostřanskou, Mgr. Petrou 
Vaskovou, Mgr. Terezou Stromskou, TESCO 
Stores ČR a.s., Dagmar Joklovou, Alenou 
Stromskou, Mgr. Janou Kaniovou, Milanem 
Lukášem (věci movité, poskytnutí služby),
vyslovila souhlas se změnou účelu užívání • 
objektu hospodářské budovy ze stavby 
dočasné na stavbu trvalou na pozemku parc. 
č. 1687/2 v k.ú. Radvanice,
rozhodla o uzav řen í  k upn í smlouv y • 
s ADACOM s.r.o. na nákup traktorové 
sekačky,
vyslovila souhlas s uzavřením darovací • 
smlouvy mezi MŠ Bartovice a KC Color s.r.o. 
(finanční dar na nákup hraček a didaktic-
kých pomůcek).

Mgr. Luboš Niessner, pověřený tajemník

Nepěkný začátek roku zažili obyvatelé 
Radvanic a Bartovic. Dne 9. ledna je totiž z klidu 
vyrušila příliš hlasitá zkouška hlásičů, které 
mají varovat občany před povodněmi. I když 
jsme zkoušky předem plánovali, zapomněli 
jsme občany na ně předem upozornit. Za to se 
Vám všem, kterých se tyto zkoušky nepříjemně 
dotkly, velmi omlouváme.

I když jsme už o projektu hlásičů informovali 
v listopadových RaB novinách, chtěl bych zopa-
kovat základní informace. Tyto hlásiče opravdu 
nemají sloužit k nějaké politické propagandě, 
jak si mnozí občané myslí, ale k ochraně před 
povodněmi.

Zákon ukládá povinnost informovat
Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném 

záchranném systému totiž starostovi přímo 
ukládá povinnost varovat obyvatelstvo v případě 
hrozícího nebezpečí (nejen povodní, ale např. také 
chemických havárií, větrných smrští a dalších 
přírodních katastrof a průmyslových havárií). 

Varování obyvatelstva je zajišťováno zpravi-
dla pomocí sirén, nebo v řadě měst a obcí právě 
s využitím místních rozhlasů. Místní rozhlas má 
např. oproti sirénám tu výhodu, že je zpravidla 
dosaženo plošného a rychlého pokrytí signálem 
v celém území. Tato zařízení hrají významnou 
roli nejen v případě varování před hrozícím 
nebezpečím, ale také při následné organizaci 
likvidačních a obnovovacích prací, kdy je možné 
občanům opět sdělovat potřebné informace. 

I v našem městském obvodě se naskytly 
v minulosti situace, kdy bylo potřeba sice ne 
plošně na celém území, ale v určitých lokalitách 
dostat co nejrychleji informace pro obyvatele 
k nastalé situaci. 

Projekt zadalo minulé vedení radnice
Projekt s názvem Preventivní povodňová 

ochrana – systém ochrany před povodněmi pro 
městský obvod Ostrava – Radvanice a Bartovice 
vypracovalo minulé vedení radnice.  

Projekt obsahuje tři samostatné části – zpra-
cování digitálního povodňového plánu, insta-
laci lokálního varovného výstražného systému 
na vodních tocích a vybudování plošného míst-
ního informačního systému v podobě rozhlasu. 
Realizace celého projektu byla financována 
z prostředků dotace v rámci „Operačního pro-
gramu životního prostředí“ v celkovém nákladu 
5,5 mil. Kč, přičemž samotná dotace činí bez-
mála 4,9 mil. Kč a cca 600 000 Kč bude finan-
cováno z rozpočtu statuárního města Ostravy. 
Povinnost zpracovávat potřebnou dokumentaci 
pro případ řešení povodní a jiných mimořádných 
událostí ukládá obcím příslušná legislativa. 

Nešťastná hlasová zkouška
Vlastní realizace projektu byla ukončena 

a na ni plynule navázal zkušební provoz. 
První hlasitou zkoušku prováděla realizační 

firma dne 9. ledna. Při těchto zkouškách se 

zkouší maximální hlasitost jednotlivých repro-
duktorů a ladí se slyšitelnost a srozumitelnost. 
Z důvodů rozlehlosti území městského obvodu je 
k přenosu signálu využito převaděče, instalova-
ného v hasičské zbrojnici v Bartovicích. Laicky 
řečeno, právě vzájemné propojování těchto 
signálů a následné zkoušky způsobilo v uve-
dený den nepříjemnou hlukovou zátěž zejména 
v oblasti Bartovic. Celá zkouška byla navíc pro-
vázena nesrozumitelností zpráv a celou řadou 
dalších technických problémů. 

Zařízení bylo následně laděno a opravováno 
pomocí tzv. tichých testů. Další zkoušky sys-
tému, které jsou ještě nezbytně nutné, budou 
prováděny vždy po předchozím písemném 
upozornění obyvatel v časovém předstihu něko-
lika dnů. Dle sdělení techniků, kteří realizují 
zkoušky zařízení, by už nemělo docházet k tak 
zásadním technickým problémům, které se 
vyskytly v uvedený den. Prvotním cílem celého 
projektu je zkvalitnění podmínek z hlediska 
bezpečnosti a informování obyvatel. Předem se 
za případné potíže omlouváme a děkujeme za 
pochopení. Richard Dudek, DiS.,  místostarosta

Hlásiče budou varovat před povodněmi

Chtěli bychom dokončit rekonstrukci zbýva-
jící části MŠ Za Ještěrkou, neboť věřte nebo ne, 
v minulém období sice byla provedena rekon-
strukce objektu za 6 mil. Kč, ale nezahrnovala 
celkovou rekonstrukci, tzn. že chybí rekonstrukce 
elektřiny, vody apod. Neřešila se ani přístavba, 
která je součástí budovy a je v havarijním stavu a ze 
střechy do ní zatéká. Tu bychom chtěli ještě letos 
stihnout opravit, ať se můžou zejména naše spolky 
scházet v důstojném prostředí. Dále bychom chtěli 
zejména ve spolupráci se statutárním městem 
Ostrava, prostřednictvím zastupitele Bc. Aleše 
Boháče, zajistit další investice do školských 
zařízení, ať je to zateplení ZŠ Vrchlického nebo 
výměna oken a zateplení budovy MŠ Těšínská. 
Přeji si ať se nám to podaří, protože jsou to velké 
investice, na které obvod ve svém rozpočtu peníze 
nemá a bez přispění města by se tyto akce nemohly 
zrealizovat. Co nevidět začneme s vybudováním 
chodníku u zastávky Olšák směrem na Ostravu, 
protože úsek od Bémovy ulice po zastávku je 
bez chodníku a na základě obav občanů o svou 
bezpečnost (chůze po komunikaci obzvlášť 
obtížná v zimě) byla tato výstavba vyhodnocena 
jako prioritní. Ze stejného důvodu, ale v oblasti 
Ozdravného centra Ještěrka, od ulice Za Ještěrkou 
směrem k zastávce, chystáme přesunutí zastávky 
blíže k parkovišti. A protože výstavba rodinných 
domů v části Bartovic je čím dál větší, tzn. že při-
bývá i malých dětí, rozhodli jsme se také pro vybu-
dování parku pro děti s hracími prvky. V dolních 
Bartovicích jsme právě dokončili rekonstrukci 
komunikace U Důlňáku a chystáme se na opravu 
schodů v oblasti Pod Bažantnicí, v části, kde chod-
ník není vůbec a občané musí používat jedinou 
trasu, která je rozbořená. Samozřejmě připravu-
jeme další investice, kterými překvapíme občany 
ještě v průběhu tohoto roku.

PaedDr. Zuzana Sedláčková

Jak je to…
(pokračování ze strany 1)



3 RaB noviny

Jak jsme již v lednu informovali, od prosince 
loňského roku má ve vlastnictví městský obvod 
Radvanice a Bartovice nový čisticí vůz, který 
byl z velké části financován z rozpočtu statu-
tárního města Ostravy a z dotace Ministerstva 
životního prostředí ČR. 

Vedení městského obvodu se rozhodlo vyhlá-
sit soutěž na jméno čistícího vozu ve školách.

Věříme, že tento vůz bude mít výrazný pří-
nos pro zlepšení kvality ovzduší v městském 
obvodu. Jedná se o vozidlo se zametací nástav-
bou, které je schopno mimo komunikací čistit 
také chodníky, malá parkoviště a odstavné plo-
chy. Provoz je plánován jako celoroční, přičemž 
nejintenzivnější využití čisticího vozu bude po 
zimě a v letním bezsrážkovém období, kdy je 
prašnost nejvyšší. 

