
Již třetím rokem pokračuje náš městský 
obvod v opravách a rekonstrukcích bytového 
fondu. Peníze, které vybere od nájemníků 
obecních bytů důsledně vrací nájemníkům, a to 
v podobě oprav bytů a bytových domů, což se 
v minulosti nedělo a zchátralý stav bytového 
fondu tomu plně odpovídá. 

„Každoročně se vybere zhruba 8 milionů 
korun na nájemném, a kdyby se všechny peníze 
za posledních dvacet let investovaly do byto-
vého fondu, vypadaly by tyto bytové domy 
dnes jinak,“ říká starostka městského obvodu 
a dodává, že obvod vlastní 266 obecních bytů. 
Městský obvod vlastní bytové domy zejména 
v lokalitě nazvané lidově „U Káňů“, kde se 
nachází 17 bytových domů s celkem 28 vchody. 
Dnes máme zrekonstruováno pouze 5 domů s 
10 vchody. „Stav domů a bytů před opravou byl 
opravdu katastrofální a neodpovídal stavu byd-
lení v 21. století, protože se padesát let s nimi nic 
nedělo. To jsme chtěli změnit. My jsme peníze z 
nájmu doplnili o transfery ze statutárního města 
Ostravy, takže peníze z rozpočtu městského 
obvodu se mohly použít na jiné věci“ doplňuje 
městský zastupitel Bc. Aleš Boháč, s jehož 
pomocí se podařilo potřebné peníze na rekon-
strukce získat.

V březnu 2014 by měly být dokončeny další 
dva bytové domy, a to na ul. Čapkova 54, 56, 58 
a ul. Revírní 2 v Ostravě-Radvanicích, jejichž 
oprava začala loni v září. Stavební práce zahr-
nují provedení kompletního zateplení domu 
včetně nového provedení fasády, osazení závěs-
ných plynových kotlů včetně nového rozvodu 
ústředního vytápění. Dále se provádí nová elek-
troinstalace ve sklepních prostorách k bytovým 
rozvaděčům, výměna vstupních bytových dveří, 
výmalba chodeb, výměna oken v 1. PP a revitali-
zace střešního pláště. 

Pokud se vedení obvodu podař í získat 
potřebné finance, mělo by se ještě letos začít 
s rekonstrukcí bytového domu na Revírní 4 
s tím, že na Ministerstvu životního prostředí 
leží žádost o dotaci na revitalizaci prostředí 
mezi všemi bytovými bloky (trávníky, chod-
níky apod.). V současné době se připravuje pro-
jektová dokumentace na ul. Matušinského. (red)

Bytový dům na ul. Čapkova 54, 56, 58
Projekt k provedení stavebních úprav byl 

zpracován firmou Pospíšil Projekty, se síd-
lem Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava. Realizaci 
projektu zajišťuje stavební firma Slonka s.r.o., 
Nádražní 20/142, 702 00 Ostrava – Moravská 
Ostrava, která byla vybrána na základě výbě-
rového řízení a s kterou již byla uzavřena měst-
ským obvodem smlouva o dílo. 

Celkové náklady realizace projektu jsou 
ve výši cca 6,5 mil. Kč. Za podpory zastupi-
tele městského obvodu Bc. Aleše Boháče byl 
městskému obvodu poskytnut finanční trans-
fer ze statutárního města Ostravy ve výši 1,2 
mil. Kč a zbývající f inanční částka ve výši 
cca 5,3 mil. Kč na rekonstrukci bytového 
domu na ul. Čapkova 54, 56, 58 v Ostravě-
Radvanicích bude hrazena z rozpočtu měst-
ského obvodu.

Bytový dům na ul. Revírní 2
Projekt k provedení stavebních úprav byl 

zpracován Projekcí Guňka s.r.o., se sídlem 
Hasičská 617, 739 34 Šenov. Realizaci projektu 
zajišťuje stavební firma Bystroň group a.s., se 
sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, 
která byla vybrána na základě výběrového řízení 
a s kterou již byla uzavřena městským obvodem 
smlouva o dílo. Celkové náklady realizace pro-
jektu jsou ve výši cca 4,2 mil. Kč. Za podpory 
zastupitele městského obvodu Bc. Aleše Boháče 
byl městskému obvodu poskytnut f inanční 
transfer ze statutárního města Ostravy ve výši 
3,5 mil. Kč a zbývající finanční částka ve výši 
cca 0,7 mil. Kč na rekonstrukci bytového domu 
na ul. Revírní 2 v Radvanicích bude hrazena 
z rozpočtu městského obvodu.

Ing. Svatopluk Běrský, 
vedoucí odboru MBaI
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Peníze z nájmů vracíme zpět nájemníkům

Bytový dům na ul. Revírní 2  Fota BcA. Roman Pecháček Q

Bytový dům na ulici Čapkova 54, 56, 58 Q
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Strážníci městské policie řeší v Ostravě 
ročně tisícovky přestupků na úseku veřejného 
pořádku. Mezi ty, které zjišťují nejčastěji, patří 
znečišťování veřejného prostranství psími 
exkrementy a nerespektování povinnosti 
vedení psa na vodítku. 

Obecně platí, že zodpovědní majitelé psů 
nepotřebují, aby jejich chování korigovala 
nějaká vyhláška nebo nařízení. Plní si své 
povinnosti i bez nich. Bohužel však řada pejs-
kařů hřeší na skutečnost, že strážníci nemo-
hou být na všech místech, aby dohlíželi, zda si 
všichni plní své povinnosti. Protože objeví-li 
se strážník alespoň na dohled, jen málokdo 
po svém pejskovi neuklidí a téměř každý má 
svého psa řádně na vodítku. Přitom neuklizený 
exkrement může majitele pejska vyjít poměrně 
draho. Strážník může na místě uložit pokutu 
do 1000 Kč, ve správním řízení pak hrozí 
pokuta vyšší, a to až do 20 000 Kč. Za ignoro-
vání povinnosti vedení psa na vodítku hrozí ve správním řízení pokuta až 30 000 Kč. Pokuta 

vyměřená strážníkem na místě činí v nejvyšší 
sazbě taktéž 1000 Kč. V letošním roce dosud 
strážníci zjistili 356 těchto přestupků. 326 
z toho v souvislosti s volným pohybem psů a 30 
v souvislosti se znečištěním veřejného pro-
stranství psími exkrementy.

Přitom psí exkrementy představují riziko 
z hlediska epidemiologického a velmi nebez-
pečné mohou být v případě, že s nimi přijdou do 
styku děti. Zejména ty menší mají ve zvyku vše, 
co najdou, ochutnávat. Proto by se psi neměli 
pohybovat na dětských hřištích a v místech, 
kde si děti hrají. Obdobná rizika hrozí, nechá-
vají-li majitelé své čtyřnohé miláčky pobíhat 
volně, bez vedení na vodítku tam, kde to není 
dovoleno. Každý pes může v určitých situacích 
zareagovat nepředvídatelně a i pro svého maji-
tele často nečekaně. Případné následky např. 
napadení člověka nebo i jiného zvířete mohou 
být tragické. 

Městská policie Ostrava

Ostravští strážníci kontrolují 
majitele psů 

Příslušníci městské policie kontrolují, zda jsou  Q

psi očipovaní, jak nařizuje vyhláška města. Foto: 

Městská policie Ostrava

Strážníci mají k dispozici čtečku čipů, která  Q

okamžitě odhalí majitele psa.  Foto: Městská 

policie Ostrava

Poruchy veřejného 
osvětlení

Počátkem roku 2014 se mnoho občanů obra-
celo na Úřad městského obvodu Radvanice 
a Bartovice s hlášením o poruchách veřejného 
osvětlení a s otázkami ohledně jejich oprav. 

V první řadě bychom chtěli uvést, že správ-
cem veřejného osvětlení je společnost Ostravské 
komunikace a.s., která zajišťuje bezporuchový 
provoz veřejného osvětlení, tj. běžnou a preven-
tivní údržbu v souladu s Generelem veřejného 
osvětlení statutárního města Ostravy. Dále pak 
zajišťuje správní činnost související s veřejným 
osvětlením na území celého města Ostravy.

