
Vážení spoluobčané,
máme tu opět Advent a s ním nej-
krásnější svátky v roce. Štědrý 
den ale není jen o dárcích, sma-
ženém kaprovi a bramborovém 
salátu. Je také o setkávání, které 
prožijeme v kruhu svých blíz-
kých, kde budeme cítit lásku, 
přijetí, pohodu a klid. Ať vás tyto 
krásné okamžiky posílí nato-
lik, abyste z nich mohli čerpat 
v dobách, které už nemusí být tak 
příjemné. 

Ukažme, že máme srdce na 
správném místě. Buďme štědří 

a podpořme ty, kteří neměli tolik štěstí jako my. Úsměv a hezké slovo přece nic nestojí. 
My Vám přejeme, abyste dny volna prožili podle svých představ a načerpali hodně sil pro 

úspěšný vstup do nového roku 2015. Také Vám přejeme hodně zdraví, lásky, štěstí, porozumění 
a úspěchů v osobním a soukromém životě. Mgr. Šárka Tekielová, starostka

Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
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pozvánka na
zastupitelstvo

Starostka městského obvodu Radvanice 
a Bartovice 

Mgr. Šárka Tekielová 
zve občany 

na 3. zasedání Zastupitelstva městského 
obvodu Radvanice a Bartovice, které se 

koná v pátek 19. prosince 2014 
od 16.00 hodin v hasičské zbrojnici 

v Ostravě-Radvanicích.

silvestrovský 
ohňostroj

Hezké t radice by se měly dodržovat. 
A v našem městském obvodě se o to snažíme. 
Proto se i letos bude konat silvestrovský ohňo-
stroj před radnicí městského obvodu Radvanice 
a Bartovice. Starostka městského obvodu Mgr. 
Šárka Tekielová tímto srdečně zve všechny spo-
luobčany na společné setkání u příležitosti tra-
dičního silvestrovského ohňostroje, který bude 
odpálen v poslední den roku 2014 ve 21.00 hodin 
před budovou radnice. Stejně jako každoročně 
bude pro všechny připraveno i malé občerstvení 
ve formě teplého svařáčku a koláčku. Těšíme 
se, že se opět společně osobně potkáme a popře-
jeme si k Novému roku.  (RED)

rozsvěcení 
vánočního stromu

Už potřetí se před radnicí našeho městského 
obvodu rozsvítí vánoční strom. A nebude to 
strom ledajaký. Několika dětem totiž na Štědrý 
den splní přání.

Letos se bude vánoční strom rozsvěcet ve 
středu 10. prosince v 17 hodin. Součástí celého 
podvečera bude i hudební vystoupení, kde si 
děti společně s rodiči mohou zazpívat vánoční 
koledy, nebude chybět teplý čaj a samozřejmě 
se budou psát přáníčka Ježíškovi. Děti pod 
stromem najdou schránku, kam mohou vložit 
své dopisy Ježíškovi s přáním, jaký dárek by 
chtěly najít pod stromečkem. Vedení městského 
obvodu pak několika vylosovaným dětem přání 
na Štědrý den splní. 

„Na tuto akci se opět těším. Má neopakova-
telnou atmosféru, která obohatí dospělé a hlavně 
děti. Chtěla bych pozvat všechny rodiče, ať si 
přijdou s dětmi zazpívat pod vánočním stro-
mem. Blížící se svátky totiž nejsou jen o shonu 
a shánění dárků, ale právě o takovýchto společ-
ných okamžicích,“ zve na rozsvěcení vánočního 
stromu starostka Mgr. Šárka Tekielová.

(RED)

adventní koncert
Významnou kulturní událostí bude adventní 

koncert, který pořádá městský obvod. Letos 
se uskuteční v neděli 14. prosince 2014 
v 17.00 hodin v Římskokatolickém kostele 
v Radvanicích. Nenechte si ujít nevšední kulturní 
zážitek, o který se postará vynikající zpěvačka 
a moderátorka a v neposlední řadě místní rodačka 
paní Martina Kociánová a Trio Amadeus. Vstup 
je zdarma a ještě pro vás bude přichystáno něco 
na zahřátí. Jana Sedláková, odbor OaVV

SILVESTR 2014
Slavnostní ohňostroj bude odpálen  

dne 31.12.2014 ve 21.00 hodin
před budovou radnice.



Městský obvod dokončil druhou etapu rekon-
strukce Mateřské školy v Bartovicích, a tím 
i jednu z dalších velkých staveb v Bartovicích. 
Kromě budovy mateřské školy prošla změnou 

i část sloužící jako společenská místnost Klubu 
důchodců Bartovice. Po opravě ale už nebude 
k dispozici jen seniorům, ale také dalším spol-
kům, jako jsou včelaři, zahrádkáři, mohou se tu 
pořádat akce, přednášky a podobně.

Druhá etapa rekonstrukce společenského 
pavilonu se prováděla o prázdninách. V něm pak 
určitou část prázdnin strávily děti ze školky, než 
se dokončila oprava části, kterou užívaly. 

Společenský pavilon byl v podstatě v havarij-
ním technickém stavu. Práce začaly v červenci 
a byly dokončeny v září letošního roku. 

V rámci tohoto projektu byla vyměněna 
všechna původní dřevěná okna, zateplen obvo-
dový obal budovy a vnitřní prostory byly kom-
pletně revitalizovány – v prostorách je nové 
vytápění a elektroinstalace. Nyní už mateřská 
škola vyhovuje jak z hlediska tepelně-technic-
kých a hygienických, tak estetických vlastností 
v rámci současných požadavků na objekty.

Protože při rekonstrukci zbyly peníze, roz-
hodlo vedení městského obvodu, že opraví ještě 
umývárny a toalety na třídách dětí. Rekonstrukce 
začala v polovině září. Staré toalety a umyva-
dla byla odstraněna, sociální zařízení pro děti 
bylo vybaveno novými klozety, byly nataženy 
nové rozvody vody, položena nová dlažba, 
krásné barevné obklady a zabudováno nové 
topení, stávající vodovodní baterie byly nahra-
zeny novými. Také se změnil i sprchový kout. 
Koupelny a sociální zařízení se změnily k nepo-
znání a prostředí mateřské školy tím ještě více 
zkrásnělo. Rodičům i dětem se nové prostředí 
moc líbí a my doufáme, že se zde budou cítit děti 
ještě příjemněji a že rodiče prominou zhoršené 
podmínky při nástupu jejich ratolestí v září do 
školky, za což se omlouváme, ale výsledek snad 
stojí za to.

Celkové náklady na revitalizaci objektu činí 
5,1 milionu korun. V rámci zpracování tohoto 

záměru vedení městského obvodu požádalo sta-
tutární město Ostravu o spolufinancování pro-
jektu. Za podpory Bc. Aleše Boháče se podařilo 
obhájit transfer na spolufinancování ve výši 4,5 
milionu korun. Zbylou část investice spolufi-
nancoval městský obvod Radvanice a Bartovice 
ze svých zdrojů.

Věříme, že děti a učitelé se budou v mateř-
ské škole dobře cítit, bude se jim tu dobře pra-
covat a veřejnost ocení moderní prostory, které 
poslouží k aktivnímu trávení volného času.

Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru MBaI
Táňa Krumniklová,  

ředitelka Mateřské školy Bartovice
Foto: MŠ Bartovice

Více fotografií najdete na zadní straně. 
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Rada městského obvodu na své 93. schůzi 
konané dne 22. října 2014
• schválila dodatek ke smlouvě na výstavbu 

chodníku na ul. Těšínská v úseku od ul. 
Bémova po zastávku Olšák, kterým pro-
dloužila termín výstavby z důvodu podaných 
odvolání proti stavebnímu povolení,

• projednala podnět ke změně obecně závazné 
vyhlášky o školských obvodech spádových 
škol, zřízených městskými obvody,

• rozhodla o uzavření Dohody o vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně pro-
spěšných prací.

