
Rozpočet na rok 2015 doporučila rada měst-
ského obvodu dne 3. prosince 2014 ke schválení 
zastupitelstvu městského obvodu. Následně byl 
schválen také Zastupitelstvem městského obvodu 
Radvanice a Bartovice dne 19. prosince 2014. 
S jednotlivými položkami navrhovaného rozpočtu 

před jeho schválením se mohli občané seznámit ve 
vývěsních skříňkách. Schválený rozpočet je již 
nyní aktualizován na webových stránkách měst-
ského obvodu www.radvanice.ostrava.cz.

Následující shrnutí Vám odprezentuje hlavní 
údaje schváleného rozpočtu pro rok 2015.  
Rozpočet na straně příjmů i výdajů je vyrov-
naný bez pomocí jakýchkoliv půjček a úvěrů. 
Mezi podstatné příjmy městského obvodu patří 
daně z nemovitostí ve výši 8,8 mil. Kč a příjmy 
z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí 
(pronájmy pozemků, společenského domu, 
pozemků pod garážemi, obecních bytů, hro-
bových míst) ve výši 10,5 mil. Kč. Tyto příjmy 
jsou nastaveny ve stejné výši jako v předešlých 
letech. 

Mezi další příjmy městského obvodu patří 
nedaňové příjmy. Zde je nejvýznamnější část-
kou transfer ze statutárního města Ostravy ve 
výši 20,514 mil. Kč. Statutární město Ostrava 
je příjemcem všech sdílených daní a transferů 

Přání v novém roce
Vážení a milí spoluob-

čané,
rok 2014 je za námi 

a před námi je rok nový. 
Jaký bude? Říká se, že 
kdo nemá žádný cíl, ten 
nemůže nikam dojít. Kdo 
ho má, snáze najde směr, 
kterou cestou se dát. Ne 
všechny cesty vedou k cíli, 
ale věřím, že při dobré 

vůli, odvaze, trpělivosti a vytrvání se ke svému 
cíli, nebo třeba svým snům či přáním nakonec 
přece jenom dostaneme.

Ráda bych Vám na začátku nového roku 
popřála vše nejlepší, ať se Vám splní všechna 
přání a očekávání, ať rok 2015 prožijete v kruhu 
svých blízkých, obklopeni láskou a porozu-
měním. Nezapomínejte na své přátele a blízké 
a věnujte jim trochu svého času. Oni Vám to 
určitě vrátí, když to budete potřebovat. Mluvte 
se svými rodiči a prarodiči, čerpejte z nich 
životní zkušenost a sílu v dobách, kdy nám 
nebude nejlépe. Podejte pomocnou ruku těm, 
k nimž osud nebyl tak příznivý jako k Vám, 
zahrňte je pozorností a láskou, kterých se jim 
mnohdy nedostává. Za to Vám děkuji a přeji si, 
abychom se za rok opět ve zdraví potkali – o rok 
starší, zkušenější a pokornější k životu.

Šárka Tekielová,
starostka
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Městský obvod Radvanice a Bartovice se 
rozhodl i v závěru loňského roku vydat stolní 
kalendář na rok 2015, ve kterém opět občané 
najdou fotografie ze života nás všech v roce 
2014. Všechny domácnosti v Radvanicích 
a Bartovicích ho opět dostanou zdarma do 
schránek. Pokud nebude doručen, například 
z důvodu velikosti schránky, do které se neve-
jde, je možno po domluvě si kalendář vyzved-
nout na sekretariátě úřadu.

Šárka Tekielová, starostka

Před radnicí městského obvodu se loni opět rozzářil vánoční strom a děti psaly svá přáníčka  Q

Ježíškovi. Více čtěte na straně 5.  Foto: Roman Pecháček

rozsvícení vánočního stromu

rozpočet na rok 2015

Vyšel kalendář na rok 2015



ze státního rozpočtu ve výši cca 7 mld. Kč, ale 
pouze 700 mil. Kč je použito na transfery měst-
ským obvodům. Se zbytkem peněz si hospodaří 
město samo. Oproti minulým rokům byl trans-
fer městským obvodům novým vedením města 
snížen ještě o 2,5 %, což v našem rozpočtu udě-
lalo výpadek cca 0,5 mil. Kč. Příjmy celkem na 
rok 2015 do kasy našemu městskému obvodu 
přinesou 45,14 mil. Kč. K této částce je potřeba 
ještě připočíst sumu 6,3 mil. Kč, která nebyla 
proinvestována v roce 2014 a která byla určena 
na rekonstrukci bytového domu na ul. Revírní 
4, na výstavbu chodníku u Ozdravného centra 
Ještěrka, na výstavbu chodníku na ul. Těšínské 
v úseku od ul. Bémova po zastávku Olšák a na 
rekonstrukce a opravy komunikací po výstavbě 
I. etapy kanalizace v Bartovicích. Uvedená 
částka je přímo určena na vyjmenované akce 
a bude na ně použita v průběhu roku 2015. 

A jaké další investice v nadcházejícím roce 
předpokládáme? Jsme potěšeni, že i v tomto 
roce se bude pokračovat pod vedením starostky 
Šárky Tekielové v rekonstrukcích bytových 
domů a zastupitelé částku na rekonstrukce 
v rozpočtu na rok 2015 schválili. Nyní probíhá 
již zmíněná rekonstrukce domu na ul. Revírní 4, 
o které jsme už předem avízovali, že bude rozlo-
žena do let 2014 a 2015 tak, abychom mohli vyu-
žít převáděných peněz z roku 2014 ve výši 2,6 
mil. Kč a zároveň z letošního rozpočtu částku 
doplnit o 1,9 mil. Kč. To znamená, že pro tento 
rok se počítá s rekonstrukcí domu v celkové výši 
4,5 mil. Kč. Současně dohlédneme na to, aby 
prostředky získané od nájemníků byly vloženy 
zpět do oprav dalších bytových domů. Nyní 
máme připraven projekt na bytový dům na ul. 
Matušínského 2 a 4. Předpokládaná výše rekon-
strukce podle projektové dokumentace bude 
činit 4,6 mil. Kč. Ze soutěže realizace projektu 
jistě ušetříme prostředky, které dále využijeme 
k odstranění vlhkosti v domech na ul. Kobrova. 
V rozpočtu na rok 2015 se také počítá s částkou 
200 tis. Kč na projektovou přípravu rekon-
strukce domu na ul. Matušínského 6 a 8.

Další velká investiční akce v našem měst-
ském obvodě v roce 2015 bude zahájena 
v období letních prázdnin. Jedná se o celoploš-
nou opravu ul. Těšínské, kterou dlouhodobě 
městský obvod prosazoval v Bílé knize kraje. 
Oprava ve výši 32 mil. Kč zahrne úsek od vel-
kého kruhového objezdu na ul. Fryštátské přes 
Hranečník až po ul. Počáteční v městském 
obvodě Slezská Ostrava. Díky spolupráci se 
Správou silnic Moravskoslezského kraje budou 
do rekonstrukce zahrnuty i nově vybudované 
zálivy u autobusových zastávek, které nahradí 
stávající nevyhovující propady v asfaltovém 
povrchu. Ten bude nahrazen již moderním beto-
novým povrchem spolu s bezbariérovým přístu-
pem k zastávkám autobusů. Vedení městského 
obvodu se dohodlo, že využije synergie této 
stavby a zároveň se zaměří na vyrovnání všech 
obrub a opravy chodníků v celém rekonstruo-
vaném úseku. Zároveň jednáme s Ostravskými 

komunikacemi o výměně veřejného osvětlení. 
Také jsme oslovili vodárny a plynárny s žádostí 
o součinnost opravy svého zařízení, aby v nej-
bližších letech již v tomto úseku nic neopravo-
valy a tím nezasáhly do nově zrekonstruované 
komunikace a chodníků.