Žádáme proto občany, aby z důvodu urych-
lení odstranění zjištěných závad na veřejném 
osvětlení kontaktovali pokud možno přímo 
dispečink společnosti Ostravské komuni-
kace a.s., tel.: 596 622 922. Dispečerovi je třeba 
v rámci lokalizace poruch nahlásit městský 
obvod, ulici, upřesnění místa poruchy (číslo 
popisné, dvůr, komunikace, případně číslo 
stožáru), specifikaci poruchy (počet, blikající 
svítidlo, způsob poškození zařízení) a kontakt 
na oznamovatele, z důvodu případných dotazů 
techniků, kdy poruchu nelze přesně lokalizo-
vat.

Za Vaši spolupráci předem děkujeme.
Ing. Roman Hučík, odbor SŘDaŽP 

Četnost svozu 
řeší vyhláška

V lednovém čísle Ostravské radnice jsme 
otiskli článek o produkci odpadů a nákla-
dech na jejich zpracování ve městě. Čtenářku 
M. P. z Radvanic a Bartovic v této souvis-
losti zajímal stav, který v jejich obvodu nastal 
od listopadu, kdy, podle jejích poznatků, došlo 
k prodloužení intervalu odvozu odpadu z jeden-
krát týdně na jednou za čtrnáct dnů. Na dotaz 
odpověděla mluvčí společnosti OZO Ostrava 
Vladimíra Karasová.

Uvedla, že četnost svozu odpadů OZO 
přímo neovlivňuje, protože je dána vyhláškou 
města, která četnost stanovuje podle počtu osob 
trvale bydlících v dané domácnosti. V obvodu 
Radvanice a Bartovice aktuálně probíhá kont-
rola stavu trvale hlášených osob na jednotlivých 
adresách a tam, kde počet obyvatel již neodpo-
vídá původně nastavené četnosti svozu, město 
(konkrétně odbor ochrany životního prostředí, 
komunální oddělení) věc upravuje. „Na jednu 
osobu žijící v domácnosti je stanoveno množství 
odpadů vyprodukovaných za týden na 28 litrů, 
takže např. klasická popelnice o objemu 110 
litrů se může svážet jedenkrát týdně jen v pří-
padě, že v domácnosti žijí čtyři osoby,“ dodává 
V. Karasová z OZO. Podrobnější informace lze 
získat na výše uvedeném odboru magistrátu 
na Prokešově náměstí 8.

Ostravská radnice

Obřadní síň radnice městského obvodu se 
dočkala po létech zasloužené rekonstrukce. 
A docela se povedla.

Interiér byl přizpůsoben současným potře-
bám, aby důstojným způsobem dokresloval 

atmosféru významných událostí v životě 
našich občanů. Pořádání slavnostních obřadů 
bylo zahájeno 15. 2. 2014 obřadem „Vítání 
občánků“. 

V sobotu 22. 2. 2014 se v rekonstruované 
obřadní síní ÚMOb Radvanice a Bartovice 
konala první svatba. Své ano si před zaplně-
nou obřadní síní a paní starostkou Mgr. Šárkou 
Tekielovou, přesně ve 12.00 hodin, řekli Petr 
Duroň a Lucie Trnková. 

A další událostí byl koncert vážné hudby 
konaný dne 25. 2. 2014. 

Věříme, že se rekonstrukce setká s klad-
nými ohlasy u těch, pro které byla určena pře-
devším – pro naše občany, a obřadní síň se jim 
stane důstojným prostředím třeba pro začátek 
společné cesty životem. Těšíme se na Vás!

Text a foto: Jana Sedláková, odbor OaVV
Více fotografií najdete na poslední straně.

radnice má krásnou obřadní síň
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myslivecké sdružení 
radvanice informuje

V září minulého roku byly kolem některých 
silnic instalovány pachové ohradníky sloužící 
k omezení vstupu zvěře na silnice. Ohradníky 
slouží k ochraně zvěře před kolizí motorovými 
vozidly. Silně zapáchající látka odpuzuje pouze 
zvěř, nezcizovat, nepůsobí na krtky ani na hlo-
davce.

Srnčí zvěři byl 1. 3. podán veterinární přípra-
vek likvidující střevní, plicní a kožní parazity. 
Po dobu jednoho měsíce od aplikace je maso 
léčených zvířat nepoživatelné pro lidi.

S příchodem jara přicházejí na svět mlá-
ďata. V březnu se začínají rodit zajíci, v dubnu 
až květnu hnízdí bažanti, v květnu až červnu 
se rodí srnčata. Divočáci vzhledem k přemno-
žení rodí selata po celý rok. Divočáci se zdržují 
už i v naší honitbě, bachyně vodící selata může 
být nebezpečná. Při ochraně selat dokáže zaú-
točit na psa i na lidi. Žádáme majitele psů, aby 
své miláčky na procházkách v honitbě vodili 
na vodítku a používali jen cesty a chodníky. 
Především v jarním období budeme vůči poru-
šování zákazu volného pobíhání psů a koček 
nekompromisní a využijeme všech zákonných 
prostředků k zamezení tohoto nešvaru. Krajním 
řešením je usmrcení volně pobíhajícího zvířete.

Zákon o myslivosti zakazuje volné pobí-
hání psů a koček v honitbách. Vyhláška města 
Ostravy rovněž zakazuje volné pobíhání psů, 
honitba Bučina Radvanice se v převážné míře 
nachází v katastru města.

Dle informace Krajské veterinární správy 
byl v Moravskoslezském kraji zjištěn virus 
Aujezskyho nemoci (pseudovzteklina) divokých 
prasat. Nemoc je přenosná na psy a u psů je nelé-
čitelná. Nakažený pes uhyne v průběhu jednoho 
týdne. Přes snahu veterináře uhynul nedávno 
nakažený lovecký pes v Klimkovicích.

Jaroslav Nociar, předseda MS

Výzva pro Handicap 
sport festival

Městský obvod Radvanice a Bar tovice 
chystá charitativní akci se zaměřením na 
sportovní aktivity organizací a jednotlivců 
s názvem Handicap sport festival. Akce, 
která se uskuteční na několika místech měst-
ského obvodu dne 20. června 2014, bude finan-
cována z dotace statutárního města Ostravy 
v rámci projektu „Ostrava – Evropské město 
sportu 2014“. Z tohoto důvodu chceme oslovit 
širokou veřejnost z řad aktivních i rekreačních 
sportovců, kteří by měli zájem se této nevšední 
a jistě zábavné akce zúčastnit v přátelských 
sportovních utkáních, aby se nám přihlásili na 
úřadě městského obvodu u paní Jany Sedlákové 
v kanceláři č. 14 do 30. 4. 2014 z důvodu sesta-
vení programu celé akce. Účast je zcela zdarma, 
je vhodná pro všechny věkové kategorie, včetně 
osob se zdravotním postižením z území celé 
Ostravy. Ing. Kateřina Tomanová

Každý majitel psa, který má trvalé bydliště 
v městském obvodu Radvanice a Bartovice, je 
povinen psa přihlásit, a to u správce poplatku, 
kterým je Úřad MOb Radvanice a Bartovice. 
Přihlašovací povinnost se týká štěněte staršího 
tři měsíců. 

Poplatek lze zaplatit v hotovosti na radnici 
v pokladně, bezhotovostním převodem nebo 
poštovní poukázkou.

Evidence psů je v kanceláři č. 13, v 1. 
poschodí (odbor financí a rozpočtu).

Sazba poplatku je stanovena za jednoho psa 
a kalendářní rok: 
a)  za psa chovaného v rodinném domku 150 Kč
b)  za druhého a každého dalšího psa uvedeného 

pod písm. a) 200 Kč
c)  za psa chovaného v bytovém domě 1000 Kč
d)  za druhého a každého dalšího psa uvedeného 

pod písm. c) 1 500 Kč
e)  za psa, který je využíván při podnikatelské 

činnosti, 1 000 Kč
f)  za druhého a každého dalšího psa uvedeného 

pod písm. e) 1 500 Kč
g)  za psa, jehož držitelem je poživatel invalid-

ního, starobního, vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, který je jeho jediným zdrojem pří-
jmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, 150 Kč

h)  za druhého a každého dalšího psa, jehož drži-
telem je osoba uvedená pod písm. g, 200 Kč.