Radnice městského obvodu, který je zatížen 
velkou prašností, velmi pečuje o to, aby pracho-
vých částic bylo co nejméně. Městský obvod má 
povinnost čistit dvakrát ročně místí komuni-
kace, a to po zimním a před zimním obdobím. 
Statutární město Ostrava dává na čištění komu-
nikací 6 mil. Kč a ve své režii čistí nadlimitně 
nejen cesty v majetku města, ale podle znečiš-
tění také šestkrát ročně vybrané komunikace v 
městských obvodech. „I přesto městský obvod 

požádal o dotaci, aby mohl nadlimitní čištění 
organizovat sám, a byl jako jediný obvod, který 
čistící stroj získal, na území města Ostravy. Jen 
pro představu jen v městských obvodech na 
území města Ostravy se sebralo za rok na 500 
tun smetků,“ prozradil zastupitel městského 
obvodu a městský zastupitel Bc. Aleš Boháč.
 Pavla Kolářová, odbor SŘDaŽP

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, který nahrazuje 
dřívější úpravu občanského práva obsaženou 
v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů.

Přinášíme stručný přehled některých změn 
obsažených v nové úpravě občanského práva.

Např. v oblasti užívání bytů již vlastník bytu 
nemusí nájemci bytu po skončení nájmu hledat 
nové bydlení. Až do výše šestinásobku nájmu 
pak může pronajímatel stanovit kauci za pro-
nájem bytu. Okamžitou výpověď z nájmu bytu 
pak můžete dostat, pokud nezaplatíte nájem 
a poplatky spojené s užíváním bytu za tři měsíce.

Nové stavby budou automaticky součástí 
pozemku a vlastníci starých budov budou mít 
vzájemné předkupní právo. Naopak, pokud 
vlastní občan nemovitost nebo její část, může ji 
za určitých okolností prodat komukoli a nemusí 
ji nabízet spoluvlastníkům. Nově se předpo-
kládá, že nemovitost byla opuštěna, pokud se 
o tuto vlastník nestará po dobu 10 let a poté při-
padne do vlastnictví státu. 

V případě, kdy otec nechce doložit výši svých 
příjmů, vypočte se výživné z pětadvacetinásobku 
částky životního minima, což je dvojnásobek 
původní výše. Do 6 měsíců ode dne, kdy se manžel 
dozvěděl o skutečnostech zakládajících důvodnou 
pochybnost o tom, že je tento otcem dítěte, které se 
narodilo jeho manželce, může popřít své otcovství 
u příslušného soudu, nejpozději však do 6 let od 
narození dítěte (doposud do 3 let).

Nová úprava obsahuje i rozšíření možnosti 
odkázání majetku, kdy nově mohou dědit 
i např. sestřenice či bratranci. Rodiče pak 
mohou potomky vydědit v případě, kdy děti 
jsou zadluženy. V případě sepsání vlastnoruční 
závěti není potřeba úředně ověřeného podpisu 
a ani svědka.

V případě, kdy vám někdo zničí věci, ke kte-
rým máte vztah, bude vám muset škodu nahra-
dit, a to nejen její tržní cenu v případě běžných 
věcí, ale i cenu zvláštní obliby u věcí, jako např. 
rodinných fotografií apod.

Předpoklad vyšších náhrad za zranění lze 
očekávat v souvislosti se zrušením tabulkových 

tarifů za odškodnění zranění, které se nově sta-
novuje podle individuální situace a míry újmy 
zraněného a jeho blízkých.

Nově nelze nikoho zcela zbavit svéprávnosti, 
kterou lze nově pouze omezit a každé rozhod-
nutí v takové věci omezující svéprávnost bude 
po třech letech přezkoumáno.

V případě uzavírání smluv mají smluvní 
strany více volnosti v tom, co sjednají, a naopak 
dostávají větší odpovědnost za to, co podepi-
sují. Nikdo nesmí zneužít finanční tísně jiného 
a lidé jsou také více chránění před lichvou. Do 14 
dnů od uzavření smlouvy lze bez udání důvodů 
odstoupit v případě smluv uzavíraných přede-
vším telefonicky, přes internet, na předváděcích 
akcích nebo na ulici. Nově se taková možnost 
vztahuje i na případy, kdy taková smlouva bude 
podepsána v provozovně nebo u obchodníka.

Zdroj: MFD, Zpravodaj MHaH

městský obvod 
stále hledá nájemce 
Společenského domu

I když to tak nevypadá, ve Společenském 
domě v Bartovicích je živo. Úřad městského 
obvodu sice stále hledá pro celý objekt nájemce, 
přesto se snaží zabezpečit chod společenského 
domu. Každé úterý se zde scházejí lidé na cvi-
čení zumby, konají se zde plesy, na konci března 
se zde bude oslavovat Den učitelů a v červnu se 
pak uskuteční divadelní představení. V jednání 
je i Handicap sport festival.  Občané, spolky 
a firmy, které mají zájem o konání plesů a jiných 
společenských akcí ve Společenském domě, se 
mohou obrátit se svým požadavkem na radnici, 
konkrétně na paní Jarmilu Kolkopovou, tel. 
číslo 599 416 110.  (sed)

Občanské právo od 1. 1. 2014 nově

Magistrát města Ostravy, odbor investiční 
připravuje rozšíření a obnovu kanalizace v měst-
ském obvodě Radvanice a Bartovice, která bude 
přispívat k celkovému zdejšímu zlepšení život-
ního prostředí.  Celá akce je financována a zajiš-
ťována statutárním městem Ostrava, kde má náš 
městský obvod své zastoupení v osobě městského 
zastupitele Bc. Aleše Boháče, který se zasazuje o 
rozvoj „svého“ obvodu co nejvíce může.

Rekonstrukce a rozšíření se týká kanalizace 
pro veřejnou potřebu, která bude sloužit k odvá-
dění splaškových vod ze zástavby situované seve-
rozápadně mezi vodním tokem Podleský potok 
a Bartovickým lesem. Hlavním důvodem realizace 
tak rozsáhlého projektu je zvýšení kvality odpad-
ních vod, omezení jejich vypouštění do vodních 
toků přímo či dešťovou kanalizací. Rekonstrukce 
kanalizačních stok přispěje ke snížení znečištění 
podzemních vod, odkanalizování jímek a umožní 
obyvatelům napojení na veřejnou kanalizační síť. 

Stavba kanalizace je rozdělena na dvě části.
První část začíná napojením na již vybudo-

vanou kanalizaci města Šenova. Navržená trasa 
bude dále pokračovat podél Podleského potoka, 
Za Ještěrkou, a to zejména v místních komu-
nikacích ulic Potoční a Radova. Odtud bude 
plynule přecházet pod ulici Těšínskou a dále 
procházet přes soukromé pozemky. Celá trasa 
první části bude ukončena u ulice U Pramenů 
novou čerpací stanicí odpadních vod. Celková 
délka první etapy kanalizace je 1 870,5 m.

Druhá část kanalizace bude navazovat na 
část první od přečerpávací stanice a stoka bude 
dále pokračovat v místních komunikacích ulic 
U Pramenů, Majovského, Na Okraji a její délka 
je 1 346 m. 

Realizace prvního úseku kanalizace je plá-
nována na březen 2014 a s jejím ukončením 
zhotovitel počítá v dubnu 2015. Realizace dru-
hého úseku kanalizace je v plánu v roce 2015. 
O podrobnostech realizace vás budeme infor-
movat. Ing. Roman Hučík, odbor SŘDaŽP

Výstavba kanalizace
městského obvodu

Vyhlašujeme soutěž 
o jméno čisticího vozu
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Starostka na Štědrý 
den rozdávala dárečky

Celkem 140 dětí vhodilo do zapečetěné 
schránky pod vánoční strom u radnice svá přání 
k Vánocům. Tři z nich pak paní starostka vyloso-
vala a jejich přání tak byla „Ježíškem“ splněna. 
Mezi šťastnými vylosovanými byla Kateřina 
Sedláková z Bar tovic a Alice Vicherová 
a Dominik Galuška z Radvanic. Když na Štědrý 
den zazvonil u dveří, kde děti bydlí, Ježíšek, 
nechtěly věřit, že se jejich přání splnila.