Rada městského obvodu na své 94. schůzi 
konané dne 5. listopadu 2014
• projednala návrhy na uzavření nájemních 

smluv na pronájmy prostor v ZŠ Vrchlického 
a MŠ Těšínská,

• rozhodla o záměru pronájmu bytové jed-
notky č. 1 v domě na ulici Těšínská 1105/261, 
Ostrava -Radvanice, na kterém vázne dluh na 
nájemném,

• rozhodla o záměru prodeje dřevní hmoty 
stromů určených k pokácení ve vlastnic-
tví statutárního města Ostravy, městského 
obvodu Radvanice a Bartovice.

Rada městského obvodu na své 1. schůzi 
nového volebního období konané dne 19. 
listopadu 2014
• rozhodla o záměru pronájmu reklamních 

ploch na štítu čekáren autobusových zastávek 
v městském obvodu Radvanice a Bartovice,

• rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu plaká-
tovacích ploch uvnitř autobusových zastávek 
v městském obvodu Radvanice a Bartovice 
se společností RENGL, s.r.o.,

• rozhodla o zřízení komisí rady městského 
obvodu:
a) Komisi životního prostředí, bezpečnosti 

a dopravy,
b) Komisi sociální, sportovní a školství,
c) Komisi likvidační,
d) Ústřední inventarizační komisi, 

• stanovila počty členů těchto komisí a její 
členy.
Předsedkyní Komise životního prostředí, 

bezpečnosti a dopravy, jejíž náplní by měly být 
podněty radě městského obvodu například na 
řešení problémů týkajících se kvality životního 
prostředí, bezpečnosti občanů, kvality a čistoty 
místních komunikací, zimní údržby komu-
nikací, byla jmenována paní Pavla Skýbová. 
Jejími členy byli jmenování Elena Pačutová, 
Zbyněk Najzar, Miroslav Langr, BcA. Roman 
Pecháček, Robert Růžička, Jakub Sládek, Ing. 
Jaromír Slíva, Jiří Stankuš.

Předsedkyní komise sociální, sportovní 
a školství, která by měla přinášet náměty napří-
klad na rozšíření kulturních a sportovních aktivit 
v městském obvodu, rozšíření spolupráce zájmo-
vých organizací s městským obvodem i náměty 
na zlepšování sociálních služeb, byla jmeno-
vána paní Mgr. Jarmila Rojková. Členy komise 
byli jmenováni Jana Buchtová, Lumír Pěčka, 
Šárka Mendlová, Bc. Martina Stankušová, Mgr. 
Martin Stavinoha, Simona Šnajdrová, Vladimír 
Svoboda, Kamila Žebráková.

Předsedkyní komise likvidační, která bude 
poradním orgánem rady v oblasti nakládání 
s přebytečným a neupotřebitelným majetkem 
městského obvodu, byla jmenována Žaneta 
Rojíčková, jejími členy jsou zaměstnanci Úřadu 
městského obvodu Radvanice a Bartovice.

Předsedou ústřední inventarizační komise 
byl jmenován pan Vladimír Svoboda, jejími 
členy jsou rovněž zaměstnanci Úřadu měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice. 

Předsedkyní poradního sboru rady pro 
bytové záležitosti byla jmenována paní Mgr. 
Šárka Tekielová, jejími členy Bc. Aleš Boháč, 
MBA, a Petra Janečková.

Redakční rada RaB novin bude v tomto 
volebním období pracovat ve složení Mgr. Šárka 
Tekielová, Bc. Aleš Boháč, MBA, Mgr. Jarmila 
Rojková, PaedDr. Zuzana Sedláčková, Lenka 
Laštůvková, BcA. Roman Pecháček.
Zastupitelstvo městského obvodu na 
svém ustavujícím zasedání konaném dne 
6. listopadu 2014 
• rozhodlo, že počet členů kont rolního 

a finančního výboru bude 7, a současně zvo-
lilo členy výborů.
Předsedou finančního výboru zastupitel-

stva byl zvolen Ing. Tomáš Švigost, jeho členy 
Ing. Ivo Hainzel, Ing. Boris Hřivna, Žaneta 
Rojíčková, Adam Sulek, Lukáš Ščerba, Ing. 
Jana Tomková.

Předsedou kontrolního výboru byl zvo-
len Ing. Štěpán Košťál, jeho členy Vlastimil 
Kala, Milan Lukáš, Jana Procházková, Jana 
Skotnicová, Pavel Sulek, Stanislav Zientek. 

Ing. Renáta Spěváková,  
pověřena zastupováním tajemnice

z jednání místní samosprávy

prostory Klubu důchodců v Bartovicích prošly rekonstrukcí
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Bartovické zahrádkářky založily na jaře svůj 
„D“ klub a mezi jiným si naplánovaly uspořádat 
na podzim výstavu „Nejen květiny našich babi-
ček“, ale také soutěž o nejlepší závin.

Po úspěšné výstavě, která se konala v říjnu ve 
Společenském domě v Bartovicích, se pustily do 
organizování soutěže o nejlepší zavinutý výro-
bek, který nazvaly „Štrůdlování“.

Regule soutěže povolovaly výrobky sladké, 
slané, zeleninové, masové, sýrové, pečené 
i nepečené, ale vždy motané. Celkem se sešlo 27 
soutěžních vzorků, což organizátorky překva-
pilo.

Před zahájením soutěže nás potěšila neče-
kaná návštěva zástupců nově zvoleného vedení 
našeho obvodu, starostky paní Mgr. Šárky 
Tekielové a místostarosty pana Bc. Aleše 
Boháče, MBA. Popřáli hodně úspěchů nejen 
této soutěži, ale i další činnosti naší ZO.

Nezávislá porota seznámila přítomné s pra-
vidly soutěže a hodnocení mohlo začít. Každý 
měl k dispozici 5 hlasů, které mohl dát po ochut-
návce lákavých vzorků svým favoritům. Vlastní 

hodnocení byl náročný a nelehký úkol. Ochutnat 
všech 27 vzorků se nepodařilo snad nikomu.

Po sečtení hlasů a za mohutného potlesku 
všech př ítomných převzaly ceny př ítel-
kyně: Libuše Havlásková – 1. místo, Marie 
Sniegoňová – 2. místo a Olga Čajková – 3. místo.

Při družné zábavě a konzumaci soutěžních 
vzorků zapíjených čajem jsme se všichni shodli: 
„Za rok znovu.“ Zahrádkáři

Foto: BcA. Roman Pecháček

„Bartovické štrůdlování“ – vznikne nová tradice? Vánoční provoz Úřadu 
městského obvodu 
radvanice a Bartovice

V době od 22. 12. 2014 do 1. 1. 2015 je sta-
noven provoz úřadu následovně:
 22. 12. 2014
odbory úřadu 08:00–11:30, 12:30–17:00 
pokladna úřadu 09:00–11:30, 12:30–17:00 
podatelna úřadu 08:00–11:30, 12:30–17:00 
 23. 12. 2014
odbory úřadu  08:00-11:30  12:30-14:00
pokladna úřadu  09:00-11:30 12:30-14:00
podatelna úřadu   08:00-11:30  12:30-14:00
  24., 25. a 26. 12. 2014
úřad uzavřen
 29. 12. 2014
odbory úřadu  08:00–11:30, 12:30–17:00 
pokladna úřadu  09:00–11:30, 12:30–17:00 
podatelna úřadu 08:00–11:30, 12:30–17:00 
 30. 12. 2014
odbory úřadu  08:00-11:30  12:30-14:00
pokladna úřadu  09:00-11:30 12:30-14:00
podatelna úřadu   08:00-11:30  12:30-14:00 
 31. 12. 2014
odbory úřadu 08:00–11:30, 12:30–17:00 
pokladna úřadu  09:00–11:30 
podatelna úřadu 08:00–11:30, 12:30–17:00 
 1. 1. 2015  úřad uzavřen

relaxační zóna 
Kamčatka už slouží 
občanům

Další místo v našem městském obvodu „pro-
hlédlo“. Řeč je o projektu městského obvodu 
s názvem „Relaxační zóna Kamčatka“. Toto 
před tím nijak nevyužité místo, kde se povalo-
valy odpadky, se stalo veřejným prostranstvím 
určeným k setkání a odpočinku občanů z okol-
ních bytových domů. 