Upozorňujeme majitele psů, že složenky 
nebudeme rozesílat. Pokud nebude poplatek 
včas zaplacen, a to do 31. března, bude vymě-
řen platebním výměrem a může být navýšen až 
na trojnásobek. U psů, kde je poplatek 1000 Kč 
a výše, lze tuto částku rozdělit na dvě splátky 
nebo domluvit splátkový kalendář. 

Platby lze posílat na č. ú.: 19-11622761/0100, 
uvádějte svůj VS nebo VS 2711 a jméno majitele 
psa. Případné dotazy na: jprokopovicova@rad-
vanice.ostrava.cz nebo tel. č. 599 416 137.

V našem městském obvodu Radvanice a 
Bartovice jsme k 31.12.2013 měli v evidenci cel-
kem 1071 psů. V rodinných domcích je přihlá-
šeno 98% a v bytových domech 2% psů. V roce 
2013 poplatníci zaplatili na poplatcích ze psů 
celkem 189 382,- Kč. Vyplatili jsme příspěvek 
na čipování psů v částce 50 400,- Kč.

Bc. Jana Prokopovičová,  
odbor FaR

Placení poplatku za
pronájem pozemku

Poplatek za pronájem pozemku lze uhra-
dit převodem z účtu. Platbu je třeba zaslat 
na číslo účtu 19-11622761, kód banky 0100 
(číslo účtu je rovněž uvedeno na webových 
stránkách městského obvodu) v termínu do 
31. března 2014.

Abychom však mohli platbu identifikovat, 
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 zís-
kat na odboru majetkovém, bytovém a inves-
tic v kanc. č. 16 (tel. 599 416 110, e-mail: 
jkolkopova@radvanice.ostrava.cz).

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

Jarmila Kolkopová, odbor MBaI

Projekt s názvem „Do práce na kole“ 2014 
se koná již počtvrté, přičemž Ostrava se do 
něj zapojí podruhé. V Ostravě jej organizuje 
občanské sdružení OSTRAVOUNAKOLE.CZ. 
Zatímco loni se do akce zapojilo 
jedenáct měst, letos jich přibylo 
dalších pět.

Od poloviny března až do 
konce dubna se budou lidé moci 
zaregistrovat do výše uvedené 
kampaně. Projekt s názvem 
„Do práce na kole“ pak bude 
probíhat celý měsíc květen, při-
čemž v sobě zahrnuje několik 
soutěží. Hlavní soutěžní kategorií je zaměstna-
necká soutěž, které se účastní týmy jedné firmy 
v počtu dvou až pěti lidí. Cílem soutěžících je 
dojíždět co nejčastěji do práce na kole a tyto své 
cesty si zapisovat na webových stránkách sou-
těže. V této kategorii záleží pouze na četnosti 
dojíždění, je tedy jedno, zda soutěžící najede do 
zaměstnání tři kilometry nebo padesát.

Účastníci se mohou také zapojit do kreativní 
kategorie, soutěže o nejvíce najetých kilometrů 
za měsíc nebo navrhnout řešení špatně sjízdných 
cest pro cyklisty. Zaměstnavatel, který vytvoří 
nejlepší podmínky pro příjezd zaměstnanců na 
kole (stojany, kolárna, sprcha atp.), bude oceněn 

titulem Cyklozaměstnavatel 2014. Vyhlášení 
výsledků se uskuteční na začátku června 
v Ostravě.

 „Loni se zúčastnilo na 200 soutěžících, 
letos doufáme v dvojnásobek,“ 
uvedl pořadatel Michal Bača 
z  O ST R AVO U N A KOL E . 
„Určitě bude zajímavé sledovat, 
které firmy se do soutěže zapojí. 
Loni zcela dominovaly týmy 
firmy ArcelorMittal a cyklista, 
který vyhrál v soutěži jednot-
livců, najel úžasných 1 656 km 
za měsíc květen.“

Smyslem soutěže s názvem „Do práce na 
kole“ je ukázat lidem, že cesta do zaměstnání 
nemusí znamenat čekání v kolonách nebo mač-
kání se v přeplněné tramvaji či autobusu, a moti-
vování široké veřejnosti, aby častěji používala 
kolo jako dopravní prostředek. To vše přispěje 
k zlepšení kondice, utužení zdraví a zmírní eko-
logickou zátěž ve městě.

Bližší informace naleznete na webových 
stránkách http://www.facebook.com/ostravou-
nakole.cz, http://ostravounakole.cz, a na webu 
http://ostrava.dopracenakole.net je zobrazena 
cyklistická mapa města Ostravy. 

Ing. Roman Hučík, odbor SŘDaŽP

Projekt „do práce na kole“ 2014

Poplatek ze psů je nutno zaplatit do 31. března
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ÚKLIdOVÁ aKCe – jaro 2014
Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice v rámci pomoci občanům 

v řešení problémů s velkoobjemovými odpady z domácností, ve spolupráci se společností OZO 
Ostrava, s.r.o., umístí velkoobjemové kontejnery na osvědčená místa v obou našich městských 
obvodech:

Radvanice: 24.–25. března 2014  
(pondělí přistavení, úterý dopoledne odvoz)
1. Lipina – ul. Na Hrázkách – garáže 1 ks
2. Lipina – Na Ostří – u bývalé školy 1 ks
3. Trnkovec – křižovatka Úvozní x Pastrňákova 1 ks
4. Trnkovec – křižovatka Výzkumná x Turgeněvova 1 ks
5. Trnkovec – křižovatka Pošepného x Hutní 1 ks 
6. Čechovova – nad bývalým kinem 1 ks
7. Dalimilova – hřiště DTJ 1 ks
8. křižovatka Haškova x Ludvíkova 1 ks
9. Kobrova 1 ks

Radvanice: 25.–26. března 2014  
(úterý přistavení, středa dopoledne odvoz)
1. Vrchlického – u školy 1 ks
2. křižovatka Čapkova x Radvanická – u samoobsluhy 1 ks
3. Karvinská – u samoobsluhy 1 ks
4. křižovatka Třanovského x Karvinská 1 ks
5. ulice U Stavisek – křižovatka s Čapkovou  1 ks
6. ulice Za Šachtou – křižovatka s Ludvíkovou (býv. Míroděv) 1 ks
7. Kamčatka – křižovatka Na Svahu x Kozácká 1 ks
8. Bučina – Šmídova – točna autobusu č. 29 (býv. Důl Fučík 3) 1 ks
9. Lipina – křižovatka Újezdní x Na Stezce 1 ks

Bartovice: 26.–27. března 2014  
(středa přistavení, čtvrtek dopoledne odvoz)
1. křižovatka Dvorová x Radova 1 ks
2. křižovatka Těšínská x U Samoobsluhy (zpevněná plocha před prodejnou) 1 ks
3. křižovatka Bartovická x Za Školkou 1 ks
4. křižovatka Bémova x Klaklova  1 ks
5. křižovatka Bémova x K Rybníkům 1 ks
6. křižovatka Za Ještěrkou x U Pramenů 1 ks 

Bartovice: 27.–28. března 2014  
(čtvrtek přistavení, pátek dopoledne odvoz) 
1. křižovatka Majovského x Na Okraji 1 ks
2. křižovatka Březová x Sousedská 1 ks
3. Těšínská – parkoviště u koupaliště 1 ks
4. křižovatka Nad Lučinou x Pod Bažantnicí 1 ks
5. Na Pasekách – za podjezdem u Václavka 1 ks
6. U Důlňáku – před podjezdem u zahrádek 1 ks

Apelujeme, prosím, na Vaši ohleduplnost – nedávejte do kontejnerů materiál, který tam nepatří. 
Do kontejneru nepatří popel z domácnosti, stavební suť a domovní odpad.

Občané našeho obvodu mohou dále využívat sběrné dvory v areálu bývalého statku v Bartovicích 
na ulici U Statku a v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích na ulici Poláškova. Sběrné dvory jsou 
otevřeny: 11/2013-03/2014 pondělí, středa, pátek od 15.00 hod. do 17.00 hod., v sobotu od 8.00 hod 
do 12.00 hod, 04/2014-10/2014 pondělí, středa, pátek od 15.00 hod. do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 
hod do 12.00 hod, 11/2014-03/2015 pondělí, středa, pátek od 15.00 hod. do 17.00 hod., v sobotu od 
08.00 hod do 12.00 hod.