Podle odevzdaných přáníček je také vidět, 
jaké dárky si děti přejí nejvíce. Asi není překva-
pením, 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 
přáníčkách objevovaly i klasické hračky, jako 
třeba Lego, v poslední době módní Littlest Pet 
shop, panenky, autíčka na ovládání, ale také sta-
vebnice Merkur nebo brusle na led.

Jan Maceček, odbor OaVV
Fotografie najdete na poslední straně.

Připravte s námi velkou ostravskou spor-
tovní výstavu.

Město Ostrava ve spolupráci s Ostravským 
muzeem připravuje v rámci projektu „Ostrava – 
Evropské město sportu 2014“ velkou retrospek-
tivní výstavu mapující ostravskou sportovní 
historii od prvopočátků až po současnost. I Vy 
můžete pomoci této ojedinělé akci.

Obracíme se na ost ravskou veřejnost 
s výzvou o poskytnutí soukromých materiálů, 
které mohou pomoci k uspořádání ojedinělé 
ostravské sportovní výstavy. Mnoho histo-
ricky cenných materiálů a vzpomínek zůstává, 
zcela jistě, ukryto někde v soukromí. Prosíme 
všechny, kteří vlastní různé historické spor-
tovní artefakty (medaile, diplomy, plakáty, 
kroniky, fotografie, oděvy, sportovní náčiní, 
trofeje, poháry apod.) o zapůjčení Ostravskému 
muzeu. Artefakty budou použity jako exponáty 
na výstavě, která proběhne od března do června 
2014.

Předměty budou přebírány v Ostravském 
muzeu od 6. ledna 2014 pracovnicí muzea Pavlou 

Vlkovou v pracovní dny od 7 do 14 hodin. Přesný 
čas převzetí si prosím dojednejte na telefonním 
čísle 597 578 469 nebo 602 713 020.

Předem děkujeme za důvěru a spolupráci 
a prosíme, aby každý přispěvatel přinášel mate-
riál k zápůjčce spolu se seznamem zapůjčovaných 
předmětů. Urychlíme tak převzetí. To proběhne 
proti oficiálnímu protokolu s podpisem obou 
stran a razítkem muzea, které tímto převezme 
zodpovědnost za materiál. Materiál bude uložen 
v zabezpečených prostorách muzea.

Abychom stihli vše utřídit, popsat a zakom-
ponovat do konceptu výstavy, prosíme, aby 
ochotní zapůjčovatelé poskytli materiál co nej-
dříve a nejpozději do 20. února 2014.

Své dotazy můžete také volat ředitelce muzea 
Jiřině Kábrtové (tel.: 602 713 020) nebo mana-
žerce projektu Ostrava – Evropské město sportu 
2014 Šárce Mokré (tel.: 724 883 024).

Děkujeme všem a věříme, že spolu vytvo-
říme jedinečnou sbírku prezentovanou v rámci 
ojedinělé výstavy.

Magistrát města Ostravy

Chcete se podílet na výstavě?

Od 2. ledna mohou lidé znovu žádat o kotlí-
kové dotace. Podle tiskové mluvčí kraje Šárky 
Špornové je zájem zase veliký. 

Dotační program vznikl na základě spolu-
práce Moravskoslezského kraje a Ministerstva 
životního prostředí. Při rozdělování prvních 
dotací byla výzva vyčerpána už pět týdnů před 
termínem jejího ukončení. Nyní se jedná o 4. 
výzvu, kde je na výměnu kotlů vyhrazeno 60 
milionů korun. 

Podporovanými typy kotlů jsou, stejně jako 
v předchozích případech, plně automatické kotle 
3 a vyšší emisní třídy, zplyňovací kotle a atmo-
sférické a kondenzační kotle na zemní plyn. Výše 
dotace je závislá na typu pořizovaného kotle 
a pohybuje se v rozmezí 15–60 tisíc korun. 

„Vy naložen í  t ěchto f i nančn ích pro -
středků považuji za velmi dobrou investici do 

budoucnosti našeho kraje, kvality života jeho 
obyvatel a zlepšení stavu životního prostředí, 
jak prokázaly výsledky předchozích výzev,“ 
řekl náměstek hejtmana kraje Daniel Havlík. 
Seznam podporovaných kotlů je zveřejněn 
a spravován Státním fondem životního prostředí 
ČR na stránkách http://registrace.nzu2013.cz/
np/vyhledavani-vyrobku/.

Lidé, kteří o dotaci požádají, dostanou do tří 
měsíců od podání žádosti vyrozumění, zda jim 
finance na nový kotel budou poskytnuty, či niko-
liv. Úspěšní žadatelé pak mají devět měsíců na 
to, aby zlikvidovali starý kotel, koupili a insta-
lovali nový a předložili kompletní doklady ke 
kontrole. Finance žadatelé obdrží na svůj účet 
do třiceti dnů po podpisu smlouvy o poskytnutí 
dotace. 

red

Lidé už opět žádají o výměnu kotlů

V listopadu loňského roku byla ukončena rea-
lizace sadových úpravy dvou pozemků u kostela 
v Ostravě Radvanicích. Prostředky na realizaci 
úprav ve výši 514 001 Kč získal městský obvod 
prostřednictvím dotace z Fondu životního pro-
středí města Ostravy. 

Před realizací projektu oba pozemky vizu-
elně splývaly. Na pozemcích byl souvislý porost, 
tvořený náletovými dřevinami ( jíva, bříza, 
javor, topol). Jednalo se o živelně rostlý chao-
tický vegetační kryt pásma mezi starobylým 
parčíkem před katolickým kostelem (ze severu) 
a deskovým oplocením areálu podnikatelských 
aktivit (z jihu). Pozemky byly dlouhá léta neudr-
žované, nepůsobily esteticky a degradovaly tak 
okolní krajinu. 

Cílem úprav pozemků bylo vybudování 
parčíku, který bude navazovat na stávající 
park nacházející se před historickou sakrální 
stavbou kostela Neposkvrněného početí Panny 
Marie, postaveném na počátku 20. století 

v Ostravě – Radvanicích, poblíž ulice Těšínská. 
Bylo provedeno plošné smýcení náletových 
dřevin včetně odstranění pařízků, odstranění 
starého travního drnu, celkové vyčištění plochy 
a následná jemná modelace terénu. Na takto 
připravené pozemky byly nově vysázeny jehlič-
naté a listnaté solitérní stromy a keře. V rámci 
úprav pozemků bude vysázeno celkem 173 dře-
vin (10 stromů a 163 keřů). Středem pozemků 
byl vybudován chodníček spojující chodník 
podél ulice Těšínské s přístupových chodníkem 
k městskému hřbitovu. 

Projekt pro realizaci úprav pozemků zpraco-
vala autorizovaná krajinářská architektka Ing. 
Anežka Latová. Myslíme si, že záměr vybu-
dovat vizuelně kompaktní plochu, která bude 
přispívat ke zkrášlení této lokality a která bude 
sloužit občanům městského obvodu k oddychu, 
se městskému obvodu podařilo realizovat.

Pavla Kolářová, odbor SŘDaŽP

úprava pozemků u kostela v Ostravě ‑radvanicíchVýměna jízdenek
Dne 31. prosince 2013 skončila platnost 

24hodinových jízdenek s platností na území 
města Ostravy a 15minutových krátkodo-
bých jízdenek. Začátkem roku 2014 dochází 
ke změně územní platnosti 24hodinových 
jízdenek. Dále jsou zavedeny 10minutové (14 
Kč) a 30minutové (20 Kč) jízdenky a dochází 
k prodloužení platnosti krátkodobých jízdenek 
o víkendech a svátcích. Výměna nevyužitých 
krátkodobých a 24hodinových jízdenek, u nichž 
dnem 1. ledna 2014 dochází ke změně územní 
a základní časové platnosti, bude prováděna 
do 28. února 2014 ve všech prodejnách jízdních 
dokladů Dopravního podniku Ostrava a.s.