Mezi stávající vzrostlé stromy byla protažena 
dlážděná stezka, která má vyústění při vjezdech 
do stávajících volně stojících garáží. Na stezku 
navazuje štěrková plocha s pergolou, lavičkami 
a montovaným venkovním krbem a také něko-
lik hracích prvků pro děti (pískoviště včetně 
krycí plachty, dvouhoupačka, pružinová hou-
padla či trojkoš). V rámci této akce byl odstra-
něn zbytek původního venkovního krbu a staré 
drátěné oplocení s betonovými sloupky a budou 
přesunuty konstrukce na sušení prádla. Věříme, 
že občané tuto změnu, která se uskutečnila za 
pomoci společnosti Arcelor Mittal, ocení a bude 
jim sloužit k odpočinku i relaxaci. 

Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru MBaI
Foto: BcA. Roman Pecháček

Fotografie najdte také na poslední straně.

Městský obvod v letošním roce uskutečnil 
rekonstrukci a přestavbu sociálních zařízení 
tělocvičny v budově ZŠ Vrchlického. 

Investiční akce si vyžádala náklady 1 001 874 
Kč a byla provedena v termínu od 19. 8. 2014 do 
17. 10. 2014. Finance na toto dílo byly získány 
z dotačního transferu SMO. 

Během realizace byla změněna dispozice 
současných nevyhovujících koupelen a šaten, 
revitalizace rozvodů elektro a zdravotechniky, 
pokládka nové dlažby a obkladů, vybavení pro-
storů novými sanitárními předměty a vnitřními 
zařizovacími předměty. Kdo měl možnost vidět 
interiér po opravě, určitě dá za pravdu názoru, 
že rekonstrukce proběhla velmi citlivě s ohle-
dem na celkový architektonický ráz budovy. 
Výsledný efekt vnitřních prostor není vytržen 
z kontextu ostatních částí budovy a dovolíme 
si tvrdit, že byl zachován původní ráz těchto 

prostor s ohledem na požadavky z hlediska sou-
časné platné legislativy. 

Obecně lze říct, že rekonstrukce byla velmi 
zdařilá a opravené prostory budou sloužit nejen 
našim dětem, ale i ostatním uživatelům prostorů 
tělocvičny. Na závěr bychom rádi upozornili, že 
prostory tělocvičny je možno si pronajmout. 

Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru MBaI
Foto: BcA. Roman Pecháček

rekonstrukce sociálního zázemí 
tělocvičny v budově zŠ Vrchlického



V současné době městský obvod zahájil 
opravu dalšího bytového domu v pořadí, a to 
na ul. Revírní 4 v Ostravě-Radvanicích. Dům 
byl občany pro svou zchátralost trefně nazýván 
„Domem hrůzy“.

Městský obvod, pod vedením starostky Mgr. 
Šárky Tekielové, tak pokračuje v opravách byto-
vého fondu. S ohledem na náročnost přípravy 
a objem této investice se na tuto opravu čekalo 
opravdu dlouho. 

Stavební práce u bytového domu na ul. 
Revírní 4 v Radvanicích zahrnují provedení 

kompletního zateplení domu včetně nového pro-
vedení fasády, instalaci nové centrální plynové 
kotelny a nového rozvodu ústředního vytápění. 
Dále bude provedena nová elektroinstalace ve 
sklepních prostorách k bytovým rozvaděčům, 
výměna vstupních dveří do bytů, výmalba cho-
deb, výměna oken v 1. PP a nová plechová kry-
tina. 

Projekt k provedení stavebních úprav byl 
zpracován Projekcí Guňka s.r.o., se sídlem 
Hasičská 617, Šenov. Realizaci projektu zajišťuje 
stavební firma MIJO-STAV stavby s.r.o se síd-
lem Českobratrská 2227/7, 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 pře-
sáhnou 10 milionů korun. Tato finanční částka 
zahrnuje projekt, realizaci stavby, autorský 
dozor, dozor stavebníka, koordinátora BOZP. 
Tuto investiční akci kryje městský obvod v celé 
výši vlastními prostředky.

Stavba bude ukončena s ohledem na rozsah 
a náročnost realizace stavebních prací v jarních 
měsících roku 2015.

Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru MBaI
Foto: BcA. Roman Pecháček
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Zimní údržba v městském obvodě Radvanice 
a Bartovice je prováděna na 55 km místních 
komunikací a 19 km chodníků. Na základě pro-
vedeného výběrového řízení bude zimní údržbu 
místních komunikací v městském obvodě 
Radvanice a Bartovice provádět firma ARBOR 
MORAVIA s.r.o. (605 248 990) a údržbu 
chodníků v Bartovicích místní firma Zbyněk 
Najzar (603 843 040). Údržbu částí chodníků 
v Radvanicích, tj. ul. Vrchlického, Karvinská, 
Dalimilova a ul. Těšínská od kruhového objezdu 
až do Bartovic k zastávce Ještěrka, bude také 
provádět firma Zbyněk Najzar, ostatní chod-
níky budou udržovány technikou městského 
obvodu (kontaktní osoba Jakub Lév SŘDaŽP 
599 416 145). 

Zimní údržba nebude prováděna na chodní ku 
ulice Ráčkova v délce cca 175 m a chodníku na 
ulici Šmídova v délce cca 130 m. Zimní údržbu 
na nástupištích a čekárnách zastávek MHD bude 
provádět firma JAS Miroslav Langr.

Zimní údržba místních komunikací je seřa-
zena podle stupně důležitosti do dvou kategorií. 
Časový limit ke zmírnění závad ve sjízdnosti 
a schůdnosti místních komunikací je stanoven 
pro 1. pořadí do 4 hod. a 2. pořadí do 12 hod. 
od výjezdu techniky. Seznam rozdělení míst-
ních komunikací do jednotlivých pořadí důle-
žitosti je zveřejněn na internetových stránkách 

obce. Městský obvod nezajišťuje zimní údržbu 
na silnicích a místních komunikacích I. a II. 
třídy, ulic Pod Bažantnicí, Dvorová, Bémova, 
Šmídova, Lihovarská, Trnkovecká, Pikartská 
a Čapkova v úseku od ulic Rokycanova po ulici 
Fryštátská, které jsou v majetku statutárního 
města Ostravy a jsou ve správě Ostravských 
komunikací, a.s. (dispečink 596 622 922), a dále 
také ulic Šenovská, Těšínská, Čapkova v úseku 
od ulice Těšínské po Radvanickou, Radvanická, 
které jsou v majetku Moravskoslezského kraje 
a zimní údržbu provádí Ostravské komunikace 
a.s. (dispečink 596 622 922).

Za účelem kvalitního provádění zimní 
údržby vyzýváme občany, aby pokud možno 
nenechávali svá vozidla na místních komunika-
cích, a to i z důvodu, že se vystavují nebezpečí 
poškození svého vozidla technikou, která pro-
vádí údržbu. Dále vyzýváme občany, aby pokud 
možno nenechávali popelnice na chodnících 
(mimo dnů odvozu odpadu), jelikož výrazně 
ztěžují zimní údržbu.
Kontakty:
ARBOR MORAVIA s.r.o. – 605 248 990
Zbyněk Najzar – 603 843 040
Ostravské komunikace dispečink – 596 622 922
Zelená linka města Ostravy – 800 199 922
Kontaktní osoba – Jakub Lév SŘDaŽP 599 416 145

Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta

zimní údržba 2014/2015

zápis dětí 
do I. třídy zŠ 
Vrchlického

Informace k zápisu do prvních tříd 
Dne 15. 1. 2015 od 10.00 – 17.00 hodin a dne 

16. 1. 2015 od 12.00 – 16.00 hodin se uskuteční 
zápis dětí do I. tříd na ZŠ Ostrava -Radvanice, 
Vrchlického 5, příspěvková organizace. Ve 
stejné době se uskuteční zápis na odloučeném 
pracovišti v Ostravě-Radvanicích, Trnkovecká 
55 a na odloučeném pracovišti v Ostravě-
-Bartovicích, Bartovická 59. K zápisu se dostaví 
děti narozené od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009.

Zákonní zástupci přinesou svůj občanský 
průkaz a rodný list dítěte. 