Jsme si vědomi toho, že se v městském obvodě 
nacházejí i jiné chodníky, které nutně potře-
bují rekonstrukci, ale v současné době chceme 
využít právě plánované celoplošné opravy nej-
frekventovanějšího místa našeho městského 
obvodu, proto jsme prioritně zvolili uvedenou 
variantu. Nicméně v následujících letech plánu-
jeme opravy i dalších chodníků. 

Můžeme snad prozradit, že v současné době 
získal městský obvod potřebné stavební povo-
lení pro stavbu chodníku u Ozdravného centra 
Ještěrka, která zatíží rozpočet částkou 2,1 mil. 
Kč. Věříme, že se v dohledné době dočkáme také 
stavebního povolení na výstavbu tolik potřeb-
ného nového chodníku na ul. Těšínské v úseku 
ul. Bémova po zastávku Olšák, které zatím 
vázne na souhlasu jediného majitele soused-
ního pozemku. Předpokládaná investice na tuto 
stavbu činí 0,6 mil. Kč. Částka 1 mil. Kč bude 
investovaná do celoplošné opravy komunikace 
po dokončení stavby „Kanalizace Bartovice I“. 
Chceme opravit veškeré ulice dotčené stavbou 
kanalizace. K uvedenému 1 mil. Kč je na opra-
vách komunikací schváleno ještě 0,6 mil Kč na 
další údržbové práce na komunikacích, zejména 
opravy výtluků po zimním období.

Po dohodě se Správou silnic Moravsko
slezského kraje a po obdržení kladného sta-
noviska dopravní policie dojde k postupnému 
odstraňování nevzhledných betonových City 
bloků. Po odfrézování Těšínské ulice „U Švasty“ 
již tyto City bloky nebudou montovány zpět 
a střední pás bude osázen obrubami s výsadbou 
zeleně.

Poslední stavbou na ulici Těšínské v roce 
2015 bude v případě získání potřebného staveb-
ního povolení vybudování chybějícího přechodu 
pro chodce u restaurace Ramses v Bartovicích.

Pokusili jsme se shrnout očekávané nejvý-
znamnější akce v roce 2015, které zatíží roz-
počet městského obvodu. Kromě investičních 
výdajů má však městský obvod i běžné výdaje, 
které jsou z velké části stejné jako v roce 2014, ať 
se jedná o chod úřadu, podporu Sborů dobrovol-
ných hasičů v Radvanicích i Bartovicích, nebo 
příspěvkových organizací, tedy škol a předškol-
ních zařízení. Právě u školních a předškolních 
zařízení je transfer potřebný k jejich chodu 
ve výši přesahující 6 mil. Kč. Částka je stejná 
jako v předchozích letech, byť se předpokládá 
úspora zejména z důvodu zateplení budov škol 
na ul. Vrchlického a Havláskova a také z důvodu 
sloučení škol Vrchlického a Trnkovecké. Takto 
uspořené peníze budou využity na další opravy 
těchto škol. Plánuje se rekonstrukce sociálních 
zařízení ve škole na ul. Vrchlického, neboť ta 
jsou zde původní již několik desítek let, a tedy 
nemoderní. Budeme se věnovat také projekční 
přípravě vnitřních prostor a technického zázemí 
mateřské školy v Bartovicích. Zároveň spolé-
háme na vypsání dotační výzvy někdy v prů-
běhu února až dubna, ze které bychom mohli 
čerpat prostředky na opravu budovy školy 
v Bartovicích a školy na Trnkovci.

Letošní rok předpokládá navýšené výdaje 
na opravy a služby. Počítáme např. s částkou 0,5 
mil. Kč na zahájení postupné rekonstrukce oplo-
cení obou hřbitovů v našem městském obvodě. 
Dále je navýšena jednonásobně částka na výdaj 
za komunální služby a služby územního rozvoje 
(400 tis. Kč). Z této položky se např. dokrývá 
odvoz suti do našeho sběrného dvora, kterou zde 
mohou vozit naši občané zcela bezplatně. Tato 
služba se v minulých letech pozitivně projevila 
na úbytku černých skládek.

Navýšení došlo také v oblasti grantů, kde je 
na rok 2015 počítáno s částkou 400 tis. Kč na 
podporu spolkové činnosti v městském obvodu 
Radvanice a Bartovice.

Aleš Boháč,
místostarosta
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(pokračování ze strany 1)
rozpočet...

adventní koncert 
v kostele se vydařil 

Na třetí adventní neděli 14. prosince 2014 
př ipravil městský obvod pro občany t ra-
diční dárek – Adventní koncert. Ten letošní se 
konal v Římskokatolickém kostele v Ostravě
Radvanicích. Představila se nám umělkyně, 
moderátorka Českého rozhlasu 2 a především 
mezzosopranistka paní Martina Kociánová, 
tentokrát s Triem Amadeus.

Římskokatolický kostel byl zaplněn do 
posledního místečka. Úvodem přivítala jak pří-
tomné návštěvníky, tak i rodačku z Radvanic 
a spolužačku Martinu Kociánovou starostka 
městského obvodu Šárka Tekielová. Martina 
Kociánová nám připravila svým nádherným 
zpěvem opravdu nevšední kulturní zážitek, 
kterému dodala slovem mluveným tu správnou 
vánoční atmosféru. Atmosféru jako stvořenou 
k rozjímání, objevování lidských hodnot a tra-
dic, které se nám v dnešním, spíše komerčním 
vnímáním svátků, zcela vytratily. 

Téměř hodina a půl v milé společnosti 
Martiny Kociánové a Tria Amadeus utekla jako 
voda a návštěvníkům nevadila ani zima, která 
tradičně koncerty v kostelech provází. Pro tento 
případ městský obvod připravil pro své občany 
menší pohoštění v podobě ochutnávky vánoč-
ního cukroví a teplého čaje na zahřátí, který 
dodával koncertu tu správnou vánoční pohodu. 

Jana Sedláková, odbor OaVV
Foto: Roman Pecháček

Více fotografií najdete na poslední straně.
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rozpočet městského obvodu radvanice a Bartovice na rok 2015
Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice na svém zasedání konaném dne 19. prosince 2014 schválilo rozpočet městského obvodu na 

rok 2015. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný. 