Ing. Roman Hučík, odbor SŘDaŽP

Vzory jízdenek

Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava; T/F 59 740 1111/59 740 1095; 
Infoservis, T 59 740 1555, 1556; M 602 12 10 10



Silvestrovský 
ohňostroj

Silvestrovský ohňostroj opět ozářil poslední 
den roku 2013 radnici městského obvodu. 
Pěknou t radici, od které ostatní městské 
obvody upouštějí, si nenechalo ujít na pět sto-
vek lidí, kteří chtěli společně přivítat nový 
rok. Nechyběly voňavé koláčky a teplý sva-
řáček, které už tradičně lidem rozdávala sta-
rostka městského obvodu Mgr. Šárka Tekielová 
a zastupitel Bc. Aleš Boháč. Přesně ve 21 hodin 
se rozhořela světelná show, po níž bouchalo 
šampaňské a cinkaly skleničky, které si lidé při-
nesli z domu, aby popřáli svým blízkým hodně 
zdraví a štěstí v roce 2014.  (sed)

Foto: Jan Maceček
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SerIáL
představujeme podnikatele 

v obvodu

městská policie zve 
na bezplatný kurz 
pro veřejnost

Městská policie Ostrava zve na další z řady 
bezplatných kurzů pro veřejnost, které pořádá 
v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná se 
ve středu 26. února 2014 od 16:00 hodin na ul. 
Hlubinské 6 v Moravské Ostravě. 

Únorové téma setkání s občany bude zamě-
řeno na prevenci a ochranu před podvodným 
jednáním spojeným s nabídkou zboží nebo slu-
žeb. Hovořit se bude o podomních prodejcích, 
prodeji a nabídce zboží a služeb na ulici, přes 
internet nebo prostřednictvím telefonních ope-
rátorů. Účastníci kurzu se dozví, jak se tako-
vému jednání bránit, a kam se obrátit o pomoc, 
pokud k podvodu již dojde. 

Samozřejmě nebude chybět oblíbená sebeo-
brana a i tentokrát bude připraven dětský koutek 
pro děti účastníků kurzu. 

Připomínáme, že je vhodné si s sebou přinést 
sportovní oblečení (pro výuku sebeobrany), 
popř. volnější obuv na přezutí a hygienické 
potřeby (možnost využití sprchy po sebe-
obraně). Sportovní obuv není třeba, výuka 
základů sebeobrany probíhá v tělocvičně na 
žíněnkách.

Bližší informace rádi poskytneme na tel. 
599 414 165, 950 739 407 nebo prostřednictvím 
elektronické pošty na adrese info@mpostrava.cz.

Není potřeba se předem na kurz přihlašovat.
Městská policie Ostrava

V dnešním díle seriálu o podnikatelích, kteří 
působí v našem městském obvodu, zůstaneme 
v Radvanicích. Přímo naproti zastávce, vedle 
restaurace U Břenka a mateřské školy, působí 
dámské a pánské kadeřnictví Salon Pavla. Jeho 
majitelkou je usměvavá Pavla Kalová.

„V mém případě se asi tato profese dědí. 
Mamka je kadeřnice, sestra je kadeřnice… i já 
jsem to chtěla dělat od malička,“ vzpomíná na 
to, kde se zrodila láska k úpravě vlasů. Výuční 
list získala v roce 1993, rok působila na jiné 
provozovně, pak se přesunula do Radvanic a už 
tady zůstala. „Je to vlastně dvacet let, co tady 
jsem. To to utíká,“ říká paní Pavla a přitom stačí 
upravit další pramen vlasů zákaznici.

Ženy i muži k ní chodí rádi. Vědí, že tu dosta-
nou péči, jakou jejich vlasy potřebují. „Mám 
stálou klientelu, zákaznice se příliš nemění 
a nemám pocit, že by se změnily. Vyžadují 
stejné střihy, pokud chtějí něco nového, není to 

problém, protože jezdím pravidelně na školení,“ 
vysvětluje majitelka kadeřnictví a dodává, že 
tu dělají všechno jako v jiných provozovnách. 
„Barvíme vlasy, děláme melíry, trvalé, stříháme 
děti, muže, prostě celou klasiku, nechybí ple-
sové nebo svatební účesy,“ vypočítává.

A pokud si přinesete obrázek z časopisu nebo 
internetu? „Tak to vůbec není problém, pokud to 
vlasy zákaznice dovolí, vytvoříme, co si přeje,“ 
dodává paní Pavla.

Ženám taky poradí, jak se o své vlasy starat. 
„Největší chybu ženy dělají, že používají šam-
pony dva v jednom. To není dobré, protože vlas 
je pak impregnovaný a těžký. Nejlépe je použít 
nejdříve šampon a pak teprve kondicionér,“ radí 
a doplňuje, že druhým nešvarem je domácí bar-
vení nekvalitními přípravky. „To se pak těžko 
spravuje,“ povzdechne si.

Také v otázce, jak často mýt vlasy, má paní 
Kalová jasno: „Mohou se mýt klidně jedenkrát 
denně, když máte kvalitní šampon a kondicio-
nér, tak to opravdu není problém,“ míní.

Ve svém kadeřnictví zaměstnává 3 kadeř-
nice – dvě se starají o pány a jedna jí pomáhá na 
dámském oddělení. Na práci si prý nemohou stě-
žovat, i když je prý znát, že mezi lidmi je méně 
peněz. „Služby se dají odložit, jídlo ne. Poznáme 
to, když lidé čekají na výplaty, je jich tu méně. 
A to víte, obchody jsou zavaleny barvami, pro 
ženy je to levnější, barvit se doma. A teprve až 
když ty vlasy mají hrozné, tak se vracejí za námi. 
Ale to není stěžování si, tak to prostě je,“ konsta-
tuje s úsměvem.

O zákazníky kadeřnictví nemá nouzi. Je 
zavedené, protože tu působí už dvacet let a usmě-
vavý personál dělá divy. Během naší návštěvy se 
tu netrhly dveře, zvonily telefony. „Jsem tady 
podruhé. Jsem spokojená, a kdybych nebyla, tak 
bych příště nepřišla,“ říká paní Jana Olbortová, 
které majitelka kadeřnictví právě dělala melír.

Když se Pavly Kalové zeptáte, zda ji to i po 
dvaceti letech baví, tak se usměje. „Já si chodím 
do práce odpočinout, jsem ráda v práci,“ uzavírá.

PaedDr. Zuzana Sedláčková
Salon Pavla
Dámské a pánské kadeřnictví, Pavla Kalová
Těšínská 488/273, Ostrava-Radvanice
Provozní doba:
PO-PÁ 7.00–18.00, SO 7.00–11.00
Tel.: 603 317 307

Salon Pavla funguje v radvanicích už dvacet let

Výměna řidičských 
průkazů

Z původního počtu cca 24 tisíc řidičských 
průkazů, které podléhaly zákonné výměně, jich 
zbývá nevyměněných ještě 5 035. Přitom o tuto 
činnost na přepážkách odboru dopravně správ-
ních činností v posledních dnech příliš velký 
zájem není. Většinou si občané přicházejí prů-
kazy vyzvednout, a to i po několika měsících 
od podání žádosti (vyrobených např. v březnu 
2013).

Jaké doklady je nutné mít s sebou:
- platný doklad totožnosti (občanský prů-

kaz nebo cestovní pas společně s potvrzením 
o občanském průkazu, který Vám vydá pří-
slušný úřad při ztrátě, odcizení, poškození nebo 
zničení ŘP,

- doklad prokazující obvyklé bydliště žada-
tele, který nemá na území České republiky 
trvalý pobyt,

- stávající řidičský průkaz,
- 1 fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm odpo-

vídající aktuální podobě žadatele v době podání 
žádosti. Magistrát města Ostravy



Každé úterý 
v měsíci

18.30-19.30

Společenský dům 
Bartovice – ZUMBA

12.2. 15.00 Komise sociální

12.2. 14.00
KD Radvanice – 
Společenské posezení 
s tombolou

12.2. 15.00
75. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář starostky

13.2. 15.00
Komise kulturní 
a sportovní

14.2. 18.00
ČSV o.s. ZO – výborová 
schůze

15.2.
10.00 

a 11.00
Slavnostní vítání občánků – 
obřadní síň

20.2. 16.00

KD Bartovice – Konec 
Masopustu se blíží, 
povyrazme se ještě před 
postem

21.2. 17.00
ČSV o.s. ZO – Výroční 
členská schůze

25.2 17.00
Koncert vážné hudby – 
obřadní síň 

26.2. 14.00
KD Radvanice – Výroční 
členská schůze

26.2. 15.00
76. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář starostky

RaB noviny 6

v měsíci únoru

Kalendář
událostí

Naši jubilanti v únoru 2014
Blahopřejeme!