K zápisu jsou rodiče povinni se dostavit 
i v případě, že mají návrh na odklad povinné 
školní docházky. Rozhodnutí o odložení 
povinné školní docházky musí vydat ředi-
telství školy. V případě problému s nástupem 
k zápisu v daném termínu informujte sekretariát 
školy na telefonním čísle 596 232 129 nebo elek-
tronickou poštou zsvrchlickeho@seznam.cz. 
Informace o škole najdete na www.zsvrchlic-
keho.cz.

Informace k zápisu do přípravné třídy
Dne 15. 1. 2015 od 10.00 do 17.00 hod. 

a dne 16. 1. 2015 od 12.00 do 16.00 hod. se 
uskuteční zápis dětí do přípravné třídy na ZŠ 
Ostrava -Radvanice, Vrchlického 5, příspěv-
ková organizace. Ve stejné době se uskuteční 
zápis na odloučeném pracovišti v Ostravě-
-Radvanicích, Trnkovecká 55 a na odloučeném 
pracovišti v Ostravě – Bartovicích, Bartovická 
59. K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 
2009 do 31. 8. 2010.

Zákonní zástupci přinesou svůj občanský 
průkaz a rodný list dítěte.

Vedení ZŠ Vrchlického

zápis dětí do 
mateřských škol
MŠ Radvanice – 22. 4. 2015 od 8.30 do 16.00 hod. 
MŠ Bartovice – 15. 4. 2015 od 8.00 do 16.00 hod. 

Mgr. Irena Kopciuchová,
vedoucí odboru SVaŠ

městský obvod opravuje další bytový dům



Příjemná zelená barva vládne interiéru 
pro vozovny Optiky na náměstí. Najdete ji 
na Těšínské ulici v Radvanicích nedaleko od 
Základní školy Vrchlického, hned vedle pro-
dejny pro dvojčátka. Optika bude místem 
dalšího pokračování našeho seriálu, v němž 
představujeme podnikatele a firmy, kteří působí 
na území našeho městského obvodu.

Provozovna byla v Radvanicích otevřena 
teprve 3. února letošního roku a je třeba říci, že je 
v blízkém okolí jediná, takže ji navštěvují nejen 
Radvaniční a Bartovičtí. Zvláště starší lidé nebo 
maminky s dětmi přivítali, že nemusejí pro své 
brýle jezdit až třeba do centra Ostravy. Přesto 
mnozí obyvatelé městského obvodu zatím 
nezaznamenali, že tu mají optiku. „Začátky 
byly obtížnější, lidé si na nás musejí zvyknout 
a vyzkoušet naše služby,“ říká optička Kateřina 
Hrinová. Že si zvykají docela dobře, jsme viděli 
i při naší návštěvě. Během půlhodiny se v optice 
zastavili dva zákazníci.

Co všechno lidem optika nabízí? Především 
nejrůznější typy brýlových obrub, ať už plas-
tové, kovové nebo kombinované, vše v moder-
ních designech. Vyberou si jak lidé, kteří nemají 
v kapse tisíce, tak i náročnější zákazníci. Mladí 
lidé volí spíše moderní plastové retro brýle, starší 
se vybírají podle ceny. Kromě obrub vám zde 

udělají i skla, přesně podle požadavků a doporu-
čení lékařů. Ta se ale nevyrábějí v provozovně, 
ale posílají se do vlastní dílny, která je vyba-
vena veškerým nářadím potřebným k úpravě či 
opravě brýlí. Jedná se o základní opravy, jako 
jsou utažení šroubků, matiček, výměna siliko-
nových sedel, koncovek a jiných částí brýlí.

Protože čekací doby na vyšetření očí jsou 
dosti dlouhé, někdy trvají i několik měsíců, 
provozovna nabízí urychlení tohoto procesu 
zprostředkováním návštěvy u očního lékaře 
v Kunčicích. Člověk, který brýle nutně potře-

buje, se tak vytoužených brýlí může dočkat 
rychleji, než je obvyklé. V optice si ale můžete 
nechat po domluvě oči také přeměřit – firemní 
optometrička podle požadavků zajede i do 
Radvanic. 

Kromě brýlí a skel provozovna nabízí také 
nejrůznější obaly na brýle, šňůrky, ubrousky 
a hadříky na čištění skel. Kdo si oblíbil kon-
taktní čočky, neodejde z radvanické optiky 
s prázdnou, nabízejí tu také roztoky čočky. Lidí 
si tu mohou nechat svoje brýle vyčistit ultrazvu-
kem nebo utáhnout šroubky, u zde zakoupených 
brýlí je tato služba zdarma. Lidé sem ale často 
nosí také brýle, kde se jim zlomila obruba. „To 
je častý nešvar, lidé si na brýle sedají nebo se 
jim je dokonce podaří rozšlápnout. Ne vše ale 
jde spravit,“ vysvětluje Kateřina Hrinová. Při 
závažnějších poškozeních, jako jsou prasklé 
či ulomené části brýlí, je provozovna schopna 
tuto závadu opravit. V případě titanových obrub 
zajistí opravu i tohoto materiálu.

Kateřina Hrinová doplňuje, že lidé často 
podceňují péči o brýle. Podle ní by nejméně 
jedenkrát ročně měli lidé brýle odborně vyčis-
tit, případně utáhnout šroubky, protože by se jim 
vlivem znečištěných brýlí mohl zhoršit zrak.

Nyní mají v Radvanicích ještě slevovou akci, 
kdy si šipkou do terče můžete vystřílet až 50pro-
centní slevu.

V prodejně jdou s dobou, takže všechny 
služby můžete platit nejen hotově, ale také 
pomocí platebních karet a dokonce i poukáz-
kami SODEXO a FLEXI PASS. Optika má také 
své webové stránky www.optikananamesti.cz, 

kde najdete další informace a články týkající se 
brýlí a zraku vůbec.

A pokud vám vrtá hlavou, proč se optika 
jmenuje Optika na náměstí, když v Radvanicích 
žádné náměstí není, vězte, že se tak jmeno-
vala první optika majitele Romana Filípka. 
V Brušperku se totiž nacházela na náměstí, 
odtud tedy pramení její název. Stejně se jmenují 
i další pobočky v Kunčicích a Vratimově. 

PaedDr. Zuzana Sedláčková
OPTIKA NA NÁMĚSTÍ
Těšínská 245/297
716 00 Ostrava-Radvanice
Tel.: +420 608 428 444
E-mail: optikananamesti@seznam.cz
Provozní doba:
Pondělí–čtvrtek: 8.00–17.00
Pátek: 8.00–14.30

Oprava 
dalimilovy ulice

Z důvodu špatného technického stavu místní 
komunikace ul. Dalimilova zahájilo statutární 
město Ostrava, městský obvod Radvanice a 
Bartovice v měsíci říjnu celoplošnou souvislou 
údržbu této místní komunikace, včetně její sou-
částí a příslušenství.

Celoplošnou údržbu prováděla na základě 
výběrového řízení společnost SILNICE.CZ 
s.r.o., která spočívala ve výměně obrusné vrstvy 
v tloušťce. 50 mm, výškové úpravě stávajících 
vývodů inženýrských sítí, demolici a obnově 
nájezdů k rodinným domům. 

Veškeré práce byly ukončeny v polovině 
měsíce listopadu. Vynaložené finanční pro-
středky byly ve výši 3 625 694,00 Kč.

Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru SŘDaŽP
Foto: BcA. Roman Pecháček
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serIál
představujeme podnikatele 

v obvodu

Už skoro rok funguje v radvanicích optika

Kalendář na rok 2015

Městský obvod Radvanice a Bartovice 
se rozhodl  i v závěru letošního roku vydat 
stolní kalendář na rok 2015, ve kterém opět 
občané najdou fotograf ie ze života nás 
všech v roce 2014. Všechny domácnosti v 
Radvanicích a Bartovicích ho opět dostanou 
zdarma do schránek. Pokud nebude doručen, 
např. z důvodu velikosti schránky, do které 
se nevejde, je možno po domluvě si kalendář 
vyzvednout na sekretariátě úřadu.

Mgr. Šárka Tekielová, starostka
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Naši jubilanti v prosinci 2014
Blahopřejeme!