Kapitálové výdaje podle odborů v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu 
výdaje na rok 2015 /v tis. Kč/ RaB
Odbor OdPa Název OdPa ROK 2015

SŘD a ŽP 2212 Silnice – středové ostrůvky Těšínská 700

2212 Silnice – přechod pro chodce Ramses 300

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chod-
ník OC Ještěrka)

2 100

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chod-
ník na Olšáku)

600

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chod-
ník Těšínská)

1 567

3722 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (projek-
tové dokumentace)

365

celkem za odbor 5 632

S oc iá ln ích 
věcí a škol-
ství

3111 Předškolní zařízení (projektové dokumentace) 75

3113 Základní školy (projektové dokumentace) 75

celkem za odbor 150

Organizační 
a vnitřn ích 
věcí

3392 Zájmová činnost v kultuře 0

3412 Sportovní zařízení v majetku města 0

6171 Činnost místní správy 0

celkem za odbor 0

Odbor MBaI 3612 Bytové hospodářství 4 600

3612 Bytové hospodářství (rekonstrukce Revírní 4) 4 500

3612 Bytové hospodářství (projektové dokumentace) 200

3613 Nebytové hospodářství 100

3632 Pohřebnictví 0

3639 Komunální služby a územní rozvoj 0

3745 Péče o vzhled obcí (nástavba na čistící vůz) 250

5512 Požární ochrana – dobrovolná část 0

5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové 
stavy

0

celkem za odbor 9 650

Celkem 15 432

Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2015 /v tis.Kč/ RaB

Odbor OdPa Název OdPa SR 2015

SŘD a ŽP 2212 Silnice 2 707 

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 854 

2333 Opravy drobných vodních toků 80 

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 405 

3729 Ostatní nakládání s odpady 27 

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 920 

celkem za odbor 4 993 

Sociálních 
věcí a škol-
ství

3111 Předškolní zařízení, org. 1 672 

3111 Předškolní zařízení, org. 3 617 

3113 Základní školy, org. 8 4 863 

3141 Školní stravování, org. 1 221 

3141 Školní stravování, org. 8 400 

3231 Základní umělecké školy 30 

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

103 

4399 Kluby důchodců 98 

celkem za odbor 7 004 

Bytové 3612 Bytové hospodářství 3 861 

3613 Nebytové hospodářství 300 

celkem za skupinu 4 161 

 Příjmy a financování podle odborů v členění na položky rozpočtové skladby na rok 
2015 /v tis. Kč/ RaB
Odbor Pol. Název položky SR 2013 Návrh 2014 Návrh 

2015

SŘDaŽP 1361 Správní poplatky 50 80 80
2212 Přijaté sankční platby 5 10 10

celkem za odbor: 55 90 90
Bytové 
hospodářství

2132 Příjmy z pronájmu bytů 9 500 9 500 9 500
2132 Příjmy z pronájmu nebytových 

prostor
270 270 300

Majetkové 2119 Příjmy z věcných břemen 211 100 100
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 480 480 480
2329 Ostatní nedaňové příjmy 20 50 50

Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 246 250 250
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 

a náhrady
100 51 51

celkem za odbor: 10 827 10 701 10 731
Školství 2122 Odvody příspěvkových organizací 385 408 398

2132 Příjmy z pronájmu ostatních 
nemovitostí

280 280 280

Sociálních 
věci

2112 Příjmy z prodeje zboží 2 2 2
celkem za odbor: 667 690 680

Záležitosti 
sdělovacích 
prostředků

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 45 45
1361 Správní poplatky 120 140 140
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 1 1

Organizační 
a vnitřních 
věcí

2112 Příjmy z prodeje zboží 5 3 3
2212 Přijaté sankční platby 15 10 10
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 

a náhrady
0 1 1

2329 Ostatní nedaňové příjmy 5 0 0
Záležitosti 
kultury

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 4 4
celkem za odbor: 176 204 204

Financí 
a rozpočtu

1341 Poplatky ze psů 200 200 200

1343 Poplatky za užívání veřejného 
prostranství

20 20 20

1361 Správní poplatky 30 30 30
1511 Daň z nemovitostí 8 800 8 800 8 800
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 

a náhrady
0 0

2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 3 5 5
2141 Příjmy z úroků 40 50 50
4112 Neinv.při.transfery ze SR v rámci 

souhr.dot.vztahu
2 745 2 682 2 670

4116 Neinv.přijaté dotace ze státn.
rozpočtu

0 400 400

4137 Účelová neinvestiční dotace ze 
SMO – PV

0 97 98

4137 Neúčelová neinvestiční dotace ze 
SMO

19 720 21 050 20 514

4137 Investiční přijaté dotace od obcí 5 000 2 500 0
4139 Ostatní převody z vlastních fondů 752 648 648

celkem za odbor: 37 310 36 482 33 435
CELKEM 49 035 48 167 45 140
Konsolidace 752 648 648
8115 Financování – Ostrava město sportu, koupaliště 
Radvanice

0 860

8115 Financování – Chodníky (Bémova – Olšák, U Ještěrky), 
kanalizace Bartovice, rekontrukce BD Revírní 4

0 6 300

Zdroje po konsolidaci celkem 48 283 48 379 50 792

Majetkové 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 645 

5212 Ochrana obyvatelstva 50 

5512 Požární ochrana 647 

celkem za skupinu 1 342 

Pohřebnictví 3632 Pohřebnictví 638 

celkem za skupinu 638 

celkem za odbor 6 141 

Kultura 3319 Ostatní záležitosti kultury 15 

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 211 

3399 Ostatní záležitosti kultury 560 

celkem za skupinu 786 

Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2015 /v tis.Kč/ RaB

Odbor OdPa Název OdPa SR 2015

Organizační 
a VV

6112 Zastupitelstva obcí 152 

6171 Činnost místní správy 2 555 

celkem za skupinu 2 707 

celkem za odbor 3 493 

6310 Služby peněžních ústavů 27 

6339 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 200 

6409 Nespecifikované rezervy (dotace – granty) 400 

celkem za odbor 627 

Mzdové pro-
středky

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 595 

5512 Požární ochrana – dobrovolná část 1 550 

6112 Zastupitelstva obcí 1 998 

6171 Činnost místní správy 8 959 

celkem 13 102 

Převody 
vlastním 
fondům

Převod do SF 648 

Celkem 648 

Běžné výdaje celkem 36 008 

Konsolidace výdajů 648 

Běžné výdaje po konsolidaci 35 360 
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městská policie Ostrava 
zve na první kurz

Městská policie Ostrava zve na další z řady 
bezplatných kurzů, který pořádá v rámci pro-
jektu Bezpečnější Ostrava. První povánoční 
setkání veřejnosti proběhne 28. ledna 2015 od 
16 hodin. Místem konání bude opět budova 
městské policie na Hlubinské ulici. 

Lednové téma setkání s občany nese název 
„Nenechme se napálit aneb Výhodné nabídky“. 

Jak z názvu vyplývá, přednášející účastní-
kům kurzu tentokrát přiblíží, jak se vyhnout 
zdánlivě výhodným nabídkám úvěrových pro-
duktů a smluv a nepodléhat podvodným věři-
telům. Nebude chybět oblíbená sebeobrana 
a připraven bude také dětský koutek pro děti 
účastníků kurzu. Je vhodné s sebou přinést 
sportovní oblečení a hygienické potřeby. Bližší 
informace rádi poskytneme na tel. 599 414 165, 
950 739 407 nebo prostřednictvím elektronické 
pošty na adrese info@mpostrava.cz.

Městská policie Ostrava

Členové KD Radvanice tento rok slavili 
Mikuláše několikrát.

Dne 3. prosince to bylo v obvyklém prostředí 
Klubu důchodců s vlastní nadílkou, 6. prosince 
pak zájezdem na vánoční trhy v Kravařích. 
Zámecká atmosféra byla mikulášská, ale hlavně 
předvánoční, která lahodila zraku, sluchu 
i chuti.

Dne 11. prosince jsme měli Mikuláše se 
zástupci ArcelorMittalu, kteří nám předali 
vitaminové balíčky, a hlavně za účasti zástupců 
městského obvodu – starostky Šárky Tekielové 
a jejího doprovodu – Mikuláše (místostarosta 
Aleš Boháč), anděla, čerta a ostatních, od kte-
rých jsme obdrželi dárky také. Stejné dárky 

dostali také senioři z KD Bartovice a KD Domu 
s pečovatelskou službou.

Za návštěvu a všechny dárky děkují členové 
KD Radvanice.