Rostislav Tomek, Ivana Steuerová, Ivana Kejřová, Irena Plachká, Jana 
Vaněčková, Lenka Klímková, Jaromír Vašek, Vítězslav John, Ladislav 
Bařinka, Dagmar Dvořáková, Jana Heinzová, Rudolf Živčák, Miroslav 

Kovařík, Miroslav Štandera, Dagmar Oprchalová, Rostislav Servátka, Jarmila 
Sýkorová, Alžbeta Stolarzová, Bohuslava Valíčková, Marie Tesaríková, Hana 

Veličková, Marie Kamarádová, Milada Mikušová, Lumír Ševčík, Jiří Kubalák, 
Imrich Miĺo, Ilona Bierská, Pavlína Dudášová, Zdeňka Jandová, Libuše 

Plišťáková, Olga Zelená, Jarmila Budinová, Lucie Robenková.
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.

V novém roce 2014 oslavi l i  v osobní 
pohodě významné životní jubilea devadesát 
let paní Štěpánka Příhodová a osmdesát let 
paní Marie Procházková. Jednadevadesátiny 
oslavil Bohuslav Hala a pětaosmdesátiny Jan 
Kubíček. Krásné životní jubileum devadesát 
let dále oslavil pan Jiří Ryška a v plném opti-
mismu a životního elánu oslavil osmdesát let 
pan Petko Rusanov. Jubilantům, dlouholetým 
obyvatelům našeho městského obvodu srdečně 
pogratulovali starostka Mgr. Šárka Tekielová, 
místostarosta Ing. Štěpán Košťál a matrikářka 
Bc. Šárka Krkošková. Do dalších let oslaven-
cům přejeme pevné zdraví, životní elán a stále 
dobrou náladu. 

Text a foto: Bc. Šárka Krkošková

Oslavili krásná jubilea

Petko Rusanov Q

Marie Procházková Q

Jiří Ryška Q

Bohuslav Hala  Q

Jan Kubíček  Q

Trénování paměti
Od roku 2005 pořádá Česká společnost pro 

trénování paměti a mozkový jogging bezplatné 
přednášky s informacemi, jak je možné paměť 
trénovat. Je tomu tak i letos a v rámci Národního 
týdne trénování paměti se k této akci připojí 
i občanské sdružení Senior servis, které usku-
teční přednášku dne 11. 3. v 10 hodin v sále 
Biskupství ostravsko-opavského na Kostelním 
náměstí č.1 v Moravské Ostravě.

Nový kurz Trénování paměti bude zahájen 
18. 3.. Zájemci hlaste se na tel.: 776 763 519.

Mgr. Šárka Maňasová, CSc.,  
místopředsedkyně, o. s. Senior servis
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Dne 10. února 2014 vzpomeneme 
40. výročí úmrtí mé babičky paní

Aloisie Břenkové, 
rozené Havláskové 

z Bartovic. Zároveň 1. dubna 2014 
vzpomeneme její 117. narozeniny. 
Vzpomínají vnučka Hilda Rakowská 
s manželem Milanem. 

Dne 31. 1. 2014 vzpomínáme 1. výročí 
úmrtí pana 

Bronislava Pawlici, 
diplomovaného technika. 

Kdo jste jej znali a měli ho rádi, věnujte 
tichou vzpomínku. Manželka Anna, dcera 
Dana a syn Zdeněk s rodinami. 

akce v knihovně
 Draka je lepší pozdravit
setkání s prvňáčky ze ZŠ Bartovice
únor | v dopoledních hodinách

 Čtení pro potěšení
příjemně strávené chvíle nad knihou
V LDN – Radvanicích
únor | v odpoledních hodinách

 Zabijačka od pana Špejlíka
čtení a povídání o knihách Josefa Lady 
s dětmi ze ZŠ Bartovice
pondělí 24. 2. | od 14.00

 Nápady pana Valentýna
beseda s výtvarnou dílnou nejen pro družinu ZŠ 
Vrchlického

 Za časů ušatých čepic
test pro děti o zimě, když ještě bývala  
„ladovská“
únor | během půjčování

 Hrusice vs. Radvanice
turnaj ve stolních hrách
únor | každé pondělí od 13.00 do 16.00

KLUB SLUNÍČEK 
 Ten dělá to a ten zas tohle…
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice
beseda s výtvarnou dílnou
únor | v dopoledních hodinách

 Lístky z knihovního kalendáře
výstava fotografií 
z akcí knihovny v Radvanicích 
únor | během půjčování

 Když Mikeš potkal kmotru lišku
výstava knih s obrázky a texty Josefa Lady
únor | během půjčování

radvanice@kmo.cz
599 522 211

Centrum pro zdravotně postižené Mo - 
ravskoslezského kraje o. p. s., Detašované 
pracoviště v Ostravě, se od tohoto roku rozší-
řilo o novou službu Individuální bezbariérové 
dopravy v rámci Ostravy a v odůvodněných 
případech i přilehlých měst Opavy, Karviné 
a Nového Jičína. Služba je určena osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého 
věku, chronického onemocnění nebo zdravot-
ního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné fyzické osoby. Veškeré informace včetně 
ceníku je možné nalézt na našich webových 
stránkách (www.czp-msk.cz) nebo na tel. 596 
115 318. 

Mgr. Jana Martínková, sociální pracovnice

 Ceník dopravy
Individuální doprava je poskytována jako 

fakultativní služba k Osobní asistenci Ostravsko 
pro uživatele z okresu Ostrava.

1. 5 Kč za km ujetý s uživatelem.
2. 60 Kč/h za osobní asistenci, která se účtuje 

podle skutečně spotřebovaného času. Tedy od 
výjezdu asistenta k uživateli, včetně nezbytné 
doby pobytu s uživatelem a čekání na uživatele, 
až do příjezdu uživatele na cílové místo, včetně 
nezbytné související dopomoci.

 Společná ustanovení
Minimální celková úhrada za jednotlivou 

jízdu je stanovena na 40 Kč.
Pokud je objednaný nástup uživatele ze sta-

tutárního města Ostrava v pracovní dny od 
7:00 do 14:00 hodin, je úhrada za osobní asis-
tenci 30 Kč/h. Úhrada se účtuje podle skutečně 
spotřebovaného času, tedy od výjezdu asistenta 

k uživateli, včetně nezbytné doby pobytu s uži-
vatelem a čekání na uživatele, až do příjezdu 
uživatele na cílové místo, včetně nezbytné sou-
visející dopomoci.

Uživatel hradí i související náklady (par-
kovné).

V případě volné kapacity, v mimořádných 
a odůvodněných případech, je doprava zajišťo-
vána i uživatelům z okresů Opava a Nový Jičín.

Při opakovaných cestách (např. do školy 
a zpět) může být cena ve smlouvě stanovena 
pevně. Ujetá vzdálenost se zaokrouhluje na celé 
km směrem dolů.

Každý uživatel, který si dopravu objedná 
a bez omluvy a řádného odvolání ji nevyužije, 
je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
300 Kč.

Individuální bezbariérová doprava

Uzávěrka příštího 
čísla 18. 2. 2014

7. ročník Slezskoostravského Rock-Festu 
open air se bude konat na dvou podiích – Nádvoří 
STAGE a Aréna STAGE, kde dne 23. 8. 2014 od 
odpoledních do nočních hodin proběhne pro-
dukce 14 rockových kapel. Budou mezi nimi 
Seven, slovenští Metropolis, Nil, Liveevil, Hnad 
Grenade, Hlahol, Black Widow.

Památkáři a restaurátoři odvedli při rekon-
strukci Slezskoostravského hradu velice kvalitní 
práci, takže ani loňské klání novodobých potul-
ných kejklířů neproměnilo historický monu-
ment v nevzhledné ruiny. I letos se tak mohou 
všichni příznivci kvalitního rocku vydat k hrad-
ním branám, aby se již posedmé stali svědky 

dalšího dobývání starobylých hradeb v rámci 
Slezskoostravského Rock-Festu. Tradiční open 
air festival pravidelně ukončující festivalové léto 
na Ostravsku od brzkého poledne až do pozd-
ních večerních hodin nabídne jako vždy žánrově 
bohatou přehlídku zajímavých interpretů, kde 
nebudou chybět špičky domácí hudební scény, 
mladé talentované formace i speciální hosté ze 
zahraničí. Součástí festivalu budou opět dopro-
vodné akce i atrakce pro děti a mládež – dětský 
koutek s možností přenechání dětí do rukou 
pedagogických pracovníků. V průběhu akce 
budou zajištěny prodeje občerstvení, workshopy 
a jiné aktivity.  (red)

Opět se chystá rockFest
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Knihovnice ve svém cyklu Knihovna mě 
oslovuje zpovídaly faráře Mgr. Marka Jarguse.