Dana Mokrošová, Zdeněk Musialek, Milan Kaiser, Jaroslav Vaňáček, 
Jiří Honzek, Šárka Rechtoríková, Vlastimil Kala, Věra Molnárová, 

Jarmila Brudná, Šárka Dadáková, Dagmar Motyková, Ivan Chlubna, 
Lubomír Svoboda, Michal Skotnica, Josef Bubeníček, Jaromír Čihánek, 

Stanislava Davidíková, Jiří Slíva, Eva Plevová, Jiří Hrstka, Marie Rohlová, 
Zdenek Chromý, Marie Kocurová, Jana Vykoupilová, Marie Tvardková, 

Jolana Kováčová, Hilda Mikesková, Amalie Válková, Pavel Voznica, Anděla 
Siejová, Aleš Havlásek, Aleš Mokroš, Jaroslava Kainová, Dagmar Joklová, 

Lumír Rucký, Jan Vavrouch, Květuše Zbořilová, Vladimír Sládek, Jaroslava 
Kostrůnková, Genoveva Paškuliaková, Elvíra Hromádková, Anna Sýkorová, 
Oldřich Kubáň, Jan Faltýnek, Maria Barošová, Miloslav Karásek, Štěpánka 

Příhodová, Štěpánka Grossmannová, Marie Vavřincová
Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví a osobní pohody!

Jména oslavenců v této společenské rubrice zveřejňujeme bez jejich předchozího souhlasu. Pokud si občan 
zveřejnění nebude přát, je tento požadavek nutno uplatnit u redakční rady nebo zaslat na adresu úřadu 

nejpozději do uzávěrky RaB novin, tj. do 15. dne v měsíci. Jelikož v informačním systému evidence obyvatel nelze 
zjistit, jaké tituly či vědecké hodnosti občan získal, uvádíme zde pouze jméno a příjmení oslavence.

VáNOce 2014
v chrámu Neposkvrněného Početí 
Panny Marie v Ostravě-Radvanicích

 Štědrý den: Vigilie Narození Páně – středa
24. 12. 2014 | 22:00 hod. – Mše svatá „půlnoční“
zpívá schola mladých
 Slavnost Narození Páně – čtvrtek
25. 12. 2014 | 9:00 hod. – Mše svatá ze slavnosti
zpívá chrámový sbor: Fr. Šimíček, Česká 
vánoční mše
 Svátek sv. Štěpána – pátek
26. 12. 2014 | 9:00 hod. – Mše svatá 
9:45 hod. – Vánoční hra (nejen pro děti)
 Svátek Svaté rodiny – neděle
28. 12.2014 | 9:00 hod. – Mše svatá s obnovou 
manželských slibů
 Silvestr – středa
 31. 12. 2014 | 16:00 hod. – Mše svatá 
se svátostným požehnáním na závěr občan-
ského roku 2014
 Slavnost Panny Marie, Matky Boží – čtvrtek
1. 1. 2015 | 9:00 hod. – Mše svatá 
na začátku Nového roku 2014

Dne 15. října 2014 se uskutečnil zájezd pro 
seniory do Luhačovic a Petrova, který byl záro-
veň dárkem ke Dni seniorů. Autobusového 
zájezdu se zúčastnilo 45 seniorů, aktivních členů 
tří klubů důchodců z Radvanic a Bartovic. 

V dopoledních hodinách si účastníci zájezdu 
prošli a prohlédli centrum lázeňského města 
Luhačovice, které je u seniorů velice oblíbené – 
leží totiž blízko Ostravy a hodí se k procház-
kám i pro starší seniory. Mnoho Bartovických 
a Radvanických zde v minulosti trávilo léčebné 
pobyty nebo dovolené – vzpomínali a užívali si 
klidné dopoledne ve společnosti svých známých 
a přátel, porovnávali, co se za cca 20 až 30 let, 
kdy byli v tomto lázeňském městečku napo-
sledy, změnilo. Odpoledne už seniory čekal pře-
jezd na jižní Moravu do vinařské obce Petrov. 

V ní se mohli podívat do vinného sklípku, který 
byl velice pěkný a udržovaný. Vyslechli si před-
nášku o historii místních vinných sklípků a pak 
už jen poseděli, ochutnávali kvalitní vína, která 
si mohli i koupit, a klábosili o životě.

Podle účastníků zájezdu členové všech tří 
klubů přivítali tento výlet s velkým nadšením, 
protože nemají často možnost trávit čas spo-
lečně a vzájemně se poznávat. Výběr lokalit 
a celková organizace zájezdu byla vzhledem 
k věkovému složení účastníků velmi vhodná 
a příjemná a senioři ji ocenili svou hojnou účastí. 
Díky příjemné atmosféře a krásným zážitkům 
na zájezdu byli všichni účastníci nesmírně spo-
kojeni. Jak se všichni shodli, v budoucnu by rádi 

přivítali další možnost zúčastnit se obdobného 
zájezdu za poznáním i zábavou.  Zájezd se mohl 
uskutečnit jen díky účelové dotaci z rozpočtu 
statutárního města Ostravy v oblasti Volný čas 
pro rok 2014 a dotace ve výši 20 000 korun byla 
určena na podporu činnosti klubů důchodců. 

Tři Kluby důchodců Radvanice a Bartovice

zájezd seniorů do luhačovic a sklípku

Vánoční bohoslužby 
v Husově sboru

24. 12. 2014 | 22:00 hod. – Půlnoční 
bohoslužba

25. 12. 2014 | 10:00 hod. – Boží hod 
vánoční – Narození Páně

26. 12. 2014 | 8:00 hod. – Štěpán
Pravidelné bohoslužby v našem kostele 

probíhají každou neděli v 8:00 hod.
Úřední hodiny:  

Pondělky – 14:00–16:00 hod.
Kontakt: 775 092 801

Srdečně zveme také na výstavu bet-
lémů, které nám zapůjčí ze své sbírky 

pan Ing. Jiří Jokel.

Poslední adventní neděli 21. prosince 
se v Římskokatolickém kostele v Ostravě-
Radvanicích uskuteční historický první bene-
f iční koncert v rámci motta „Deset ZPĚT“ 
skupiny Investcon group. Na koncertě vystoupí 
soubor Maranatha Gospel Choir s Martinem 
Svátkem, jenž tvořil s Blankou Janečkovou sle-
pecké duo v soutěži Hlas ČeskoSlovenska 2014. 
Toto hudební těleso čítá přes 30 zpěváků, což 
je ojedinělý počet v rámci gospelových skupin 
v České republice. Díky tomuto faktu je zaru-
čen nevšední hudební zážitek. Celý výtěžek 
akce bude darován organizaci Dětské centrum 
Domeček v Ostravě-Zábřehu. Jedná se o dětský 

domov pro děti do 5 let. Lístky můžete zakoupit 
v Ostravském informačním servisu. Začátek 
akce je naplánován na 17 hodin. Těšíme se na 
vás! Ing. Petra Manczalová

Benefiční koncert v kostele



D ne 11.  l i s topadu se  v  17:0 0 hod i n , 
v obřadní síni ú řadu městského obvodu, 
uskutečnil první ze dvou podzimních kon-
cer tů vážné hudby, za př ítomnost i před-
st av itelů měst ského obvodu Radvan ice 
a Bartovice starostky Mgr. Šárky Tekielové 
a místostarosty Bc. Aleše Boháče, MBA. 

Milovníci vážné hudby se sešli v hojném 
počtu. Odměnou jim byl přek rásný kul-
turní zážitek, který pro ně př ipravili stu-
denti Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia 
v Ostravě pod vedením Mgr. Jiřího Bystroně. 
Zazpívaly, pravidelným návštěvníkům již 
dobře známé, Isabela Ufrlová a Karolína 

Lévková za klavírního doprovodu profesorky 
Mgr. Reginy Bednaříkové. O tom, že paní 
Mgr. Bednaříková vychovává nadané pokra-
čovatele, nás přesvědčili v klavírních vstu-
pech Jakub Šotkovský a Adéla Sleczková. 