Ve dnech 24.–25. března 2014 se k úklidové akci městského obvodu připojí rovněž společnost 
RPG Byty, s.r.o., která v lokalitě ulic Trnkovecká, Hutní a Báňská přistaví dva kontejnery na velko-
objemový odpad.

Ing. Štěpán Košťál, místostarosta

Ostravané byli 
opravdu štědří

V tradiční, už čtrnácté Tříkrálové sbírce 
na podporu lidí v nouzi se díky štědrosti obyva-
tel Ostravy a přilehlých obcí shromáždila částka 
1 474 273 Kč. Peníze využije Charita Ostrava 
a Charita sv. Alexandra na podporu služeb pro 
lidi bez přístřeší, klienty mobilního hospice, lidi 
se zdravotním postižením v chráněných dílnách 
nebo přímou hmotnou pomoc lidem v nouzi.

Do sbírky se zapojilo tři sta kolednických 
skupinek, celková částka je o 131 tisíc vyšší 
než loni. Poděkovat patří všem dárcům, koled-
níkům, farnostem, školám, úřadům, médiím 
a dalším, kteří se na úspěchu akce na pod-
poru sociálních a zdravotních služeb pro lidi 
v nouzi podíleli,“ komentuje výsledek sbírky 
Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava. Peníze 
půjdou na podporu služeb pro seniory, lidi bez 
domova, přímou humanitární pomoc poskyto-
vanou lidem v tíživé životní situaci. Podstatná 
část výtěžku sbírky se uplatní při financování 
rekonstrukce tréninkových prostor pro lidi 
ohrožené sociálním vyloučením. Charita sv. 
Alexandra bude financovat rozvoj chráněných 
dílen, ve kterých zaměstnává více než šedesát 
lidí s různými druhy postižení.

Na Ostravsku sbírku organizovala Charita 
Ostrava společně s Charitou sv. Alexandra. 
Z celkově vybrané částky je 65 % (celkem 
958 277 Kč) určeno na f inancování pře-
dem stanovených projektů pro lidi v nouzi 
v Ostravě. Zbývajících 35 % částky bude pou-
žito na humanitární pomoc v zahraničí (10 %), 
projekty Diecézní charity ostravsko-opavské 
(15 %), další projekty Charity ČR (5 %) a zbytek 
na organizační náklady republikového pořada-
tele sbírky – Charity ČR. Přehled všech záměrů 
je dostupný na stránce www.ostrava.charita.cz.

Ostravská radnice

Koncert vážné 
hudby na radnici

V úterý 25. 2. 2014 se v obřadní síni radnice 
městského obvodu konal koncert vážné hudby. 
Pravidelní návštěvníci se dostavili v hojném 
počtu a odměnou jim byl překrásný hudební 
zážitek. Nejdříve přivítal všechny přítomné 
místostarosta Ing. Štěpán Košťál. Poté se slova 
ujal MgA. Jiří Bystroň, který představil stu-
dentky Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia 
v Ostravě a dále autory jednotlivých skladeb. 
Potom už zněly obřadní síní tóny skladeb světo-
známých skladatelů v podání flétnistky Daniely 
Kavanové a pěvkyně Markéty Schaffartzik 
za doprovodu k laví r u Mgr. Sekaninové 
a Mgr.  Horáčkové.

Těšíme se na setkání s příznivci vážné hudby 
na dalším koncertu, který se bude konat 11. 3. 
2014.

Jana Sedláková, odbor OaVV 
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serIÁL
představujeme podnikatele 

v obvodu

Rada městského obvodu na své 73. schůzi 
konané dne 15. ledna 2014:

vyslovila nesouhlas s umístěním dvou mobil-• 
ních domů na pozemku parc. č. 2004/19 v k.ú. 
Bartovice,
rozhodla o provádění měsíčních úhrad • 
poplatků občanům za odvoz suti ze sběrných 
dvorů,
vyslovila souhlas s uzavřením darovacích • 
smluv (plyšové hračky, plyšové koberce, sta-
vebnice) mezi ZŠ Vrchlického (obdarovaný) 
a Mgr. Petrou Vaskovou, Alenou Stromskou 
a Pavlem Ráčkem (dárci),
vyslovila souhlas s uzavřením darovacích • 
smluv (finanční dar) mezi MŠ Radvanice 
(obdarovaný) a MUDr. Terezou Menšíkovou 
a Andreou Porubovou (dárci),
doporučila zastupitelstvu městského obvodu • 
rozhodnout o přípravě a podání žádosti 
o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní 

rozvoj na projekt „Dům s pečovatelskou služ-
bou Ostrava – Bartovice II“.

Rada městského obvodu na své 74. schůzi 
konané dne 29. ledna 2014:

schválila „Pravidla o úhradě a výměně vnitř-• 
ního vybavení“, „Pravidla o úhradě drobných 
oprav a běžné údržby“ a „Pravidla o rozsahu 
služeb spojených s užíváním bytu a neby-
tových prostor v bytových domech a jejich 
rozúčtování“ pro pronájem bytů v bytových 
domech a domě s pečovatelskou službou ve 
správě městského obvodu v souvislosti s při-
jetím nového občanského zákoníku,
doporučila zastupitelstvu městského obvodu • 
souhlasit se záměrem prodeje části pozemku 
parc. č. 867/2 v k.ú. Radvanice společnosti 
CANIS SAFETY a.s.
Mgr. Luboš Niessner, pověřen zastupováním 

tajemnice úřadu městského obvodu 

z jednání místní samosprávy

V dnešním díle seriálu, v němž představu-
jeme podnikatele, kteří působí v našem měst-
ském obvodu, zůstaneme v Radvanicích. Přímo 
u Těšínské ulice, téměř naproti Základní škole 
Vrchlického vedle květinářství Pavlíny Kozlové, 
sídlí Řeznictví a uzenářství Pavla Rady.

„Už odmala jsem chtěl být řezník, líbila se 
mi ta práce kolem zabijaček. Tak jsem se vyučil 
u pana Hájka ve Frýdku-Místku. V rodině ale 
žádného řezníka nemám,“ říká majitel řeznictví, 
který pochází z Palkovic. První obchod s masem 
měl v Přívoze a v Michálkovicích a zhruba před 
osmi lety si od radnice pronajal prostory přímo 
u Těšínské ulice.
Musí to lícovat

Jeho řeznictví nemůžete minout. K návštěvě 
krámku lákají kromě výlohy také reklamní pou-
tače na chodníku. „Mám rád upravené výlohy, 
když všechno, jak já říkám, lícuje. Mojí priori-
tou jsou plné pulty, aby si zákazník mohl vybrat. 
Nechci, aby to tu vypadalo jako v nějaké večerce. 
Často svým zaměstnankyním připomínám, ať 
výlohy a pulty upraví tak, aby se to jim samot-
ným líbilo,“ vysvětluje svou filozofii. 

V radvanické a michálkovické prodejně 
zaměstnává sedm lidí. Sehnat dobré zaměst-
nance je ale podle něj problém. „Většinou nejsou 
vyučení, protože dneska se už nelze vyučit 
v prodeji masa a zeleniny, takže nic neumí. 
Nerozeznají druhy masa a nenaučí se to za týden, 
to je jasné. A potom taky prodavačka musí být 
ochotná k lidem, takže to nemůže dělat každý. 
Mladí k této práci nemají vůbec vztah a ani ji 
nechtějí dělat, takže já raději zaměstnávám lidi 

od 40 let výše. Vyzkoušel jsem jich dost, ale 
moje zkušenost je, že když mi lidé z Úřadu práce 
zavolají, jestli je u nás práce, tak se leknou, když 
jim řeknu, ať se zastaví. Prostě se jim nechce 
pracovat,“ vypráví o svých zkušenostech. Jak 
dodává, snaží se zaměstnance nestřídat a dát jim 
alespoň půl roku, aby se zaučili.
Jen čerstvé a kvalitní maso

Na pultech řeznictví Pavla Rady najdete jen 
čerstvé a kvalitní maso, které majitel z 90 % 
dováží z Jatek Bučovice. On sám je považuje za 

jedny z nejlepších v České republice. Na kvalit-
ním mase si pan Rada velmi zakládá. „Bouráme 
prasata, která ještě nedorostla do jateční váhy. 
Mají tak 80 až 90 kilogramů, zatímco normální 
jateční váha je 120 kilogramů. Osvalení je u nich 

sice menší a bůčky jsou nižší, ale maso je mladé 
a chutná lépe. Také neprodáváme maso z krav, 
ale jen z býků,“ vysvětluje majitel řeznictví 
a dodává, že maso na pultech je vždy čerstvé. 
„Včera jsme zabíjeli a dneska už si to maso 
můžete koupit v krámě, takže vám i déle vydrží. 
Nedovážíme žádné maso z Evropské unie, ale 
prodáváme výhradně české výrobky.“ 