Ludmila Galušková, předsedkyně KD

Obecní mikuláš

I letos vedení městského obvodu rozdávalo 
na Mikuláše dárečky v rodinách. O službu pro-
jevilo zájem hodně radvanických a bartovic-
kých rodičů, takže Mikuláš s andělem, čertem 
a paní starostkou si téměř mohli nohy uběhat, 
aby všech 140 balíčků dorazilo k dětem. A jak 
už to u Mikuláše bývá, někde byla radost, někde 
došlo i na slzičky, které rychle osychaly, když se 
objevily dárečky.  (SED)

Fotografie najdete na poslední straně.
Foto: Roman Pecháček

Silvestrovský 
ohňostroj

I v poslední den roku 2014 se konal 
před radnicí našeho městského obvodu 
Radvanice a Bartovice silvestrovský ohňo-
stroj. Starostka městského obvodu Šárka 
Tekielová a místostarosta Aleš Boháč tra-
dičně rozdávali voňavé koláčky a lidé se 
mohli ohřát svařáčkem. Ve 21 hodin pak 
starostka všem popřála hodně štěstí a zdraví 
v novém roce a pak už se potemnělá obloha 
rozzářila barevným gejzírem jiskřiček. 
Mnozí lidé si před radnici přinesli šampaň-
ské, které rozlévali do skleniček a vzájemně 
si popřáli úspěšný a zdravý další rok.  (RED)

mikuláš v Kd radvanice

Restaurace v areálu střediska Ozdravné cen-
trum Ještěrka
Adresa nemovitosti: OstravaBartovice, Za 
Ještěrkou 629/1 
Identifikační údaje společnosti
Název: Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o.
Na adrese: Ostrava, Poruba, Čkalovova 6144/20, 
PSČ 70800
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel
IČ:  253 85 691, DIČ: CZ 253 85 691 
Kontak t ní  osoba :  I ng.  P iperková ,  t el .: 
736 755 060, spiperkova@sareza.cz,  p. Lyčka, 
tel.: 596 977 223, jlycka@sareza.cz
URL adresa: www.sareza.cz
 Předmět výBěROvéhO řízeNí
Umístění nebytového prostoru:   1. nadzemní 
podlaží 
Celková podlahová plocha: podlahová plocha 
restaurace  116,4m2       
podlahová plocha zázemí restaurace a provoz-
ních prostorů 77,5m2       
venkovní plocha   terasa 80,0m2       
Dosavadní účel využití: restaurační zařízení
Doba pronájmu: od 1. 2. 2015
Vybavení: gastro zařízení, samostatný vchod do 
prostoru restaurace 
Prohlídka je možná pouze na základě před-
běžné telefonické dohody s vedoucím stře-
diska ( p. Horčička tel.: 736 755 077)
V nabídce je nutno uvést:
•  podnikatelský záměr využití nebytového 

prostoru
•  výši nabízeného nájemného za pronájem 

nebytových prostor v Kč/m2/rok
•  výši nabízeného nájemného za pronájem 

venkovní plochy (terasy) v Kč/m2/rok

•  výši nabízeného nájemného za pronájem 
vybavení restaurace v Kč/měsíc.

Doba pronájmu: od 1. 2. 2015
V nabídce je nutno uvést:
•  podnikatelský záměr využití nebytového 

prostoru
•  reference zájemce týkající se provozované 

podnikatelské činnosti
•  výši nabízeného celkového ročního nájem-

ného v Kč bez DPH
 POžadavKy Na PROKázáNí Kvalifi-
Kace a údaje O hOdNOtících KRité-
Riích

K nabídce je nutno přiložit kopii živnosten-
ského listu (výpisu z živnostenského listu) nebo 
výpisu z obchodního rejstříku.

Přijaté nabídky budou posuzovány dle před-
loženého podnikatelského záměru a výše nabí-
zeného nájemného. Pronajímatel si vyhrazuje 
právo nevybrat žádného ze zájemců o pronájem, 
popř. výběrové řízení zrušit.
 lhůty a míStO PRO POdáNí NaBídKy
Lhůta podání nabídky:
Písemné nabídky doručte do 22. 1. 2015 do 
15:00 hod. 
Místo podání nabídky:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 
s.r.o.
Zimní stadion OstravaPoruba
Sekretariát
Čkalovova 20/6144
708 00 OstravaPoruba
s označením „Pronájem – nebytový prostor 
OCJ“ v zalepené obálce.
Zveřejněno na www.sareza.cz od 22. 12. 2014 do 
22. 1. 2015

Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru



I když po sněhu nebylo v prosinci ani 
památky, spousta lidí přemýšlela nad tím, jak 
vyřešit topení svého domu či bytu tak, aby, jak se 
říká, „neprodělali kalhoty“. Proto jsme v rámci 
našeho pravidelného seriálu, v němž představu-
jeme podnikatele a firmy, kteří působí v našem 
městském obvodu, navštívili malou vzorkovou 
prodejnu firmy KOTLEKAMNA.CZ, s.r.o., 
v Radvanicích.

Firma se nastěhovala do prostor na Těšínské 
ulici přímo naproti Základní škole Vrchlického 
už před sedmi lety, a jak se zdá, o její výrobky 
a služby je mezi lidmi docela zájem. I když má 
webové stránky www.kotlekamna.cz, majitelé 
dávají přednost přímému prodeji, kde si zákazník 
může kotel či kamna přímo osahat. V době naší 
návštěvy z krbu dokonce sálalo příjemné teplo 
a majitelé otevřením dvířek demonstrovali, že je 
skutečné. Kamny totiž vytápějí celou prodejnu.

Firma se specializuje na kotle a kamna na 
peletky a uhlí. „Přemýšleli jsme nad tím, jak 
co nejefektivněji a nejlevněji vytápět rodinný 
dům nebo byt. Elektřina a plyn jsou drahé, takže 
nám z toho nejlépe vyšly automatické kotle na 
peletky nebo uhlí a na ty se specializujeme,“ 
říká Vlastmil Kremzar z f irmy. V nabídce 
mají 40 modelů různých firem z Česka, Polska 
a Itálie, pořídit si tu můžete kamna do interiéru, 

sklepa i do technické místnosti.  Letos už tady 
prodali 120 kotlů a před Vánoci byl jejich kalen-
dář s pracemi úplně zaplněný. Prostě nejlepší 
dárek k Vánocům je teplo domova.

U kamen ale služby radvanické firmy nekončí. 
Pomohou vám tu vyřídit krajskou dotaci na eko-
logické kotle (tzv. Zelená úsporám) a navíc vám 
ji i na krajském úřadě podají, aniž byste tedy 
museli vystát frontu na podatelně krajského 
úřadu. Za tuhle službu si neúčtují nic a ani po vás 

nechtějí, abyste si za přidělenou dotaci koupili 
jejich kotel. „Ale většinou se zákazník po zkuše-
nostech s námi rozhodně si vybrat kotel u nás,“ 
doplňuje majitel firmy Petr Mikulík a ukazuje 
celý štos potvrzení z podání žádostí o dotaci 
z krajského úřadu. Zdarma vám tu vyhotoví 
cenovou kalkulaci, přijedou se podívat na místo, 
kde by měl kotel stát, dodají vám adresy zákaz-
níků, kde se můžete informovat na zkušenosti 
s provozem a montáží kotle.

„Uvažujeme o tom, že bychom zavedli mož-
nost půjčení peletkových kamen, aby si je mohl 

zákazník vyzkoušet a rozhodnout se, zda mu 
vyhovují, nebo ne,“ říká o plánech firmy Petr 
Mikulík.