Poslední letošní koncert bude 16. 12. 2014. 
Přijďte si oddechnout od vánočního shonu 
a načerpat tu správnou vánoční atmosféru. 
Těšíme se na vás.

Text a foto: Jana Sedláková, referent OaVV

10.12. 14.00 KD Radvanice – Vánoční 
posezení 

10.12. 17.00 Rozsvěcení vánočního 
stromu před radnicí

11.12. 16.00 KD Bartovice – Nezapomněl 
na nás Mikuláš?

12.12. 17.00 ČSV o.s. ZO – výbor schůze

12.12. 18.00
ZO ČZS Radvanice – 
závěrečné hodnocení 
č. 2014

14.12. 17.00

Adventní koncert 
s Martinou Kociánovou – 
Římskokatolický kostel 
Neposkvrněného početí 
Panny Marie v Radvanicích

16.12. 15.00 KD při DPS Bartovice – 
tombola

16.12. 17.00 Koncert vážné hudby – 
obřadní síň radnice

17.12. 15.00 3. schůze Rady MěOb RaB – 
kancelář starostky

19.12. 16.00 3. Zastupitelstvo městského 
obvodu – hasičská zbrojnice

31.12. 21.00 Silvestrovský ohňostroj před 
radnicí
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v měsíci prosinci

Kalendář
událostí

Dne 21. prosince 2014 si připomeneme 
10. výročí úmrtí pana 
Antonína Káni 
z O.-Radvanic. 
Kdo jste ho měli rádi, věnujte mu tichou 
vzpomínku. 
S láskou vzpomínají rodiče, sestra 
s rodinou, kamarádi a kolegové z místního 
Sboru dobrovolných hasičů O.-Radvanice. 

Dne 1. 12. 2014 uplyne 1. výročí 
od chvíle, kdy nás navždy opustila
paní 

Anna Jašková 
z Ostravy-Bartovic.
S láskou vzpomínají manžel Josef, 
dcera Miluše a syn Josef s rodinami. 

Dne 20. prosince 2014 vzpomeneme 
1. výročí úmrtí pana 

Karla Rathouského 

z Ostravy-Radvanic. 
Všem, kdo jste ho znali a měli rádi, 

děkujeme za tichou vzpomínku. 
Vzpomínají manželka Jaroslava a dcera 

Mirka s rodinou. 

Dne 29. 12. 2014 si připomeneme 
1. výročí, kdy nás navždy opustil 
pan 

Ing. Jaroslav Lacman 

Děkujeme všem, kdo jej uctí tichou 
vzpomínkou. 

S láskou vzpomínají manželka 
Katarína, synové Jaroslav a Martin. 

Koncert 
vážné hudby

Oslavil krásné 
jubileum

Své významné životní jubileum osm-
desát let oslavil v úžasném životním elánu 
a temperamentu pan Břetislav Mokroš. 
Jubilantovi, dlouholetému obyvateli našeho 
městského obvodu, srdečně pogratuloval 
místostarosta Bc. Aleš Boháč, MBA, a mat-
rikářka Bc. Šárka Krkošková. Do dalších let 
oslavenci přejeme pevné zdraví, životní elán 
a stále dobrou náladu.

Text a foto: Bc. Šárka Krkošková



Ukončení provozu 
školního hřiště 

Dnem 30. listopadu 2014 končí provoz 
školního hřiště. Prostředky na realizaci pro-
jektu „ ZŠ Vrchlického – Bezpečné hřiště – 
sportujeme pro radost a proti kriminalitě“ 
poskytlo statutární město Ostrava ve výši 
80 000 Kč. Finance z této účelové dotace byly 
použity na mzdu a ostatní osobní náklady 
správce hřiště. Jsme velice vděčni, že naší 
škole byla tato dotace poskytnuta. 

Školní hřiště, jehož správcem byl pan 
Josef Sedláček, bylo otevřeno 14. dubna 
2014 a bylo tak umožněno zpřístupnění 
školního hřiště žákům školy, jejich rodi-
čům, široké veřejnosti po ukončení provozu 
školy – v odpoledních hodinách, o víkendech 
a prázdninách. Zájemci o sportovní vyžití na 
školním hřišti jistě uvítali možnost zapůj-
čení sportovních potřeb, na jejichž pořízení 
dostala naše škola finanční příspěvek od 
městského obvodu Radvanice a Bartovice.

Děkujeme panu Josefu Sedláčkovi za jeho 
práci a srdečně mu blahopřejeme k ocenění 
práce správce hřiště, které mu bylo uděleno dne 
31. října 2014 Magistrátem města Ostravy.

Děkujeme také statutárnímu městu 
Ostravě za štědrou dotaci, díky níž mohou 
všichni sportovní nadšenci využívat školní 
hřiště k trávení volného času způsobem, 
který podporuje vzájemnou spolupráci, 
kamarádství a zvyšuje zájem o sport.

Vedení ZŠ Vrchlického

V pátek 7. listopadu se uskutečnila tradiční 
akce SRPŠ při ZŠ Vrchlického maškarní kar-
neval. Letos jsme ho nazvali Halloweenský 
karneval a zahajovali ho krátkým lampionovým 
průvodem. Zavzpomínali jsme tak na oblíbenou 
akci z minulých let – Uspávání broučků. Malá 
strašidla, mumie, kostlivci a čarodějnice v zají-
mavých maskách se svými rodiči zaplnili v neví-
daném počtu celou radvanickou sokolovnu.

Děti si s pilnými maminkami jako každo-
ročně daly na přípravě masek opravdu záležet, 
jak můžete vidět na fotografiích. 

Akci zahájila naše paní ředitelka Mgr. Hana 
Ostřanská s představiteli SRPŠ a děti z družinky 
zazpívaly oblíbenou písničku. Průvod pak vedla 
naše paní vychovatelka Šárka Ševčíková, lampi-
ónků bylo opravdu hodně. Další rodiče ze SRPŠ 
zatím připravovali samé dobrůtky, nejlepší bylo 
asi grilované masíčko. 

Po vstupu do sálu se každý obdivoval letošní 
výzdobě karnevalu. Opět ji vyrobily šikovné 
děti ze školní družiny s vychovatelkami Lenkou 
Laštuvkovou a Darjou Rozvadovskou. 

Nejprve se všem představila naše porota 
– paní starostka Mgr. Šárka Tekielová, pan 
místostarosta Bc. Aleš Boháč, MBA, paní 
zástupkyně ředitele Mgr. Hana Němcová, před-
sedkyně SRPŠ paní Jolana Gacíková a paní 
učitelka Mgr. Žaneta Grochovská. A pak už 
propuklo veselé dovádění, tanec a soutěže. 
Hudbu zajistil oblíbený trenér florbalu Stanislav 
Zientek a zábavné soutěže paní vychovatelky.

Na karnevale byla letos velice hodnotná 
tombola. Obětavé maminky prodávaly skvělé 
občerstvení. Porota měla nelehký úkol vybrat 
nejkrásnější masky. Dvacet vítězných dětí za 
svou masku obdrželo pěkné ceny.

Lenka Laštuvková, ZŠ Vrchlického

Nejlepšími tanečníky byli Tomáš Miller, 
Simona Gavroňová, Lucie Gonová a Zuzana 
Jandátová. Největší úspěch měla soutěž, při 
které jsme šli ve dvojicích s míčkem na čele. 
Vyhráli kluci, ale my jsme byly na 2. místě. 
Ondra Jandát vyhrál soutěž mumií, při níž 
jsme se balili do toaletního papíru. Balónky 
na noze vyhrál Filip Priečko. Pití brčkem zase 
Tomáš Miller. Veselo bylo při pojídání dortíků 
bez pomoci rukou. Vyhrál Filip Ngo. Tomu 
se tento den tak dařilo, že zanedlouho vyhrál 
i kreslení poslepu.

Letos zvítězila v hodnocení masek Gabriela 
Holmanová ve své masce mumie: „Maminka 
mi ji vyrobila na poslední chvíli a ve veliké rych-
losti. Za vítězství jsem dostala čokoládový dort 
a stolní hru Bingo.“ 

Druhé místo získala další čtvrťačka Dája 
Matýsková jako kostra a na třetím místě byla 
Maruška Michenková ze 2. třídy. 