Když se pana Rady zeptáte, jak se mu pod-
niká v dnešní době, tak se usměje. Stejně jako 
jiné podnikatele i jeho drtí supermarkety, a to 
hlavně cenou. „Když tu nebylo Penny, tak to bylo 
dobré. Dříve k nám lidi zašli si nakoupit maso na 
celý týden, ale dnes už to tak není. Když jdou do 
supermarketu, tak tam přiberou i maso. A k nám 
už pak nemají důvod jít, přestože máme kvalit-
nější výrobky a velký výběr masa,“ uvádí. Podle 
něj je kupní síla lidí malá, a tak se hlavně dívají 
na cenu. Přitom jim nedojde, že prostě masný 
výrobek nemůže stát 3,50, protože jen suroviny 
přijdou na daleko více. „Lidé taky hodně kupují 
očima, což je hlavně u hovězího masa špatně – 
hovězí maso oxiduje a mění barvu, takže vypadá 
jako staré. Naopak maso ve vakuovém obalu 
vypadá krásně, ale je mdlé a bez chuti.“

Přes obtížné podmínky věří, že se přístup 
lidí k nákupu potravin a tedy i masa změní a že 
se budou vracet tam, kde najdou kvalitnější 
výrobky a větší sortiment. Zatím mělo řeznic-
tví a uzenářství otevřeno od úterý do soboty, 
od března si lidé můžou pro maso nebo uzeniny 
zaskočit i v pondělí. Pan Rada uvažuje, že by 
v obchodě zavedl i terminál pro placení kartami.
 PaedDr. Zuzana Sedláčková

Řeznictví a uzenářství Pavel Rada
Těšínská ulice, Radvanice
Prodejní doba: po–pá 8.00–16.30, so 8.00–11.30

Pavel rada provozuje v radvanicích řeznictví a uzenářství



Každé úterý 
v měsíci 

18.30–19.30

Společenský dům 
Bartovice – ZUMBA

12. 3. 15.00 Komise sociální

12. 3. 14.00 KD Radvanice – 
Mezinárodní den žen

12. 3. 15.00 77. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář starostky

13. 3. 15.00 Komise kulturní 
a sportovní

14. 3. 16.00
ZŠ Vrchlického a SRPŠ 
při ZŠ Vrchlického – 
MAŠKARNÍ KARNEVAL

14. 3. 17.00 ČSV o.s. ZO – výbor schůze

20. 3. 16.00 KD Bartovice – Jaro je 
tady, radujme se 

22. 3. 15.00 ZO ČZS Radvanice – 
výroční členská schůze

26. 3. 14.00 KD Radvanice – přednáška

26. 3. 15.00 78. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář starostky
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v měsíci březnu

Kalendář
událostí

Naši jubilanti v březnu 2014
Blahopřejeme!

Pavla Bergerová, Tomáš Berger, Vladimír Valošek, Pavel Jaša, Lumír Remeš, 
Irena Trnková, Martin Ščígel, Milena Miková, Šárka Stařičná, Zdeněk 

Hubáč, Vlasta Gintnerová, Vladimír Vlček, Ludmila Gajdošová, Dagmar 
Janoušková, Václav Dedek, Jozef Horváth, Hana Vlčková, Josef Spáčil, Ondřej 
Dostál, Dagmar Pavelková, Jana Gurná, Inge Břenková, Květoslava Nytrová, 

František Hořčica, Ludmila Skoková, František Haut, Zdeněk Michalík, 
Ladislav Pavlík, Jiřina Stodůlková, Anna Jahnová, Salinka Valošková, Lidia 

Jaglarzová, Terezia Švarcová, Ludvík Revenda, Marie Fukalová.
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.

Uzávěrka příštího 
čísla 18. 3. 2014

Svá významná životní jubilea osmdesát let 
oslavila v úžasné zdravotní i osobní pohodě 
paní Věra Škubalová a krásných devadesát 
let oslavila paní Olga Zelená. Jubilantkám, 
dlouholetým obyvatelkám našeho městského 
obvodu, srdečně pogratulovala starostka paní 
Mgr. Šárka Tekielová a místostarosta pan 

Ing. Štěpán Košťál společně s matrikářkami 
Bc. Šárkou Krkoškovou a Janou Sedlákovou. 
Do dalších let oslavenkyním přejeme pevné 
zdraví, životní elán, stálé zdraví a dobrou 
náladu.

Bc. Šárka Krkošková
Foto: Bc. Šárka Krkošková a Jana Sedláčková

Oslavily krásné jubileum

Věra Škubalová QOlga Zelená Q

Dne 15. 02. 2014 se v nově rekonstruované 
obřadní síni ÚMOb Radvanice a Bartovice 
uskutečnil slavnostní obřad „Vítání dětí“. 
Právě z důvodu rekonstrukce se obřad uskuteč-
nil téměř po roce a ze strany rodičů byl o něj 
velký zájem. Pozváno bylo 56 dětí a zúčastnilo 
se 23 dětí, z toho počtu 11 chlapců a 12 děv-
čat. Čestným hostem obřadu byla starostka 
městského obvodu Mgr. Šárka Tekielová. 
Rodiče a děti přišly pozdravit děti z radvanické 
Mateřské školy Slunečnice. Po zhlédnutí kul-
turního programu přijali rodiče dětí z rukou 
paní starostky gratulaci, věcný dar, zapsali se 
do společenské kroniky a nechali se s mimin-
kem vyfotit u kolébky. 

Jsme velmi rádi, že se tolik rodičů přišlo 
podělit o radost s narození děťátka a těšíme se, 

že se obřad stane pravidelným setkáním mla-
dých rodin s představiteli městského obvodu.

Text a foto: Jana Sedláková, odbor OaVV
Fotografie najdete na poslední straně.

Přivítali jsme nové občánky

ZŠ Vrchlického a SRPŠ  
při ZŠ Vrchlického 
pořádají

maŠKarNÍ 
KarNeVaL
14. 3. 2014 v 16.00 hodin 
v tělocvičně školy. 
Tombola, občerstvení, soutěže.



Ples zahrádkářů
Činnost v roce 2014 jsme zahájili již 18. 

ledna, kdy se konal v místní sokolovně náš tra-
diční zahrádkářský ples. Začátek patřil opět 
mládí, skupina dívek ze ZUŠ ve Slezské Ostravě 
pod vedením pí Koldové předvedla své taneční 
umění. A pak už patřil parket všem tancechti-
vým návštěvníkům. Hudební skupina UFO jim 
po celý ples vytvářela skvělou náladu. Bylo čím 
mírnit hlad i žízeň. Zájem plesajících upoutala 
opět bohatá tombola.
Děkujeme sponzorům:
Fa PHARMOS, KNIHCENTRUM.CZ Dům 
knihy, pekárna MAYAK, cukrářství AKNEL, 
restaurace U BŘENKŮ, holičství PAVLA, 
Obecní úřad RaB, Mgr. Šárka Tekielová – sta-
rostka, Bc. Aleš Boháč – zastupitel, Vojtěch 
Mynář – europoslanec, květinářství PAVLA, 
řeznictví RADA, papírnictví LAJČOKOVÁ, 
text i l VLADIMÍR A, velkosklad text i lu 
GALTOP, restaurace SLEZSKÝ DVŮR, 
lékárna HERBANA, Fa UNIMETRA na Lipině, 
holičství MARCELA VALÍČKOVÁ, pedikúra 
MATĚJKOVÁ, pekárna ŠOTOVÁ, zahrad-
nictví IVAN DUDA, FaSANO ing. Majer, 
Svářečský institut, Catering HOFI, I.V.L. s.r.o., 
železářství ŠROUBEK

Zvláštní poděkování patří žákyním a mis-
trovým pod vedením paní Hany Bártové ze 
Střední školy speciální prof. Matějčka, které 
nám vyzdobily tělocvičnu.