Firma ale nabízí i další věci. Kotel vám 
zamontují a spustí do 24 hodin, vyřeší napo-
jení kouřovodu a rekonstrukci topení a na kotle 
poskytují servis do 24 hodin. Firma dodává také 
peletky. „Prostě řešíme kotle od A do Z,“ dopl-
ňuje Vlastimil Kremzar.

Firma se každoročně zúčastňuje výstavy 
topenářské techniky Infotherma v Ostravě, která 
se bude letos konat od 19. do 22. ledna. I tam se 
majitelé snaží, aby předvádění kotlů probíhalo 
jako v reálu. „Vystavujeme zásadně venku, ve 
stanu, který vytápíme našimi kamny. Zákazníci 
na vlastní oči vidí, jak to funguje, a mohou si kotle 
takzvaně osahat,“ vysvětluje Petr Mikulík.

A jakých nejčastějších omylů se zákazníci, 
kteří přijdou do prodejny, dopouštějí? „Myslí si, 
že na plynový kotel, na který dostali dotaci, už 
žádnou dotaci nedostanou, a že se jich Zelená 
úsporám netýká. A pak je to problém novosta-
veb, kde projektanti neřeší technickou místnost 
a špatně propočítají, kolik lidé v domě protopí. 
Jejich majitelé se pak nestačí divit, jak vysoké 
jsou náklady na topení. Měli jsme případy, že 
majitel měl jeden rok starý kotel, ale vyměnil ho 
za automat, protože ty částky za topení pro něj 
nebyly únosné,“ uzavírá Petr Mikulík.

KOTLEKAMNA.CZ s. r. o
Těšínská 530/300, OstravaRadvanice 
Telefon: 777 830 415, 777 830 485

Zuzana Sedláčková
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SerIál
představujeme podnikatele 

v obvodu

Dne 12. prosince se v 17 hodin v obřadní síni 
úřadu městského obvodu, naposledy v letošním 
roce, uskutečnil sedmý koncert vážné hudby. 
Jsme velmi rádi, že si milovníci vážné hudby 
v předvánočním shonu našli chvilku na zasta-
vení a vánoční rozjímaní a sešli se v hojném 
počtu. 

St udent k y Ja náčkov y kon ze r va to ře 
a Gymnázia v Ostravě Nikol Turoňová, Kateřina 
Vavrečková a Barbora Jirásková zazpívaly písně 
našich i světových autorů za klavírního dopro-
vodu Reginy Bednaříkové a Michala Zátopka. 
Další část programu vyplnila, pravidelným 
návštěvníkům koncertů dobře známá, Kristýna 
Libosková hrou na flétnu.

Závěr koncertu se zcela nesl v duchu blíží-
cích se Vánoc. Všichni společně si mohli spolu 
s účinkujícími zazpívat nejznámější koledy. 

S t u d e n t i  J a n á č kov y  ko n z e r v a t o ř e 
a Gymnázia v Ostravě pod vedením Jiřího 
Bystroně nám v průběhu roku připravili opravdu 

krásné hudební zážitky. Přesvědčili, že vycho-
vávají mladou generaci, která ctí odkaz našich 
hudebních velikánů celosvětového formátu 
a tento bude v budoucnu předávat dále. A za to 
jim patří velký dík! 

Těšíme se na spolupráci s Janáčkovou kon-
zervatoří a Gymnáziem Ostrava pod vedením 
Jiřího Bystroně i v příštím roce. 

V příštím roce začne série koncertů koncem 
února. O přesném termínu budeme občany včas 
informovat.

Text a foto: Jana Sedláková, odbor OaVV

KOTleKamNa.Cz  
v radvanicích „jedou“ naplno

Koncert vážné hudby

Ve středu 10. prosince 2014 v 17.00 hodin se 
nám rozsvítil vánoční strom před budovou rad-
nice. Rozsvícení doprovázelo kulturní vystou-
pení dětí ze ZŠ Vrchlického v Radvanicích. Děti 
nám pod vedením paní Laštůvkové zazpívaly 
tradiční vánoční písničky a celé vystoupení 
odzpívaly s velkou radostí a chutí a připravily 
nám opravdu krásný zážitek. Ostatní děti, během 
vystoupení, napsaly „Jěžíškovi dopis“ a vlo-
žily ho do schránky. Všichni přítomní se mohli 
během celého podvečera na zahřátí občerstvit 
teplým čajem. Poté se slova ujala starostka Šárka 
Tekielová a místostarosta Aleš Boháč. Přivítali 
přítomné občany, popřáli pěkný adventní čas 
i Vánoce a vylosovali 3 děti, kterým Ježíšek 
jejich přání, přesně na Štědrý den, splní. Ze 104 
slosovatelných přání se přání splní 3 dětem: 
Marušce Michenkové, která si přála LEGO, 
Klárce Čížové, která si přála mluvícího Furbyho, 
a Filipovi Kučejovi s přáním nového mobilu. 
Vylosované děti dostaly dárky od městského 
obvodu na Štědrý den. A nastalo odpočítání 
a strom se spolu s budovou radnice v celé své 
kráse rozsvítil. Zdobit budou náš městský obvod 
až do Tří králů. Jana Sedláková, odbor OaVV

Fotografie na poslední straně.

Strom se rozsvítil



Starostka městského obvodu Radvanice 
a Bartovice Vás zve 
na slavnostní vítání občánků,
24. ledna 2015 v 10,00 hodin v obřadní síni 
zdejší radnice.

Vážení rodiče, pokud máte zájem o účast na 
slavnostním obřadu vítání občánků, dostavte 
se, prosím, v úřední dny na matriku Úřadu měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice (1. patro, č. 
dveří 15) s platným občanským průkazem a rod-
ným listem dítěte. Se zveřejněním fotografie, 
zapsáním do slavnostní kroniky a zveřejněním 
na internetové televizi městského obvodu 
musí zákonný zástupce dítěte vyjádřit svůj 
písemný souhlas.

Šárka Tekielová, starostka
Foto: Roman Pecháček

17.1. 19.00 Sokolovna Ples zahrádkářů

21.1. 14.00 KD Radvanice – Vepřové 
hody

22.1. 16.00 KD Bartovice – Vepřové 
hody

23.1. 20.00 Sokolovna – Rodičovský 
ples ZŠ Vrchlického

24.1. 10.00 Obřadní síň radnice – 
Vítání občánků
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v měsíci lednu

Kalendář
událostí

Naši jubilanti v lednu 2015
Blahopřejeme!

Mária Haladejová, Eva Pazderová, Petr Adamus, Jaroslav Pětvaldský, Ivana 
Nesétová, Miroslav Václav, Renata Kalová, Jana Václavová, Roman Vltavský, 

Pavlína Fuksová, Pavel Foltán, Jitka Lišková, Dana Blatonová, Jaroslava 
Svrčinová, Helena Šedivá, Božena Strzalková, Milena Stratilová, Zdeňka 
Tománková, Bohunka Žáčková, Alena Hermanová, Dagmar Štanderová, 

Miloslav Gora, Čestmír Třenecký, Marie Slonková, Marie Gogová, Jan Mužík, 
Ludmila Dočkalová, Jaromír Břenek, Pavel Hála, Jindřiška Dudová, František 

Otypka, Antonín Mareš, Zdeněk Hanáček, Josef Sýkora, Marta Klimešová, 
Jiřina Kohutová, Drahoslava Kráčalíková, Vladislav Berger, Zdeněk Ryška, 
Jindřiška Gřegořová, Jarmila Tisovská, Jiří Ryška, Bohuslav Hala, Marie 

Plachejdová
Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví a osobní pohody!