Natálka: „Vyhrála jsem sice osmnácté místo, 
ale dostala jsem za to černobílošedý diplom 
a zvláštní čokoládu. V tombole jsem vyhrála 
hrníček, gumičky a nálepky. Jsem pyšná na 
mého tatínka, že patří v SRPŠ k pořadatelům 
takových akcí a musím ho za to pochválit.“

 Na maškarní karneval chodíme pravidelně, 
moc se nám líbí, ale letos poprvé jsme vyhráli 
krásná umístění, proto byl asi nejlepší. Také 
halloweenské diplomy, které tiskne sponzorsky 
pan Rozvadovský, se všem moc líbily.“

Natálka Hrabálková a Gabriela Holmanová, 
žákyně IV. tř. ZŠ Vrchlického

Foto: Mgr. Martina Linhartová
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Halloweenský maškarní karneval

Paní ředitelka naší školní družinu požádala, 
jestli bychom ještě jednou nevystoupili se scén-
kami z oblíbených pohádek. Akce se konala na 
Nové radnici města Ostravy 30. října dopoledne. 
Tam představitelé města Ostravy vyhodnoco-
vali a chválili nejpilnější správce školních hřišť. 

Naše paní ředitelka Mgr.Hana Ostřanská tam 
také velice chválila pana Josefa Sedláčka, který 
již sedmý rok pracuje každoročně jako správce 
hřiště. Také ona dostala ocenění. Všichni správ-
cové dostali také keramickou sošku sportovce 
Emila, kterou vyráběla s dětmi paní vychova-
telka Šárka Ševčíková ve školním klubu. Vybrali 
jsme úspěšné scénky a vyprali kostýmy. Do 

Ostravy s námi jela i obětavá paní vychovatelka 
Radka Vajdová. Před začátkem vystoupení jsme 
v šatně hráli různé hry a soutěže, třeba tleska-
nou nebo hádanky. 

Naše vystoupení mělo veliký úspěch, hráli 
jsme naplno. Kamarád Ondra svou roli Ivánka 
z pohádky Mrazík hrál s takovým nadšením, že 
při pohádce rozbil svůj luk od dědečka Hříbečka. 
Zase bude mít pan školník s námi práci. 

Po akci následovalo pohoštění, nejvíce mi 
chutnaly kuřecí řízečky a salámky.

Letos už nacvičujeme s družinou na vánoční 
besídku pohádky Františka Hrubína a scénku 
z pohádky Kouzla králů. Vystupování s druži-
novým dramaťákem nás moc baví, už se nebo-
jíme vystupovat před lidmi.

Izabela Legerská, žákyně II. A ZŠ Vrchlického
Fotografie z akce najdete na poslední straně.

Ocenění správců školních hřišť



Cože? S jakým padákem? Padák je netra-
diční psychomotorická pomůcka z lehounkého 
materiálu. Bývá ušitý z barevných dílů, a aby 
se dětem lépe držel, mívá na okraji poutka. Děti 
v mnoha školách, mateřských i základních a nyní 

už i děti na ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 
5, p.o., odloučeném pracovišti Trnkovecká 55 
s ním cvičí motoriku, prostorovou orientaci, 
barvy a také spolupráci. Není to jen tak, kutálet 
míček kolem dokola okraje padáku nebo míček 
společně vyhazovat vzhůru a zase jej chytat. 
S padákem se dá cvičit, hrát hry, relaxovat a zažít 
spousty legrace. Díky dotaci SMO „Bavíme se 
společně“ se děti už těší, co všechno nového se 
s padákem ještě naučí. 

Mgr. Ivana Fehérová, Ph.D., ZŠ Vrchlického, 
odl. prac.Trnkovecká

Foto: Pavlína Boháčová
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rozvoj pohybu i týmové 
spolupráce s padákem

Návštěva knihovny 
v radvanicích

Ve středu 12. listopadu jsme strávili velmi 
příjemné a pohodové dopoledne v knihovně 
v Radvanicích. Do této knihovny chodíme 
velmi rádi, protože nás vždy přivítají velmi 
milé paní knihovnice a připraví nám skvělý 
program. A nyní tomu také nebylo jinak. 

Nejdříve jsme si prohlédli nové a zajímavé 
knihy. Věřte, že v knihovně je jich opravdu 
mnoho a tím pádem je z čeho vybírat! 

Návštěva knihovny byla zaměřena 
na slušné chování a jednání. Nejdříve se 
společně přemýšlelo a vymýšlelo, kolik 
pozdravů a jakých pozdravů se v různých 
situacích může použít. Také jsme přirovná-
vali lidské vlastnosti k některým zvířatům. 
Následovala soutěž o slušném a vhodném 
chování, ve které jsme odpovídali na otázky. 
A představte si, že všechny otázky jsme 
správně zodpověděli a vyhráli jsme všichni! 
Na závěr, pro radost a potěšení, jsme si ozdo-
bili dřevěné kolíčky. Bylo to skvělé a úžasné! 
Rádi bychom poděkovali paním knihov-
nicím za příjemné dopoledne a již nyní se 
těšíme na další setkání v knihovně.  Žáci I.C 

a třídní učitelka  
Mgr. Radmila Sulková 

„slavnost slabikáře“

 Žáci I. C v úterý 4. listopadu nasedli do 
kouzelného a pohádkového vzdušného balónu 
a společně s rodiči i dalšími hosty postupně 
navštívili tři království. Nebojte se, nebáli se, 
vždyť neměli čeho! 

V pr vn ím k rálovstv í ,  kde vlád l k rál 
Písmeno, se žáci nejdříve představili, velmi 
bravurně předvedli čtení již naučených pís-
men a přednesli básně k jednotlivým písme-
nům. Král Písmeno byl velmi spokojen, žáky 
odměnil drobnou sladkou odměnou a poté žáci 
mohli znovu usednout do balónu a těšit se na 
další království, kde vládl král Slabika. Věřte, 
že i v tomto království žáci předvedli skvělý 
výkon. Žáci si dokonce zahráli na ptáčky, kde 
v hnízdě vytvářeli slabiky, četli slabiky a hledali 
také ke slabikám příslušné obrázky. Opět žáky 
sladká drobná odměna neminula! Čekalo nás 
poslední království, bylo to království krásné, 
rozlehlé, kterému vládl velmi moudrý, vzdělaný 
král, král Slovo. Během letu jsme potkali draka, 
nebojte se, byl to drak papírový, ale měl zvláštní 
papírový ocas, byl totiž tvořen slabikami, které 
společně vytvářely i slova. Žáci přečetli nejen 
slova, ale také již věty! A aby toho nebylo málo, 
žáci ukázali také své znalosti v matematice, 
předvedli básně k naučeným číslicím, porovná-
vali čísla a doplňovali číselné řady. 

Bylo toho opravdu mnoho, co žáci mohli 
předvést. Vždyť za dva měsíce školní docházky 
žáci I. C toho dovedou a zvládnou opravdu dost! 
A velká odměna pro žáky? No, přece Slabikář, 
který nám zatím ukrývá spoustu nových pís-
men. Ale věřte nám, že na konci školního roku 
budou všechna písmena našimi velkými kama-
rády! 

Mgr. Radmila Sulková, tř.uč. I. C, ZŠ 
Vrchlického, odl. prac. Bartovická 

Veselé strašení 
s Hopsalínem

Ve středu 5. listopadu v 16 hodin navštívil 
mateřskou školu Za Ještěrkou v Bartovicích 
velký kouzelník a kamarád strašidel Hopsalín. 
Naučil děti základům kouzel, třeba jak si poradit 
s velkými pavouky a projít pavučinou, jak uva-
řit správný lektvar a co vše do něj patří. K tomu 
přidal veselé, strašidelné tanečky a k malým 
strašidlům, kostlivcům, kouzelníkům a čaro-
dějničkám se přidali taky rodiče i paní učitelky. 
Veselé strašení bylo završeno večerním prů-
vodem se svítícími balónky přes strašidelný 
les k chaloupce ježibaby, která děti odměnila 
sladkostmi a svítícím náramkem. Odpoledne 
při skvělé zábavě uteklo jako voda a přišel čas 
se rozloučit, jak jinak než společnou fotografií 
s kouzelnickým mistrem Hopsalínem, který slí-
bil, že za dětmi zase brzy přijede.