Rádi bychom poděkovali pracovní četě OÚ 
a paní Kolářové za pomoc při zajištění plesu.

Děkujeme také správci sokolovny panu 
Kučerovi za vstřícný přístup k našim poža-
davkům a všem našim přátelům za obětavou 
pomoc.

Těšíme se na Vás na dalším plese zahrádkářů 
17. 1. 2015!

Za výbor ČZS Radvanice Miroslava Pěčková
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Nad radvanickým hřbitovem  
  tichý vánek věje 

a Tobě k věčnému spánku  
  tichou píseň pěje. 

Dne 30. března 2014 vzpomeneme 3. smutné 
výročí úmrtí pana 

Oty Kadlece. 

S láskou vzpomínají manželka, dcera a syn 
s rodinami. 

Ruku už Ti nepodáme, abychom Ti 
mohli k narozeninám přát.  
Jen kytičku Ti na hrob dáme a na Tebe 
budeme stále vzpomínat. 
Pan 

Jiří RUDOLF 
by se dne 7. března 2014 dožil 71 let. 

Za tichou vzpomínku děkuje všem 
manželka Marie. 

Dne 12. 2.  2014 oslavi l i  členové K D 
v Radvanicích svátek svatého Valentýna. 
Příjemné posezení s občerstvením a bohatou 
tombolou připravily členky výboru, za což jim 
všichni zúčastnění moc děkují. Přestože pano-
valo nevlídné počasí, účast byla hojná. Všichni 

se pobavili a mnozí byli mile překvapení 
výhrami z tomboly.

Tímto bych chtěla také pozvat všechny členy 
KD na oslavu MDŽ, které se bude konat 12. 
března. Ludmila Galušková, 
předsedkyně KD Radvanice, Foto: KD Radvanice

Jako každoročně jsme se sešli v radvanické 
Sokolovně na 10. rodičovském plese, který při-
pravil SRPŠ při ZŠ Vrchlického. Hudba byla 
skvělá, gulášek delikátní, parta bavících se lidí 
neúnavná. V neposlední řadě byla letos nád-
herná tombola.

Hodovalo se do časných ranních hodin a já 
bych chtěla srdečně poděkovat všem členům 
SRPŠ za jejich obětavou práci.

Sokolovna byla krásně vyzdobená výtvory 
z dílny Školní družiny a Školního klubu. 
Nesmírně nám letos pomohli naši muži, kteří se 
obětavě podíleli na přípravě plesu.

Mám za to, že jsme se všichni skvěle bavili 
a budeme se těšit na příští ples.

Největší díky patří našim skvělým spon-
zor ům: starostka Mgr. Šárka Tekielová, 
Bc.Aleš Boháč, Mgr. Hana Ostřanská, Mgr.
Hana Němcová, Petr Ševčík, BOALLGET 
s.r.o., Taťána Kodrlová, Penzion Magda, řez-
nictví Jiř í Dedek, K-Mystik kadeřnictví, 
HLADOVYPES.COM, Sam Baby, Silesia 
Color, Gabriela Rašková, Hotel Harmony Club 
Ostrava, Restaurace Taurus, FA MORYS s.r.o., 
Stolařství Slonka Šenov, PHARMOS, Pekárna 
Šotová, Sklenářství Jemelka, Zlatnictví GS, 
Patrik Slíva, Šárka Ševčíková, Jiřina Kaňoková, 
Henrieta Čajková, Stolařství Tichý, Květinářství 
Pavla

Za výbor SRPŠ Šárka Ševčíková

Plesalo se až do rána

senioři slavili Valentýna

Opava aktuálně nabízí volné ubytovací 
kapacity seniorům. Nový opavský domov pro 
seniory Vila Vančurova je v provozu od konce 
roku 2013, ovšem i přes téměř naplněnou kapa-
citu nájemních bytů určených seniorům sobě-
stačným stále nabízí volná místa seniorům 
méně soběstačným nebo soběstačným s podpo-
rou – všem s přiznaným příspěvkem na péči ve 
3. a 4. stupni, popřípadě nižším, přičemž vše je 
zde na osobní domluvě a možnostech konkrét-
ního zájemce. Pro tyto seniory jsou v domově 
vyhrazena dvě bezbariérová patra, zařízení 
plně odpovídající jejich zdravotnímu stavu 
a špičkový zdravotnický personál. Domov je 

pojat jako „květinová oáza“, takže ubytovaní se 
zde pohybují nikoli po chodbách, ale v „bylin-
kových ulicích“, a každý senior má v rámci své 
„ulice“ i vlastní číslo popisné. K dispozici jsou 
skupinové a individuální rehabilitace, ergotera-
pie, prvorepublikové balneo, wellness centrum 
a přilehlý park, který je vyhrazen pouze obyva-
telům domova. Je zde plně funkční i multidisci-
plinární tým sester, pracovníků v přímé péči, 
kteří o seniory 24 hodin pečují. Bližší informace 
na www.vilavancurova.cz, nebo mohou volat 
sociální pracovnici domova na 731 152 926. 

PhDr. Michal Panáček, zástupce ředitele Vila 
Vančurova o.p.s.

domov pro seniory



Český olympijský výbor připravil v době 
konání Zimní olympiády v Soči akci pro zájemce 
o sledování průběhu soutěží a výsledků našich 
reprezentantů akci „Olympijský park Letná – 
Soči“ v termínu 7.–23. 2. 2014. Přiblížil prostředí 
olympijského dění v daleké Soči vybudováním 
zimního areálu v Praze na Letné a ve spolupráci 
s Českou obcí sokolskou a dalšími spolupořa-
dateli dal možnost především dětem a mládeži 
seznámit se s olympijskou atmosférou v Soči. 

V sobotu 8. 2. 2014 reprezentovala Ostravu 
svou účastí skupina dívek a chlapců ze Sokola 
Radvanice – Bartovice pod vedením Stanislava 
Zientka a Matěje Kaloče. Odjeli autobusem 
v 5 hod. ráno, absolvovali na Letné připravený 
program a vrátili se ve 22 hod. zpět do Ostravy. 
Hovořili o sněhové trati pro běh na lyžích, 
laserové střelnici pro biathlon, o seznámení se 
soutěží v curlingovém sportu přímo na ledové 
ploše, o střelbě na brankáře z extraligových 
týmů v hokejové brance a že při tom dění kolem 
měli možnost na instalované LED obrazovce 

sledovat přímé přenosy olympijských sou-
těží a atmosféru ze Soči. Naši účastníci se zde 
setkali s dětmi z Frýdlantu n/O, z Frenštátu p/R, 
z Olomouce a ze Zábřehu na Moravě, ale drželi 

rekord účastníků z nejvzdálenější části repub-
liky. Půjčovna sportovního vybavení, kulturní 
a zábavný program, vytápěný společenský stan 
dotvářely atmosféru. Celá akce byla součástí 
Olympijského projektu „Česko se hýbe, cvičí, 
tančí a sportuje“ s cílem získávat děti a mládež 
k zájmu o tělesnou výchovu a sport. Byli jsme 
při tom a to je dobře. 

Jen pro informaci redakci: 
Organizační a technická spolupráce: mladí 

Matěj Střížek, Stanislav Zientek, Adam Kowal, 
mladí muži z Radvanic a Bartovic ve věku 
20–23 let. Fotky zaslány zvláštní přílohou. 