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

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

Své významné životní jubileum devade-
sát let oslavila paní Zdenka Škodová a krásné 
životní jubileum osmdesát pět let také oslavila 
paní Božena Váňová. Jubilantkám, dlouhole-
tým obyvatelkám našeho městského obvodu, 
osobně pogratulovali starostka Šárka Tekielová 

a místostarosta  Aleš Boháč a matrikářka  Šárka 
Krkošková. Do dalších let oslavenkyním pře-
jeme pevné zdraví, životní elán a stále dobrou 
náladu.

Text a foto: Šárka Krkošková

Oslavily krásná jubilea

Zdenka Škodová QBožena Váňová Q

Výbor ČZS Radvanice zve všechny příz-
nivce zahrádkářů na tradiční

PleS 
zaHrádKáŘŮ
do místní Sokolovny
Den konání:  17. ledna 2015 
Zahájení:  19.00 hod. 
Kuchyň:  Tradičně dobrá
Občerstvení:  Pestré
Vstupné:  140 Kč
Předprodej:  Květinářství Pavla,  
  Papírnictví paní Surovcová  
  a obvodáři
Tombola:  Bohatá a vtipná
Hudba:  naše dobré UFO Karviná
Přejeme dobrou zábavu !!!

Vítání občánků – pozvánka

SRPŠ při ZŠ Vrchlického
srdečně zve na

rOdIČOVSKÝ 
PleS

v Sokolovně v pátek 
23. 1. 2015 od 20.00

Skvělá hudba, zábava, 
tombola, občerstvení.
Vstupenky objednejte  

u paní Ševčíkové  
(724 739 924)
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Dne 16. 1. 2015 oslaví své 
90. narozeniny 

paní 

Jindřiška 
Gřegořová. 
Do dalších let přeje hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti celá rodina. 

Dne 27. ledna 2015 
by oslavil pan 

Jaroslav Semecký 

své 80. narozeniny. 
Zemřel ve věku 79 let. 
Vždy na něj budou s láskou 
vzpomínat manželka Marta s celou 
rodinou.

Nad radvanickým hřbitovem tichý vánek věje 
a Tobě k věčnému spánku tichou píseň pěje. 
Dne 27. 1. 2015 si připomeneme 

1. výročí úmrtí  pana 

Karla Slonky 
z OstravyRadvanic. 

S láskou vzpomínají manželka Marie, 
syn Martin 

a dcera Marcela s rodinami. 

akce v knihovně
 Za časů ušatých čepic…
setkání s prvňáčky ze ZŠ Bartovice
leden | v dopoledních hodinách
 Na Tři krále o krok dále
test pro děti o zimních pranostikách
leden | během půjčování
 Vzpomínka na Vánoce
výstava obrázků dětí z MŠ Slunečnice 
leden | během půjčování
 Vaříme hravě – zdravě!
výstava knih 
leden | během půjčování
 KlUB SlUNíČeK 
 Písmenková polévka pro dětskou duši
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice
beseda s výtvarnou dílnou
leden | v dopoledních hodinách
 Už to sviští po kluzišti
čtení a povídání o knihách s dětmi
ze ZŠ Bartovice
pondělí 12. 1. | od 14.00
 Masopustní rej 
výtvarná dílna pro děti 
čtvrtek 29. 1. | od 12 do 15
radvanice@kmo.cz 
599 522 211

Dne 27. ledna 2015 by se dožil 80 let dlouho-
letý šéfredaktor RaB novin Jaroslav Semecký. 
Nepocházel sice z našeho obvodu, ale díky své 
práci Radvanicemi a Bartovicemi doslova žil 
a našel tady i svůj nový domov. Nejčastěji ho 
lidé mohli potkat s fotoaparátem 
v ruce – fotografování bylo jeho 
velkou láskou a noviny za doby jeho 
šéfredaktorování byly plné jeho foto-
grafií, kterými dokumentoval život 
v městském obvodu. I po skončení 
této činnosti v roce 2007 do novin 
pilně přispíval a do konce svého 
života zasedal v redakční radě. 

Život pana Semeckého byl spjat 
s horníky. Narodil se sice v Českých 
Budějovicích, ale v roce 1950 ode-
šel v rámci Lánské akce do Ostravy, 
kde se vyučil horníkem. V roce 
1954 nastoupil vojenskou službu k PTP (13. 
Technický prapor) na Kamčatku v Petřvaldě. 
Pak se vrátil na Důl Alexandr v Kunčičkách, kde 
pracoval jako kombajnér a později jako revírník. 
V roce 1963 nastoupil jako záchranář na HBZS 
v OstravěRadvanicích. Absolvoval VPŠH 
a pracoval jako vedoucí dokumentaristiky. 

V roce 1987 nastoupil do redakce novin 
Ostravskokarvinský horník. V roce 1994 ode-
šel do důchodu a o tři roky později už vedl RaB 
noviny.

Jeho bohatou činnost v roce 2013 oce-
nila odborná porota, která pana 
Semeckého vybrala mezi sedm fina-
listů na titul ostravského Seniora 
roku. I když nakonec nevyhrál, „pro 
nás byl ten nejlepší senior roku,“ 
jak se vyjádřila starostka Šárka 
Tekielová, když mu blahopřála 
k úspěchu.

To jsme ale ještě netušili, že za 
několik měsíců, 28. 3. 2014, se nit 
jeho života přetrhne. „Odešel muž, 
kterému se novinářská práce stala 
vášní a pevně ho zapřáhla do své 
služby. Byl ukončen život muže, 

který s hlubokou vnitřní radostí sloužil svým 
čtenářům dobře a hodnotně. Při práci pro RaB 
noviny dokázal svými články o historii obou 
obcí vytvořit obraz o díle, které v běhu času 
vytvořili zdejší občané. Byl to zkrátka muž na 
svém místě,“ napsala o něm kronikářka Dagmar 
Joklová. Zuzana Sedláčková 

Vzpomínka na Jaroslava Semeckého

zahrádkářský mikuláš
Dne 5. prosince v 17 hodin se konala mikulášská nadílka ve Společenském domě Bartovice. 

Restaurace byl plná dětí, které čekaly na Mikuláše. Akce se zdařila.  Jiří Červenka

Dne 5. ledna 2015 uplyne již 6 let od 
chvíle, kdy přestalo bít předobré srdíčko  

pana 

Eduarda Mokroše 
z Ostravy Radvanic. Stále vzpomíná 

manželka Jaroslava, syn Tomáš a dcera 
Šárka s rodinou. 

Kdo jste měli Edu rádi,  
vzpomeňte s námi.
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Vyrábíme betlémy
Žáci ZŠ OstravaRadvanice, Vrchlického  5, 

p.o., odloučeného pracoviště Trnkovecká 55 
v čase předvánočním vytvořili nádherné bet-
lémy, které byly vystaveny na výstavě Slezských 
betlémů a górnoślaskich szopek. Děti prvního 
až sedmého ročníku vystřihovaly, vybarvo-
valy, lepily a zdobily, jak nejlépe uměly, jejích 
dílka se jim krásně povedla a na výstavě skvěle 
reprezentovaly naši školu. Výstavu připravila 
Tělovýchovná jednota Ostrava ve spolupráci 
s Českým sdružením přátel betlémů a regionální 
pobočkou Severomoravští betlémáři v prostorách 
Radnice městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz na náměstí Edvarda Beneše v Ostravě. 
Inspirativní výstava téměř stovky papírových, 
textilních, keramických a jiných betlémů vyro-
bených především dětmi a mladistvými ze slez-
ského území Česka a Polska, doplněná o výrobky 
s vánoční tematikou z předškolních, školních či 
jiných kolektivů byla úžasná. 