Malá strašidla z MŠ Bartovice 



Pravděpodobně lítá po Radvanicích, anebo ho má 
někdo doma, PROSÍM, VRAŤTE NÁM HO!!!!

Nekouše, je důvěřivý, cizích lidí se nebojí.

ZTRATIL SE PES
GIZMO (4) ZTRACEN 14. 11. 2014

Je čipován, má kovový obojek se známkou  
a tel: 739 083 941.

Odměna: ANO
MÁTE-LI JAKÉKOLIV INFORMACE, 
PROSÍM KONTAKTUJTE MAJITELE

607 709 156
info@psidetektiv.cz 
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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	

PRODEJ
PALIVOVÉHO DŘEVA
Smrk: 	 špalky	30	cm	690	Kč	/	1prm/s
 štípaný	 850	Kč	/	1prm/s
Buk:	 špalky		 1100	Kč	/	1	prm/s
	 štípaný	 1050	Kč	/	1prm/s
Prodej	cca	8	kg	pytlíku	třísek	za	39	Kč	/	ks
Při	objednávce	nad 4 prm	1	ks	pytlíku	třísek	
zdarma.
Doprava	zajištěna	vozem	AVIE.

AKCE  
Smrk špalky 650 Kč / 1 prm/s  
(do	vyprodání	zásob)

Tel.: 725 987 422

inzerce

Dne 29. října jsme se s dětmi ze třídy Pastelky, 
z mateřské školy Slunečnice v Radvanicích, 
vydali do oblasti Dolních Vítkovic na expozici 
SVĚT TECHNIKY – Dětský svět.

Zde si mohly děti hrát s velkým jeřábem 
a postavit si svůj vlastní dům, opravit auto nebo 
jako malí lékaři uzdravit kamaráda. Někteří 
s pomocí paní učitelky nazpívali dětskou pís-
ničku, kterou si následně také poslechli. Pro 
děvčata byla k vidění skvěle vybavená dětská 
kuchyňka a farmářský trh. Myslím, že všechny 
zaujala figura krávy v životní velikosti, kterou si 
mohli zkusit podojit, a také vodní svět, v němž si 
děti také pěkně pohrály. Předškoláci z Pastelek 
byli ale nejvíce nadšení z Pohádkového světa, 
kde plnili všelijaké úkoly – hmatové, čichové, 
ale i zrakové.

Z expozice byly nadšeny jak děti, tak i my – 
paní učitelky a vřele ji doporučujeme pro rodin-
nou návštěvu. Simona Slížková

Foto: Henrieta Čajková

pastelky a expozice dětský svět

V předvánočním čase opět ožije dění ve 
Společenském domě v Bar tovicích. Nový 
nájemce pan Balický přichystal několik zají-
mavých akcí v týdnu od 6. do 13. prosince 2014, 
mezi něž patří komediální představení s názvem 
Krásný a krásnější. 

Nejde zrovna o klasickou formu divadelní 
hry, nýbrž o novou formu zábavného pořadu 
„two men show“ (šou dvou mužů), kteří hrají 
prakticky sami sebe. Role se zhostili pražští 
herci Miroslav Hrabě a Jaroslav Beneš, známí 
z několika divadel i televizních obrazovek. 
Diváci tak mohou zhlédnout hodinový program 
plný konverzačních témat nabitých humorem 
s nečekaným rozuzlením na konci. 

Pokud tedy máte zájem zhlédnout nové netra-
diční představení, které se bude konat v úterý 
9. prosince 2014 od 19 hodin ve velkém sále 
Společenského domu v Bartovicích, stačí si 

objednat místa a zakoupit vstupenky za 100 Kč 
přímo ve společenském domě u pana Balického 
(tel. 728 087 421) nebo u Ing. Tomanové (tel. 
603 142 068) na sekretariátě zdejšího úřadu. 
Přejeme příjemnou zábavu. Redakce

společenský dům navštíví dva herci 
se svou šou Krásný a krásnější

PLEMENO: ČIVAVA
BARVA: HNĚDÁ
POHLAVÍ: SAMEC

VELIKOST: MALÁ DO 9 KG
MÍSTO ZTRÁTY: HVĚZDNÁ 
298/4, 716 00 RADVANICE



inzerce

Společenský dům Bartovice 
pořádá	ve	dnech	

od 7. 12. do 14. 12. 
VEPŘOVÉ HODY 

s programem: 
9.	12.	od	19	hod. 

divadelní	show	Krásný	a	krásnější	 
pražských	herců	Miroslava	Hraběte	

a	Jaroslava	Beneše.	

13.	12.	Mezinárodní	prodejní	
výstava	nožů	

Těšíme	se	na	Vás.	
Tel.	728	087	421	

www.spolecensky-dum.cz

inzerce
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Rok utekl jako voda a opět je tu podzim. Dne 
11. 11. 2014 jsme se sešli spolu s rodiči a dětmi 
v odpoledních hodinách v Mateřské škole 
Ostrava-Radvanice na svých třídách. Zde si 
všechny děti za pomoci svých rodičů vyrobily 

z různých materiálů broučky či berušky. Za 
to, jak se děti tak moc snažily, získaly sladkou 
odměnu. 

Venku jsme společně zazpívali píseň Na 
mravenčí pasece a mohli jsme vyrazit se svými 
světýlky, lampionky či lucerničkami odpro-
vodit všechny broučky a berušky na jejich 
poslední cestě před zimou. Po návratu jsme naše 
broučky a berušky uložili do postýlky, přikryli 
je listím, a aby se jim dobře spalo, děti zazpívaly 
Mravenčí ukolébavku. 

Věřím, že se akce všem líbila a všichni odchá-
zeli domů s pěknými dojmy a bohatými zážitky. 
Za tento společně příjemně strávený podvečer 
všem děkujeme.

Text a foto Bc. Martina Stankušová

pozvánka 
na adventní bohoslužbu

Přijďte se podívat a nasát vánoční atmo-
sféru na Adventním koncer tu 20. pro -
since v 17 hodin v Husově sboru v Ostravě 
 -Radvanicích. Uslyšíte pestrý program 
složený z hudebních přednesů, písní, básní 
i poselství naděje z Božího slova. Vstup 
volný a občerstvení zdarma. (RED)

UHELNÉ SKLADY
ŠENOV

AUTODOPRAVA – PRODEJ 
SYPKÝCH MATERIÁLŮ 
BÝVALÝ AREÁL VOKD

ČERNÉ OKD, KOKS, HNĚDÉ 
BILINA, MOST

HNĚDÉ UHLÍ DO AUTOMATICKÝCH 
KOTLŮ

ZE ZASTŘEŠENÉ HALY
DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI 

S PROVOZEM AUTOMATICKÝCH 
KOTLŮ

VÁŽENO NA KALIBROVANÉ 
DIGITÁLNÍ AUTOVÁZE

VÝHRADNĚ ČESKÉ UHLÍ
Polské – NEVEDEME

Po–Pá: 7:30–15:00 hod.

Web-ceník: 
www.prodejuhlicz.cz
INFO: Tel. objednávky:

Po–Ne: 6:00–19:00 hod.
Tel.: 608 827 288

Jak jsme uspávali broučky

z činnosti našich včelařů



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 • prosinec 2014 • Redakční rada: Mgr. Šárka Tekielová (předseda), Bc. Aleš Boháč, MBA, Mgr. Jar‑
mila Rojková, PaedDr. Zuzana Sedláčková, Lenka Laštůvková, BcA. Roman Pecháček l Redakce v sídle vydavatele – tel.: 599 416 100, e‑mail: rabky@seznam.cz, 
stekielova@radvanice.ostrava.cz, abohac@radvanice.ostrava.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.

Halloweenský maškarní karneval

ocenění správců školnícH Hřišť na ostravské radnici

ii. etapa rekonstrukce mš Bartovice (prostory kd) 

relaxační zóna kamčatka

Nyní Nyní Před Fota: BcA. Roman Pecháček 

Fota: BcA. Roman Pecháček 