PaedDr. Josef PřibylRaB noviny 8

KmO – pobočka 
radvanice – akce 
na březen 2014
 F jako Fík
setkání s prvňáčky ze ZŠ Bartovice
březen | v dopoledních hodinách
 Čtení pro potěšení
příjemně strávené chvíle nad knihou
V LDN – Radvanicích
březen | v odpoledních hodinách
 Okolo Morávky
čtení a povídání o knihách a pověstech
s dětmi ze ZŠ Bartovice
pondělí 17. 3. | od 14.00
 Velikonoční patchwork
beseda s výtvarnou dílnou nejen pro družinu ZŠ 
Vrchlického
čtvrtek 20. 3. | od 14.00 do 15.00
 Má-Tee dočteno?
výtvarná dílna pro celou rodinu
výroba záložky z čajových sáčků
pondělí 10. a 24. 3. | od 12.00 do 16.00
 Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko
test pro děti, které se těší na jaro
březen | během půjčování
 Když na komín, tak na komín!
zábavný test pro dospělé čtenáře
ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala
březen | během půjčování
KLUB SLUNÍČEK 
 Anička na statku
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice
beseda s výtvarnou dílnou
březen | v dopoledních hodinách
 Jarní kytička pro maminku
výstava obrázků dětí k MDŽ
březen| během půjčování
 Se zelím nebo se šípkovou …
výstava knih Bohumila Hrabala
březen | během půjčování
 Skřivánci na niti
výstava výrobků s jarními motivy
březen | během půjčování
 TÝDEN PRVŇÁČKŮ 3.–7. 3.
Poučení od knižních skřítků aneb Jak se cho-
vat ke knihám
dopoledne pro školy
 Tetka Abecedka
hravé malování s písmenky, upomínkový dáre-
ček | během půjčování
 Kniha prvňáčků radvanické knihovny
pamětní zápis s fotografií, slavnostní předání 
čtenářského průkazu | během půjčování
 Den ostravských čtenářů 27. 3.
Šťastná hodinka
Amnestie upomínek
Dejme knihám šanci! Burza knih
Čtenářská rodina roku
 Vemte si nás domů!
příběhy i rozumy do jedné tašky
akce ke Dni ostravských čtenářů
čtvrtek 27. 3. | během půjčování

reprezentovali radvanice a bartovice 
v Olympijském parku na Letné v Praze!
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Český lev
Na dětské divadelní přehlídce se nám moc 

líbila pohádka Český lev, která vyprávěla 
o historii našeho národa. Děti, které hrály 
tento příběh, měly pěkné a výpravné kostýmy. 
V pohádce zazněly také mnohé vtípky a trefné 
hlášky. Nejsympatičtější asi byla herečka 
Kristýnka, která hrála dvouocasého českého 
lva. Chvíli jsme si s touto herečkou povídali, aby-
chom připravili rozhovor do školního časopisu. 
Dozvěděli jsme se, že ve škole v Kyjovicích pra-
cují děti v dramatickém 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 vychovatelky Lenky při výrobě kostýmů 
do Saxany či Mrazíka. Na závěr akce jsme pro-
šli celé Divadlo loutek s průvodcem a Červenou 
karkulkou. Navštívili jsme truhlářskou, krej-
čovskou i dřevorubeckou dílnu, kde jsme viděli, 
jak vznikají nové loutky a kulisy. Bylo moc zají-
mavé vidět zákulisí oblíbených pohádek. 

ZŠ Vrchlického, Alexandra Drozdová  
a Gabriela Holmanová, III. A

V posledním příspěvku z ročního cyklu roz-
hovorů o knihách a čtení vážně i nevážně jsme 
zamířily do vlastních řad a vyzpovídaly jedna 
druhou. 

Děkujeme všem osloveným, kteří se s námi 
v průběhu roku podělili o své názory, a přejeme 
všem čtenářům, aby si vždycky našli čas pro 
dobrou knížku.  Vaše knihovnice 

Petra Růžičková a Martina Dolasová
1. „Jedno slovo“, které tě napadne, když se 

řekne:
Knihovna – tajuplné místo mého dětství 

plné neuvěřitelných setkání a podivuhodných 
příběhů

Čtení – více času a méně stránek…
Knihovník – lékař duší
Spisovatel – introvert, který se skrze psaní 

pokouší komunikovat se světem 
2. Doplň prosím větu: Kolik řečí znáš…

tolikrát jsi člověkem, kolik knih jsi přečetl… 
tolikrát jsi povyrostl ve svém nitru. 

3. Jedním slovem charakterizuj vztah ke 
čtení u těchto kategorií čtenářů.

Dítě – chci číst. Dospívající – měl bych číst. 
Člověk v produktivním věku – chtěl bych číst. 
Senior – čtu, dokud můžu.

4. Co bys dělala, kdybys nebyla knihov-
nicí?

Pracovala bych v zábavním centru (nevyjí-
maje knihovnický koutek ) pro rodiny s dětmi 
u chorvatského pobřeží. 

5. Se kterou kategorií čtenářů pracuješ 
nejraději a proč?

Ráda pracuji se čtenář i ,  k teř í  se cít í 
v knihovně jako ryby ve vodě, protože nadšence 
si musíme hýčkat a vážit si jich. Ráda také pra-
cuji s návštěvníky, co si třeba i bolestně hledají 
cestu k požitku ze čtení.

zlatý slavík

Ve školní družině často a rádi zpíváme. 
Každoročně také pořádáme soutěž Zlatý sla-
vík. Některé děti si pečlivě připravily a nacvi-
čily svou písničku. Někdo si i napsal či vytiskl 
text. Ale byli i tací, kteří slova písně popletli 
a nebyli na soutěž připraveni. To se jim na sou-
těži vymstilo. Nejprve zazpívala malá Isabelka 
Legerská krásnou úvodní píseň. Pak už jsme 
zpívali pro porotu. Nejvíce jsme se nasmáli 
u písně Michala Tučného „Lojza a Líza“, kte-
rou si připravili Patrik Dudáš a Drahomíra 
Matýsková. Tuto vtipnou píseň si opravdu 
dobře nacvičili. Ale v celkovém hodnocení je 
šikovní zpěváci ještě předběhli. 
Takže jak to všechno dopadlo?
 Děvčata:
1. místo – Amálka Surovcová
2. místo – Vendulka Rogalová
3. místo – Drahomíra Matýsková
 Chlapci:
1. místo – Tomáš Kutmon
2. místo – Patrik Dudáš
3. místo – Michal Chalupa
Já jsem se se svou písní Delfín letos neumís-

tila, ale už se těším na příštího slavíka. To už 
určitě vyhraji.

ZŠ Vrchlického, Natálka Hrabálková, III. A

Omluva čtenářům
Nepříjemné chyby se nám vloudily do 

minulého čísla RaB novin. V článcích o zápi-
sech do mateřských škol jsme chybně uvedli 
den, kdy se mají zápisy konat. Aby rodiče dětí 
dostali správnou informaci, uvádíme celé 
pozvánky k zápisům správně. Za chyby se čte-
nářům a rodičům dětí omlouváme. Redakce

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 čtvrtek 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 středu 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. E-mail: msradvanice@atlas.cz, 
tel.: 596 232 782 www.msslunecnice.cz.

Dana Lérová – ředitelka MŠ

Knihovna mě oslovuje



STŘECHY
Pokládka rovných a šikmých střešních krytin• 
Výroba a montáž klempířských prvků • 
a parapetů
Montáž střešních oken• 
Nástřik půdních prostor proti škůdcům• 
Zateplení střech• 
Hydroizolace• 
Stavba pergol• 
Odvoz a likvidace odpadů• 
Zednické práce• 
Zateplení stěn budov• 
Montáž plastových oken a dveří• 
Výroba a montáž okenních sítí a žaluzií• 
Kompletní dodávky materiálu• 

Nemáte dostatečnou hotovost?
Umožníme Vám platbu formou splátek
Zdarma zhotovení cenové nabídky

Tel.: 775 210 970 | chrastinar@seznam.cz
www.pokryvacstvi-chrastina.wz.cz

KOMINICTVÍ 
RADOVAN

IČ: 74447971,  
e-mail: kominictvi1@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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PRODEJ
PALIVOVÉHO DŘEVA
Smrk: 	 špalky	30	cm	700	Kč	/	1prm/s
 štípaný	 900	Kč	/	1prm/s
Buk:	 šplaky		 1100	Kč	/	1	prm/s
	 štípaný	 1200	Kč	/	1prm/s
Prodej	cca	8	kg	pytlíku	třísek	za	39	Kč
Ke	každé	objednávce	1ks	pytlíku	třísek	
zdarma
Při	objednávce	5 prm SLEVA	20	Kč	/	1	prm.