Jedno slovo, které vás napadne, když se 
řekne:

Knihovna – útulno, př íjemný prostor, 
čtení – lampička u postele, knihovník – oran-
gutan (Terry Pratchett), spisovatel – F. M. 
Dostojevskij.

Co si rád přečtete ve volných chvílích?
Vzhledem k mé specializaci na oblast psy-

choterapie a supervize musím číst řadu knih 
odborných. A když to vyjde, rád se začtu do 
všeho možného. Z poslední doby mi naskakují 
jména jako Franz Kafka, China Miéville, Terry 
Pratchett, Paulo Coelho nebo J. R. R. Tolkien. Už 
na gymnáziu jsem si zamiloval Dostojevského 
a další ruské klasiky. A abych nezapomněl, 
musím zmínit také George Orwella….

Jakou nejstarší knihu máte v knihovně farnosti 
kostela Neposkvrněného početí Panny Marie? 

Asi vás zklamu, ale na radvanické faře žádné 
prastaré skvosty nemáme. Možná je to dáno také 
tím, že fara byla dlouhodobě neobsazena. Když 
jsme v roce 2010 začali připravovat Noc kos-
telů, otevřeli jsme staré krabice na půdě a skříně 

a oprášili to, co zůstalo. Nejstarší kniha, kte-
rou jsme objevili, je psána německy a jmenuje 
se Schaubuhne des Todes, tedy česky Jeviště 
mrtvých. Jedná se o pohřební promluvy z roku 
1881, vytištěné v Augsburgu, a sepsali je pánové 
Matthias Heimbach a G. M. Schuler …

Co byste do dalších let popřál knihov-
nám?

Mnoho zvědavých a žasnoucích čtenářů. 
Všem čtenářům RaB novin přeji, aby nacházeli 
způsob, jak psát svůj životní příběh tak, aby je 
těšil a zároveň naplňoval, ať se děje cokoliv. 
O tom, jaký bude tento rok, se podle mne roz-
hoduje především v naší mysli a v našem srdci. 
Přeji všem Radvaničákům a Bartovičákům rok 
naplněný krásou, pokojem a stále novým úža-
sem nad nesamozřejmostí zázraku, kterému 
říkáme život.

Mgr. Martina Dolasová
Petra Růžičková

V letošním roce děti z mateřské školy 
Ostrava-Radvanice opět vyjedou od 16. 3. do 
29. 3. 2014 na ozdravný pobyt. Již počtvrté jsme 
získali účelovou dotaci z rozpočtu statutárního 
města Ostravy z Fondu pro děti ohrožené zne-
čištěním ovzduší ve výši 157 500 korun pro 35 
dětí. Na 14denní pobyt tak mohou odjet i děti, 
jejichž rodiče by to svým dětem z finančních 
důvodů nemohli dopřát. 

Tentokrát vyjedou na pobyt do zdravého 
prostředí Jeseníku na chatu Relaxa, kde budou 
prožívat první dětská dobrodružství a dýchat 
čerstvý vzduch.

Kromě známých tváří p. učitelek se o děti 
postarají zkušení instruktoři, kteří dokáží i pro 
ty nejmenší připravit skvělý program, od rána až 
do večera. 

Dětem budeme přát, aby si pobyt užily 
a upevnily si své zdraví.

Děti z mateřské školy dostaly praktický 
dárek. Byla provedena oprava plotu a po- 

dezdívky. Nikdo nyní nemůže přehlédnout  
nový plot v podobě pestrobarevných pastelek. 
Ze všech stran je slyšet obdiv.

Kromě nového barevného plotu školní 
jídelna mateřské školy zakoupila nové vyba-
vení pro stolování dětí – do každé třídy jídelní 
soupravy s pohádkovými obrázky. Talíře jsou 
nejen krásné na pohled, ale také dětem z nich 
moc chutná.

A co na to říkají děti? Jak jim se líbí nové 
oplocení mateřské školy a talíře?

- „Nejvíce se mi líbí nový plot, protože je 
hezký.“ (Nella Šefránková, tř. Sluníčka)

- „Líbí se mi nové talíře, protože tam jsou teď 
obrázky, které tam nebyly.“ (Ondřej Koukal, tř. 
Sluníčka)

- „Mě se líbí nový plot. Do školky teď chodím 
raději.“ (Tereza Vnenková, tř. Pastelky)

- „Líbí se mi nové talíře. Já teď rychle jím 
oběd, abych viděl ten obrázek.“ (Martin Prokeš, 
tř. Srdíčka)

- „Mě se nejvíce líbí plot, protože je pastel-
kový.“ (Jakub Majer, tř. Pastelky)

- „Ve třídě máme nové talíře a líbí se mi na nich 
ty žabičky.“ (Zuzana Jandátová, tř. Pastelky) 

Dana Lérová a Martina Stankušová

Knihovnice zpovídaly marka Jarguse

Co se podařilo v mŠ radvanice

 Letos děti ze školní družiny reprezentovaly 
ZŠ Vrchlického na 18. ročníku přehlídky dětské 
divadelní tvorby Arénka 2014, která proběhla 
23. ledna v Divadle loutek v Ostravě.

Účastnily se ho dětské divadelní soubory ze 
ZŠ, ZUŠ, Speciálních škol, dětských domovů 
a také profesionální divadelníci. Ti na násled-
ném workshopu dětským hercům radili, co by 
ještě mohli zlepšit a co udělat příště jinak. Moje 
děti představily názorný obrázek toho, jak pes-
trá může být činnost obyčejně neobyčejné školní 
družiny. 

Byli jsme zařazeni do 1. části přehlídky 
a podobně jako v KD Bartovice v červnu nebo 

na obecní slavnosti v září náš Mrazík roztleskal 
celý sál. Úspěch ovšem měly i další pohádky. 
Děti rády zhlédly představení dramatických 
kroužků a už v družině přemýšlíme, jakou si při-
pravíme dramatizaci pohádky pro tento školní 
rok. 

Lenka Laštuvková, ZŠ Vrchlického

  Na dětské divadelní přehlídce se nám moc 
líbila pohádka Český lev, která vyprávěla o his-
torii našeho národa. Děti, které hrály tento pří-
běh, měly pěkné a výpravné kostýmy. V pohádce 
zazněly také mnohé vtípky a trefné hlášky. 

Ne j s y m p a t i č t ě j š í  a s i  by l a  h e r e č k a 
Kristýnka, která hrála dvouocasého čes-
kého lva. Chvíli jsme si s touto herečkou 
povídali, abychom připravili rozhovor do 
školního časopisu. Dozvěděli jsme se, že ve 

škole v Kyjovicích pracují děti v dramatic-
kém kroužku Korálek s paní učitelkou Petrou 
Havláskovou. Kristýnka nám vyprávěla, že 
některé kostýmy jsou koupené, jiné šila jejich 
paní učitelka. Při obdivování jiných kostýmů 
jsme o to více ocenili práci naší paní vychova-
telky Lenky při výrobě kostýmů do Saxany či 
Mrazíka. 

Na závěr akce jsme prošli celé Divadlo loutek 
s průvodcem a Červenou karkulkou. Navštívili 
jsme truhlářskou, krejčovskou i dřevorubeckou 
dílnu, kde jsme viděli, jak vznikají nové loutky 
a kulisy. Bylo moc zajímavé vidět zákulisí oblí-
bených pohádek. 