Text a foto: Martina Linhartová, 
 ZŠ Vrchlického, odl. prac.Trnkovecká 

Další fotografie najdete na poslední straně.

Žáci II.C a III.C Základní škola Ostrava  
Radvanice, Vrchlického 5, p.o., odloučené pra-
coviště Trnkovecká 55 se 11. 12. 2014 zúčastnili 
tradičních Vánočních dílen v KD v Ostravě
Heřmanicích, pořádané SŠ prof. Matějčka a MŠ 
Požární. Kromě toho, že se jedná o prodejní 
výstavu uvedené střední školy, tak si zde žáci 
vyrobili spoustu drobných předmětů týkajících 
se Vánoc. Vyzkoušeli si vykrajování perníčků, 
které po upečení s chutí snědli, maminkám vyro-
bili přáníčka a svícny s čajovou svíčkou. Nikdo 
neodešel s prázdnou, v taškách si děti odnášely 
buď vlastnoručně vyrobené, nebo zakoupené 

dárečky. Dětem se akce velice líbila a napřesrok 
si akci určitě zopakujeme.

Radka Kantorová, ZŠ Vrchlického,  
odl. prac. Trnkovecká, 

Foto: Martina Linhartová

Vánoční dílny

Blíží se Vánoce a naše třída se na to řádně 
připravuje. Vyrábíme různé dekorace a snažíme 
se zdobit budovu školy. Jeden takový výrobek, 
polaz, je umístěn ve sborovně, aby okouzloval 
a zpříjemňoval adventní čas všem pedagogic-
kým pracovníkům školy. 

Co to je polaz? Tento zvláštní název znamená 
choditi po koledě – polaziti. Má symbolizovat 
slunce – světlo přicházející do domova, zimní 
slunovrat.

A jak se takový polaz vyrábí? 
Připravíme si špejle, které nazdobíme nakrá-

jeným, nejlépe usušeným ovocem. Pak je zapi-
chujeme do kulaté hmoty, může to být i jablko 
nebo pomeranč, dokonce i brambor. Je to cel-
kem jednoduché, ale pro jednoho člověka dost 
náročné. Pro naši třídu to však nebyl žádný pro-
blém.

K. Štefaníková, IX. A ZŠ Vrchlického
Foto: ZŠ Vrchlického

Víte, co je to polaz?

mikuláš v domě 
sociálních služeb

Už skoro rok probíhá spolupráce mezi škol-
ním klubem na ZŠ Vrchlického a domem soci-
álních služeb na LDN v Radvanicích. Proto si 
děti připravily program pro seniory skládající se 
z přednesu básní a zpívání písniček k Mikuláši. 

Dne 5. 12. se vypravilo ze školního klubu 17 
dětí s paní vychovatelkou Šárkou Ševčíkovou 
a vydaly se zpříjemnit den seniorům, kteří jsou 
dlouhodobě hospitalizováni na zdejším oddě-
lení domu sociálních služeb. Ve společenské 
místnosti se sešlo 20 milých babiček a dědečků. 
Děti vystoupily s programem, který je velice 
potěšil a dojal. Na konci programu děti předaly 
seniorům malé dárečky v podobě andělíčků.

Už teď se těšíme na další setkání s našimi 
seniory, které proběhne na začátku jara!

Š. Ševčíková, vychovatelka ŠK ZŠ Vrchlického



Mikuláš, andělé a čerti navštívili 5. prosince 
děti na odloučeném pracovišti ZŠ Trnkovecká, 
aby jim předali mikulášské balíčky. Děti balíčky 
nedostaly jen tak, musely Mikuláši, andělům 
a čertům zazpívat písničku a zarecitovat bás-
ničku. Ty nejzlobivější chtěli dát čerti do pytle, 
ale když jim slíbily, že se polepší, tak je andílci 
přemluvili, ať je do pekla neberou. Děti měly 
z návštěvy mikulášské družiny velkou radost. 
Balíčky dětem zakoupili učitelé ZŠ Ostrava
Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organi-
zace, odloučené pracoviště Trnkovecká 55.

Velký dík patří žákům IX. B třídy za organi-
zaci celé akce.

Text a foto: Mgr. Martina Linhartová, ZŠ 
Vrchlického, odl. prac. Trnkovecká 
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Stavěli jsme betlém
Krásný mosazný štítek s textem:
dětem zŠ vrchlického věnují dagmar 

a vladimír majerovi s rodinou
maGNi SUdORiS OPUS fecit

jana vytřasová
Ostrava l.P.2008

nám všem ve škole připomíná, že 1. 12. 
2008 jsme spatřili tento nádherný dřevěný 
betlém.

Od té doby jej paní řezbářka Jana 
Vytřasová se synem Radimem pro nás staví 
každý rok.

Letos jsme stavěli betlém 5. prosince 
v krásně vyzdobené chodbě školy a každý 
z nás si všiml, že je trochu jiný. Paní řez-
bářka Vytřasová jej krásně vyčistila, ošetřila 
včelím voskem a namořila podlahu. Tmavý 
odstín dal krásně vyniknout světlým figur-
kám a stavbám. 

Děti z přípravné třídy přednesly zimní 
vánoční básničky a říkanky, žáci IX.A s úsmě-
vem zavzpomínali, jak před léty soutěžili – kdo 
první přeloží latinský nápis… Je to úsměvné, 
už jsou z nich pamětníci. Zavzpomínal si 
s námi i pan inženýr Vladimír Majer.

Stavba betlému v prvních prosincových 
dnech nám vždy navodí milou vánoční atmo-
sféru, jsme opravdu moc rádi, že se můžeme 
dívat na takovou krásu. Děkujeme.

Kolektiv ZŠ Vrchlického
Fotografii najdete na poslední straně.

Už od školky jsem obdivovala staršího 
brášku Ondru, jak s paní vychovatelkou 
Lenkou hraje a zpívá. Letos jsem v první třídě, 
tak začínám nacvičovat pohádky a písničky 
i já. Paní vychovatelka nám vyráběla kostýmy, 
budu hrát myšku v pohádce „O veliké řepě“ 
na vánoční besídce pro maminky. Už je ze mě 
i tanečnice, Majda se Sárou vymýšlely taneček 
na písničku „Buchet je spousta“ z pohádky 
Kouzla králů. Docela mi to jde a strašně mě 
to nacvičování baví. Taky hodně vyrábíme, 
poslední měsíc samé vánoční dárky pro rodiče. 
Naučili jsme se i ubrouskovou techniku. Také 
v knihovně se nám výrobky moc podařily. To 
bude maminka koukat!

Zuzana Jandátová, I.A ZŠ Vrchlického

Přišel k nám mikuláš

Také naši školu navštívil v pátek 5. 12. 2014 
Mikuláš. Přišel v doprovodu čerta, který měl 
velký pytel plný uhlí a brambor pro zlobivé děti. 
Bohužel, i u nás jsou „zlobidla“, a tak čert se jich 
zeptal, zda se v příštím roce polepší a nebudou 
zlobit. „Zlobidla“ slíbila, že se určitě polepší. 
Všechny děti pak vzácné návštěvě přednesly 
básničky a zazpívaly písničku. 