Tel.: 725 987 422

inzerce

Pro letošní školní rok jsem prvňáčkům k oži-
vení výuky připravila tak zvané „Čajíčkové dny“. 
Každý měsíc si vyhradíme jeden den, v němž si 
povídáme o předem zvolené léčivé rostlině. Aby 
nezůstalo pouze u „suchého“ povídání, uvaříme 
si z dané léčivky i čaj a ten pak spolu popíjíme. 
Přečtu dětem k tématu pohádku a pak rozborem, 
rozhovorem, návodnými otázkami či pomocí 
pracovního listu dojdeme k vyvození – k čemu 
a proč je vhodné bylinu používat. Žáci se samo-
zřejmě mohou aktivně zapojovat. Někteří tak 
k tématu přinesou obrázek, knihu, jiní semena, 
další pak samotnou bylinu ať už čerstvou či 
usušenou. Vítány jsou rovněž výrobky z byliny 
nebo pouze obal od výrobku a podobně. Fantazii 
a nápadům se meze nekladou. Postupně jsme už 
ochutnali čajíček z meduňky, měsíčku, šípku 
a heřmánku. Na Vánoce jsme udělali změnu 
a připravili jsme si „Vánoční punč“ plný voňa-
vého koření a kousků ovoce. V dalších měsících 
se mohou děti těšit na povídání o divizně, mate-
řídoušce, podbělu, kopřivě a pampelišce.

Mgr. Radana Lakomá, třídní učitelka I. A ZŠ 
Vrchlického

Čajíčkový den pro prvňáčky

V našem městském obvodu vyrůstá stále 
více šikovných dětí. Jednou z nich je i osmiletá 
Leonka Ščerbová z Radvanic. Loni v listopadu 
získala první místo v Mistrovství Moravy 
v kategorii Benjamínků a v lednu letošního roku 
se dostala mezi desítku nejlepších sportovců TJ 
Ostrava za rok 2013.

Žákyně Základní školy Trnkovecká na sebe 
upozornila už v první třídě. „Jako jedna z mála 
dětí bez problémů dokázala vyšplhat po tyči až 
nahoru a unavit ji třeba při jízdě na kole bylo 
téměř nemožné,“ vzpomíná její otec Lukáš 
Štěrba a dodává, že ji sport vždycky bavil. „Tak 
jsme přemýšleli, jaký sportovní kroužek by ji 
zaujal. Nechtěli jsme, aby seděla jen u televize, 
PC, tabletu a podobně, jako většina dnešních 
dětí,“ říká tatínek Leonky. 

Volba nakonec padla na judo. Lukáš Ščerba 
totiž kdysi zápasil, navštěvoval i sportovní 
školu, a tak ji nakonec přihlásili na judo. „Měli 
jsme samozřejmě i trochu obavu, protože přece 
jenom je to holka, ale po absolvování pár tré-
ninků byly obavy pryč. Zpočátku navštěvovala 
přípravku dvakrát týdně, ale díky talentu jí 
trenéři doporučili, aby ji opustila a zařadila se 
mezi řádné členy,“ popisuje otec malé judistky 

začátky v oddílu judo TJ Ostrava na Varenské 
ulici.

Dnes už má Leonka za sebou celou řadu pěk-
ných úspěchů. Během loňského roku totiž absol-
vovala spousty turnajů v různých městech, kdy 
musela zápasit i s kluky. Vrcholem však pro ni 
bylo Mistrovství Moravy v kategorii nejmenších 
dětí – tedy benjamínků. Přestože se ho zúčast-
nila poprvé, podařilo se jí vybojovat titul právě 
v benjamíncích. I za to se jí letos v lednu dostalo 
ocenění oddílu judo TJ Ostrava – byla vyhlášena 
talentem-objevem roku 2013. 

Nyní Leonka trénuje třikrát týdně a zatím ji 
to baví. Jen pro rodiče je trochu náročné vozit 
ji třikrát týdně z Radvanic do centra Ostravy 
a zpět. K tomu je třeba připočíst i víkendové tur-
naje, které jsou také hodně náročné na čas nejen 
Leonky, ale i jejích rodičů. 

„Ono to za to stojí, když vidíte, že se trénink 
vyplácí. A navíc judo není jen o zápasení, dítě 
se naučí základní pohybové dovednosti, koor-
dinaci těla a jeho ovládání. Okusí pocit vítěz-
ství, ale i porážky a naučí se s nimi vyrovnávat. 
Tuto dovednost děti jistě zhodnotí i v budoucím 
životě. Kdyby ji judo přestalo bavit, má těles-
nou přípravu na jakýkoliv další sport,“ uzavírá 
Lukáš Ščerba.

PaedDr. Zuzana Sedláčková 
Foto: Archiv Lukáše Ščerby

Leonka Ščerbová exceluje v judu



Průzkum potřeby 
jeslí pro děti 
v radvanicích 
a bartovicích

Na radnici městského obvodu se hromadí 
dotazy, zda nebude obec zřizovat jesle. Obec 
proto vychází vstříc těmto dotazům, a to 
zveřejněním průzkumu, který naznačí, zda 
je o tuto službu v našem městském obvodu 
zájem.

/zakroužkujte odpovědi/
Kolik dětí ve věku do 3 let máte?
0 1 2 3 více

Měl/a byste zájem o jesle?
Ano/Ne

Kolik dní v týdnu byste měl/a zájem jesle 
využívat?
1–2 dny 2–3 dny 3–4 dny 4–5 dnů

Kdy byste měl/a zájem jesle využívat?
dopoledne odpoledne celý den

Jaká měsíční cena jesl í  (celodenní 
docházka) je pro Vás přijatelná? (bez 
stravy a plen)
2001–3000 Kč 3001–4000 Kč 4001–5000 Kč
5001–6000 Kč 6001–7000 Kč 7001–8000 Kč
nezáleží mi na ceně

Vy pl ně ný  p r ů z k u m p ros í m ode -
vzdejte vedoucí odboru SVaŠ, Mgr. Ireně 
Kopciuchové, a to do konce března 2014.
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Prodám 
levně garáž 
na	ul.	Šmídova,	
Tel.	605	054	638.

V pondělí 24. února se odpoledne konalo 
školní kolo recitační soutěže. Účastníci byli 
podporováni přítomností a potleskem velkého 
publika. Letos soutěž probíhala na rozdíl od 
loňska pouze ve třech kategoriích. V I. kategorii 
zvítězila Magdaléna Bordášová, v II. kategorii 
se na 1. místě umístila L. Pazderová, ve III. kate-
gorii porotu nejvíce zaujala Sabina Pětvaldská. 
Za „větší“ žáky přišly nesoutěžně zarecito-
vat ukázky vlastní tvorby žákyně Dominika 
Liščáková a Klára Pytelková, s básní Jana 
Nerudy poté vystoupila Patricie Bulavčiaková s Annou Skotnicovou. Drobnými dárečky 

zakoupenými z finančních prostředků SRPŠ 
byli oceněni všichni aktivní účastníci, nejen 
vítězové. V závěru si mohli své recitační schop-
nosti před obecenstvem vyzkoušet i rodiče a uči-
telé. Touto možností nepohrdly a s úspěchem se 
jí zhostily učitelky Mgr. Radana Lakomá a Mgr. 
Jana Matalová. 

Mgr. Radana Lakomá, ZŠ Vrchlického
Foto: Mgr. Martina Linhartová

recitační soutěž

Char it a Ost rava h ledá dobrovoln íky 
do Hospice sv. Lukáše a Fakultní nemocnice 
Ostrava. Cílem hnutí je poskytování kvalifiko-
vané pomoci lidem v závěru života, doprovázení 
nemocného a umírajícího člověka.

Základem je vytvořit vztah mezi dobrovolní-
kem a nemocným člověkem, nabídnout nemoc-
nému aktivity vhodné pro společně trávený čas 
např. povídání, čtení, hru a s tím i pochopení a pod-
poru, kontakt s rodinou. Dobrovolníky odborně 
připravuje Hospic sv. Lukáše, rozsah školení je 

35 hodin teorie, 20 hodin praxe a 3 hodiny super-
vize za dohledu odborníka. Po dokončení kurzu 
obdrží účastník certifikát o absolvování. Další 
kurz začíná 28. února. Podmínkou je věk 18 let 
a osobnostní předpoklady.

Kontakt: Charita Ostrava, Hospic sv. Lukáše, 
Charvátská 8, Ostrava-Výškovice. Kontaktní 
osoba: Jana Camfrlová, tel. 599 508 505, 
731 625 768, e-mail: hospicove.hnuti@charita.
cz, info na www.ostrava.charita.cz. 

Ostravská radnice

Chcete být dobrovolníkem?
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vítání občánků na radnici

rekonstruovaná obřadní síň

fota: BcA. Roman Pecháček

fota: BcA. Roman Pecháček