Alexandra Drozdová a Gabriela Holmanová, 
III. A ZŠ Vrchlického

Fotografie Radany Vajdové najdete  
na poslední straně.

mrazík roztleskal celý sál
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Už jste slyšeli zpívat zvířátka? Naši třeťáci 
ze ZŠ Trnkovecká přinesli ve dnech 19. a 20. 12. 
2013 dětem z mateřských škol na Těšínské (MŠ 
Slunečnice, Těšínská) a na Hranečníku (MŠ 
Slezská Ostrava, Slívova) Vánoční pohádku 
(od Aleny Rigerové) plnou zpívajících zvířátek. 
Anděl pak rozhodoval, která zvířátka jsou ta 
pravá, aby hlídali Ježíška v jesličkách. Hádejte, 
která vybral? MŠ s představením navštívili žáci 
3. ročníku (Ondřej Papež, Leona Ščerbová, 
Michaela Urbanová, Erich Čech, Viktorie 

Šarišková, Jenifer Gáborová, Jakub Kakalejčík, 
Alex Bogdan, Kamil Závodný), kterým patří 
veliké poděkování. Poděkování také patří paní 
Kamile Ščerbové, která pro děti ušila nádherné 
kostýmy! ZŠ Trnkovecká

Fotografie najdete na poslední straně

Dne 15. ledna 2014 od 10.00 hod. do 17.00 
hod. se uskutečnil zápis do 1. tříd na školní 
rok 2014/2015 na ZŠ Ostrava-Radvanice, 
Vrchlického 5, příspěvková organizace. Ve 
stejné době se uskutečnil zápis i na odloučeném 
pracovišti Bartovická 59, Ostrava-Bartovice.

Do přípravné třídy na školní rok 2014/2015 
byly zapsány děti, kterým bude do zahájení 
školního roku 5 let, nebo mají odloženou povin-
nou školní docházku.

Výuka v přípravné třídě probíhá v blocích 
trvajících zpočátku 10–15 minut, které jsou pro-
kládány hrami, protahovacími cviky, čtením 
pohádek a dalšími zábavnými aktivitami. Děti 
se učí mnoho říkanek, písniček, rozšíří si slovní 
zásobu, zdokonalí se ve výslovnosti a samo-
statné práci. Vzhledem k maximálnímu počtu 
15 žáků ve třídě se můžeme každému dítěti při 
práci věnovat individuálně.

Při zápisu děti dostaly dárečky, které pro ně 
vyrobili jejich budoucí starší spolužáci ze školní 
družiny a školního klubu a balíčky od firmy Sun 
Ce Trading Prague s.r.o. Za všechny dárečky pro 
naše budoucí žáčky velmi děkujeme. Pomohly 
umocnit celkovou přátelskou atmosféru, dětem 
se líbily a tak nikomu neukápla ani slzička.

Vedení ZŠ Vrchlického
Fotografie najdete na poslední straně

zápis do 
mŠ Bartovice

Srdečně zveme všechny rodiče s dětmi od 
2 let na zápis do mateřské školy v Ostravě-
-Bartovicích, Za Ještěrkou 8

ve středu 24. dubna 2014  
od 8 do 16 hodin

Mateřská škola pracuje podle hesla 
„Děti-květy života“. Je zaměřena na taneční 
výchovu, citlivý přístup k dětem všech věko-
vých kategorií a přípravu dětí pro vstup do 
ZŠ. Naše škola nabízí možnost integrace 
handicapovaného dítěte.

Děti mohou navštěvovat taneční krou-
žek, kroužek anglického jazyka, plavecký 
výcvik, lyžařský výcvik ve Ski areálu Bílá. 
Také organizujeme pro děti školu v pří-
rodě a ozdravnou rodinnou dovolenou 
v Chorvatsku. Během školního roku s dětmi 
navštěvujeme Loutkové divadlo, Galerii 
umění, Zoologickou zahradu, Základní 
školu v Bartovicích a také pořádáme spoustu 
akcí pro rodiče s dětmi (Mikulášská besídka, 
Karneval, Den matek, Den dětí, Pasování 
školáků, Výtvarné tvoření).

Přijetí do MŠ bude posuzováno dle krité-
rií pro příjímání dětí na rok 2014. 

Tento den bude i Dnem otevřených dveří.

K zápisu si rodiče přinesou občanský 
průkaz a rodný list dítěte.

Těší se na Vás Táňa Krumniklová,
 ředitelka školy, a celý kolektiv MŠ

mateřská škola Ostrava‑radvanice, 
Těšínská 279, příspěvková organizace

záPIS do 
mŠ Ostrava‑
‑radvanice

Ve čtvrtek 23. dubna 2014 
od 9 do 16 hod.

V době zápisu proběhne „Den otevřených 
dveří“.

MŠ nabízí: pestrou nabídku kroužků – 
angličtina, keramika, kurz plavání, atletika, 
lyžování v Beskydech a taneční kroužek, 
seznamování s počítačem, atd. Organizuje- 
me ozdravné pobyty, výlety, akce s rodiči. 
MŠ se zaměřuje na zdraví a všestranný rozvoj 
dítěte, na osobní přístup pedagogů k dětem 
a na úzkou spolupráci s rodiči. Všechny 
třídy v MŠ jsou vybaveny čističkami vzdu-
chu, v MŠ máme keramickou dílnu a škol. 
zahrada je vybavena herními prvky.

Vezměte s sebou: rodný l ist d ítěte 
a občanský průkaz zákonného zástupce 
dítěte

Tel.: 596232782

Lérová Dana – ředitelka MŠ
e-mail: msradvanice@atlas.cz

www.msslunecnice.cz

zápis na 
zŠ Trnkovecké a dny 
otevřených dveří

Ve dnech 20. a 21. ledna 2014 se ote-
vřely na Základní škole Ostrava-Radvanice 
na Trnkovecké ulici dveře pro rodiče, děti 
a další zájemce, k teř í si mohli prohléd-
nout k rásnou opravenou školu a nahléd-
nout  do v ý u k y.  Současně oba dva d ny 
probíhal zápis dětí do I. třídy. Budoucí prv-
ňáčci plnili úkoly, kreslili, recitovali bás-
ničky a vyzkoušet si mohli interaktivní tabuli.  
Za odměnu si odnesli dárečky vyrobené žáky 
školy. Zapsat byli také rodiče své předškoláky 
do přípravného ročníku, který jim pomůže lépe 
zvládnout nástup do školy. 

Pokud máte zájem své dítě k nám přihlásit do 
I. třídy nebo přípravného ročníku, kontaktujte 
vedení školy na tel: 596 232 916 nebo elektro-
nicky: zs.trnkovec@seznam.cz. Více informací 
o škole najdete také na webu školy http://www.
zstrnkovec.cz/.

Text a foto: ZŠ Trnkovecká

zápis do 1. tříd 
a přípravné třídy

Třeťáci z Trnkovce 
přinesli Vánoční pohádku 
do školek



PrOSÍm VĚNUJTe 
POzOrNOST!!! 
Jsem zlatý kokršpaněl slyšící na 
jméno Sany. 
Ztratil jsem se 11. 1. 2014 v brzkých 
ranních hodinách. Na krku jsem 
neměl obojek, ale jsem očipovaný. 
Jsem hodný, milý a důvěřivý, když 
mě potkáte, nemusíte mít strach. 
VIDĚLI JSTE MĚ? POMOZTE 
MI PROSÍM DOMŮ. Tel. 
777 468 000 – stačí SMS. 

FINANČNÍ ODMĚNA  
I ZA INFO  
K NALEZENÍ!!! RaB noviny 10

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

inzerce

 Potkáváte je na ulicích v Radvanicích, jak 
spěchají na trénink do sokolovny. Zajímáte se 
o činnost našich dětí? Jsou to děti různého věku 
včetně děvčat, které získala nová sportovní hra 
vzniklá už před 15 léty, která je stále „in“ a má 
mnoho příznivců. Těší nás i zájem rodičů, kteří 
se chodí dívat na pokroky svých dětí a povzbu-
zují a fandí v roli diváků. 

V rozhovorech řešíme i perspektivu spor-
tování dětí, protože v našich podmínkách pro 
ně nemáme uplatnění ve vrcholovém sportu 
při účasti v soutěžích Florbalové unie. Ti, kteří 
zvolili f lorbal jako rekreační sport, si pravi-
delně chodí zahrát a zasportovat do sokolovny. 
Obětavý trenér z Radvanic Honza Keller se 
jeden rok pokusil o účast v krajské soutěži mužů, 
ale potom soutěžní činnost skončila ne pro sla-
bou výkonnost, ale pro nedostatek financí pro 
provozní náklady, jako je pronájem regulérního 
hřiště, mantinelů, jízdné a poplatky při soutěži. 
Co tedy s talenty a vážnými zájemci, kterým 
už možnosti v jednotě v Radvanicích nestačí? 
Obětaví trenéři a vedoucí Mirka Pěčková, Lumír 
Pěčka, Matěj Střížek, Stanislav Zientek a další 
při odchodu těchto hráčů do oddílů, kde najdou 
podmínky pro činnost ve vrcholovém sporu, 
pak jen registrují, že i v místních podmínkách 
mají zásluhy na jejich sportovních úspěších. 
Kdo mezi ně patří? 

Především Ondra Kowal, který ze žactva 
odešel do Torpeda Havířov, který v barvách 
tohoto klubu hraje od sezony 2000–2001 ext-
raligovou soutěž, reprezentoval ČR na světové 
univerziádě ve Švýcarsku a nedávno byl vyhod-
nocen v Havířově jako „nejvěrnější klubový 
hráč“, který sehrál 350 utkání v soutěžích. Mezi 
další patří Dominik Pieter, junior ve Vítkovi- 
cích, Ondřej Vítovec, junior klubu Remedicum 
Ostrava, reprezentant ČR za juniory, Ondřej 
Sasín a Jakub Sasín, žáci Remedicum Ostrava. 

Je možnost změnit tuto situaci? 

Pro zájemce o sport pro všechny, nebo jak 
také říkáme v rekreačním sportu, jsou v sokol- 
ské jednotě možnost v činnosti pro ženy v oddí-
lech zdravotní tělesné výchovy a při cvičení 
s hudbou, aktivní je sportovní oddíl stolního 
tenisu s úspěšnou činností v soutěžích, jsou 
v programu aktivity pro zájemce seniorského 
věku. Zájem o pohybové aktivity v každém věku 
prokázalo vedení našeho městského obvodu 
vybudováním „parku pohybu“ na Dalimilově 
ulici. Na příležitosti vidět výkonnostní a vrcho-
lový sport musíme ještě chvilku počkat a doufat, 
že se nám spoluprací s vedením obvodu, s magis-
trátem, s ostatními složkami, organizacemi 
a podniky podaří vybudovat regulérní spor-
toviště pro vrcholový sport. Pak už nebudeme 
muset chodit fandit k sousedům, ale budeme 
tleskat „našim“ vrcholovým sportovcům, které 
i u nás máme!  PaedDr. Josef Přibyl, Bartovice 

Tělocvičná jednota T. J. Sokol radvanice‑Bartovice 

začínali v našem obvodu v Sokole

Ondřej Kowal, dříve člen naší jednoty, dnes  Q

hráč extraligového Torpeda Havířov.

Vánoční turnaj ve 
stolním tenisu

Dne 28. 12. 2013 se v sokolovně konal už 46. 
ročník tradičního Vánočního turnaje stolních 
tenistů TJ Sokol Radvanice-Bartovice. 

Turnaje se zúčastnilo celkem 16 hráčů 
oddílu a 3 hosté. Jako každoročně se začalo 
soutěží ve čtyřhrách. Po rozlosování dvouher 
jednotlivců začaly tuhé boje o každé vítěz-
ství, jelikož všichni hráči věděli, že se hraje už 
potřetí o pohár věnovaný starostkou Radvanic 
a Bartovic. Nejprestižnější turnaj radvanických 
stolních tenistů měl pro hráče znovu slavnostní 
rámec.

Turnaj svou návštěvou poctila a ceny vítě-
zům soutěží předala starostka městského 
obvodu Radvanice a Bartovice paní Mgr. Šárka 
Tekielová. 
VýSLeDKy SOuTěŽí:
Hlavní soutěž o putovní pohár:
Merta Tomáš
Pastrňák Jan
Pavlínek Zdeněk
Soutěž čtyřher:
Pastrňák – Kubín
Merta – Žídek
Kolenčiak – Lodňan

TJ Sokol Radvanice a Bartovice



KOMINICTVÍ 
RADOVAN

IČ: 74447971,  
e-mail: kominictví1@seznam.cz,  

tel.: 605 379 799

Nabízím Vám:
• Pravidelnou kontrolu 

spalinových cest za 330 Kč 

• Vložkování a frézování komínů 

• Čištění komínů a kouřovodů 

• Veškeré další kominické práce 
za NÍZKÉ CENY 
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Prodám 
hrobové 
zařízení

na hřbitově v Ostravě-
-Radvanicích. 

Cena dohodou. 
Kontakt: p. Krkošková, 

tel. 732 360 458.

inzerce

inzerce

inzerce

Opilí mladíci se 
vloupali do restaurace

Jsou věci, s nimiž pobertové nepočítají.. 
Třeba s kamerami v provozovně. 

Dne 31. prosince 2013 oznámil na tísňovou 
linku majitel restaurace z Ostravy-Radvanic, že 
do jeho v té době uzavřené provozovny se vlou-
pali dva mladíci. On sám vše viděl na kamerách, 
které má u provozovny nainstalovány. Když na 
místo dorazila hlídka městské policie, pacha-
tele zde již nezastihla. Oznamovatel však udal 
poměrně přesný popis pachatelů včetně směru, 
kterým odešli. Strážníci pak provedli kont-
rolu okolí a oba podezřelé dopadli. Mladíci (16 
a 18  let) si nesli láhve s alkoholem a kapsy měli 
plné čokolád. Oba byli opilí, dechové zkoušky 
u nich prokázaly 1,27 promile (16letý) a 1,4 pro-
mile (18letý). Oba mladíky si od strážníků na 
místě převzali přivolaní policisté. 

Vladimíra Zychová, 
 Městská policie Ostrava

KrImI
Hokejový klub HC Radvanice i letos bojuje 

v Nezávislé hokejové lize Ostrava. Po polovině 
soutěže se pohybuje klub na 9. místě z 12 zúčast-
něných týmů. Je třeba podotknout, že klub nevy-
hledává hráče, kteří aktivně hráli v krajských 
soutěžích, nebo dorostence a juniory, kteří 
nenašli místo v hokejových klubech a skončili 
se závodní kariérou, ale pokračuje v tradici 
s opravdu amatérskými hráči, kteří vyrůstali 
na rybnících, a dodržuje tak myšlenku, která 
byla při založení této soutěže. Jeho výsledky 
můžete sledovat na internetových stránkách 

http://www.ahl.cz/soutez/nhlostrava/ nebo 
na http://hc-radvanice.cz/.

Klub se snaží v rámci možností uspořádat 
bruslení pro občany Radvanic a Bartovic. Loni 
se bruslení konalo 3krát. S novou myšlenkou 
jsme uspořádali „Vánoční bruslení“. V sobotu 
28. 12. 2013 od 15.00 se bruslilo na ČEZ Aréně 
v Ostravě-Zábřehu. V době, kdy hokejisté HC 

Vítkovice Steel bojovali v Davosu na Spengler 
Cupu, se na ledové ploše sešlo nejvíce lidí 
v dosavadní historii bruslení.

Musím říci, že tato myšlenka byla velice 
správná a i do budoucna bychom bruslení 
v období Vánoc chtěli zachovat. 

Tradicí již je hokejový ples, který se letos 
konal 31. 1. 2014 ve společenském sále restau-
race Čepaník ve Václavovicích.

Co hokejisty trápí, je letošní zima, která 
svými vysokými teplotami neumožnila promě-
nit v ledovou plochu například Bučinu nebo jiné 
rybníky v okolí a nedovolila tak našim malým 
pokračovatelům dát příležitost si vyzkoušet ten-
hle krásný sport.

V letních měsících chce klub uspořádat 
místní turnaj ve florbalu, který by se měl konat 
v hale Ještěrky. Tato událost bude ještě upřes-
něna a budou osloveny spolky v obci k účasti na 
tomto turnaji.

Za HC Radvanice předseda oddílu Jiří Sasin

zprávy z hokejového klubu



RaB‑Noviny • Vydavatel: statutární město Ostrava – městský obvod Radvanice a Bartovice, sídlo: Těšínská 281, 716 00 Ostrava, IČ: 00845451 • Povoleno 
Ministerstvem kultury pod registračním číslem: MK ČR E‑1774 • únor 2014 • Redakční rada: Mgr. Šárka Tekielová (předseda), Bc. A. Boháč, D. Joklová, 
Ing. Š. Košťál, L. Laštuvková, Mgr. K. Zdražilová, PaedDr. Z. Sedláčková, J. Semecký l Redakce v sídle vydavatele – tel.: 599 416 100, e‑mail: rabky@seznam.cz, 
stekielova@radvanice.ostrava.cz, ales.bohac@seznam.cz, www.radvanice.ostrava.cz • Sazba a tisk: REPRONIS, Teslova 2, 702 00 Ostrava • Redakce si 

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

Vánoční nadílka pod stromeček

zápisy do 1. tříd základních škol

předstaVení mrazík na arénce

Vánoční pohádka pro děti z mš