Za odměnu si pak děti odnášely od Mikuláše 
pytlík plný dobrot a ovoce. Mikuláš dětem slí-
bil, že příští rok nás opět navštíví, a my se již 
nyní těšíme na Mikuláše!

Za Unii rodičů Mgr. Radmila Sulková 

„mikulášská nadílka“ v Bartovicích 

Koledy 
u stromečku

V družině jsem od druhé třídy často zpíval 
a hrál v pohádkách pro rodiče. Nejprve jsem 
vystupoval v roli loupežníka a potom jsem zís-
kal hlavní roli Ivana v Mrazíkovi. Často jsme 
zpívali lidové písně i koledy. Vystoupili jsme 
třeba na slavnostním otevření Dalimilova 
parku nebo u křtu čisticího vozu. Paní starostce 
se naše vystoupení vždy moc líbilo, proto nás 
požádala, abychom před radnicí na slavnostním 
rozsvěcení vánočního stromku zazpívali něko-
lik koled. S paní vychovatelkou jsme tedy pilně 
nacvičovali. Dokonce jsme zavzpomínali oblí-
benou píseň Zima je od Hanky Zagorové, která 
měla loni veliký úspěch na naší vánoční besídce. 
Připravili jsme 9 koled, i moji nejoblíbenější 
„Pásli ovce valaši“. V družině vždycky zpíváme 
u kytary, ale před radnicí by kytaru nešlo slyšet, 
tak jsme koledy zpívali s reprodukovanou hud-
bou. Maminka s tetou nás moc chválily. Mnoho 
přítomných jsme rozezpívali. Tak si myslím, že 
koledy měly úspěch. Bohužel jsem nebyl vylo-
sován, ale toto štěstí měly moje kamarádky 
z družiny Maruška s Klárkou. Třeba budu mít 
štěstí příští rok.

Fotografie z akce najdete na poslední straně.
Ondřej Jandát, IV.A ZŠ Vrchlického

Vánoční besídka
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adventní čas 
v mŠ radvanice

Tak jako každým rokem i letos propukla 
vánoční atmosféra u nás v mateřské škole.

Vše začalo „Čertovským dnem“, při kterém 
děti, při vstupu do vyzdobené třídy, procházely 
pekelnou branou ozdobenou řetězy a jinými 
čertovskými ozdobami. Poté se společně s paní 
učitelkou věnovaly stavbě pekla, učily se ble-
kotat, vymýšlely si čertovská jména a soutěžily. 
Nejenom v tom, který čertík má nejdelší jazyk či 
ocas. V pátek poté děti přišli navštívit hodní čerti, 
andělé a Mikuláš z Pedagogického lycea v Ostravě. 
Děti jim zatancovaly, zazpívaly písničky, a pro-
tože nikdo nezlobil, dostaly pěknou a bohatou 
nadílku. A od čertů už není daleko k těšení se 
na Jěžíška. Interiér mateřské školy je už krásně 
vyzdobený, děti se podílely na výzdobách třídy 
a šaten. Napsaly dopisy Ježíškovi, ozdobil vánoční 
stromky. Vše je nachystáno a nyní už čekáme na 
den D, kdy si s dětmi zazpíváme koledy, ochut-
náme cukroví, které děti s maminkami upekly, 
slavnostně poobědváme a rozbalíme společně 
dárky. Všem rodičům děkujeme za spolupráci a za 
celý kolektiv mateřské školy přejeme příjemně 
strávené chvíle nejen s ratolestmi.

Renata Karpíšková, MŠ Radvanice

Poklidný vánoční čas jsme začali oblíbe-
nou akcí s názvem „Vánoční tvoření pro děti 
a rodiče“, kde si společně vyrobili různé ozdoby, 
jako je svícen z drátěnky, Mikuláš z malířského 
štětce, vánoční přáníčka zdobené dle vlastní 
fantazie a krásný třpytivý stromeček z papíru. 
Nejen, že si maminky s dětmi vyrobili krásnou 
ozdobu, ale také měli možnost se navzájem lépe 
poznat u šálku dobré kávy, či čaje a výborných 
věnečků, které nám napekla paní Nesvadbová. 

O týden později, naši školku navštívil 
Mikuláš, čert a anděl. Všechny děti společně 
předvedly, co všechno se už ve školce naučily. 
Nejprve začaly malé děti z Koťátek, které pohy-
bově ztvárnily podzimní čas, na ně navázaly děti 
z Berušek, které nám přiblížily období adventu, 
a celé pásmo zakončily děti ze třídy Myšek, 
které už navodily vánoční atmosféru. Na závěr 
děti z tanečního kroužku předvedly společný 
tanec, za který sklidily velký potlesk. Za svou 
snahu dostaly sladkou odměnu a čert opět odešel 
s prázdnou.

Uběhlo pár dnů a ve školce jsme si nazdobili 
stromeček. Čekání na Ježíška nám pomohl zkrátit 

pan Aleš Boháč, který přinesl dětem cukroví. 
Společně s ním jsme si popovídali o Vánocích, 
vánočních zvycích, zazpívali koledy, rozkrojili 
jablíčka, pustili lodičky a zapálili prskavku. Pak 
zazvonil zvoneček… a jelikož byly děti celý rok 
hodné, přinesl jim Ježíšek spoustu krásných 
nových hraček, s kterýma si mohou kluci i holky 
ve školce hrát. Po rozbalení dárků se s námi pan 
Aleš Boháč rozloučil a popřál všem krásné pro-
žití svátků vánočních a spoustu dárků pod stro-
mečkem. 

Kolektiv Mateřské školy v Bartovicích

Od adventu do Vánoc

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 2015.

Abychom však mohli platbu identifiko-
vat, je nutno při platbě uvést údaj, z kterého 
bude možno identifikovat poplatníka (vari-
abilní symbol – jedinečné číslo pro každého 
poplatníka nebo jméno poplatníka s jeho 
adresou). Informaci o variabilním sym-
bolu lze získat u paní Jany Prokopovičové, 
odbor majetkový, bytový a investic (tel. 
599 416 114, e-mail: jprokopovicova@
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. 

Svatopluk Běrský, vedoucí odboru MBaI

V krásném a čistém prostředí Jeseníku se ve 
dnech 25.–29. října 2014 uskutečnil rekondiční 
pobyt ZO SPCCH Radvanice v Ludvíkově – 
hotel Koliba.

Náš denní program jsme zahájili ranní roz-
cvičkou a při tom jsme si zazpívali. Dopoledne 
a odpoledne jsme chodili na nenáročné vycházky 
do krásného okolí. Večer se pak uskutečnila před-
náška Horské služby z Jeseníku. Také se konal 
odpolední zájezd do lázní Jeseník. Závěrem 
pobytu byl společenský večer s živou hudbou, kde 
jsme si zatančili a také zazpívali. K dobré pohodě 

přispělo i krásné slunečné počasí. Děkujeme 
městskému obvodu Radvanice a Bartovice za 
finanční příspěvek, který nám pomohl při reali-
zaci tohoto zdařilého projektu.

Eva Stošková,  
předsedkyně ZO SPCCH Radvanice

rekondiční pobyt zO SPCCH radvanice



OzO Ostrava zprávu o třídění „bubnuje do světa“ 
 Odpadová společnost OZO Ostrava spolu s městem Ostravou již tra-

dičně šíří povědomí o správném nakládání s odpady. Ani letos OZO neza-
hálí v osvětě a podpoře třídění a vyzývá obyvatele Ostravy k pokračování 
v třídění odpadu. 

Tentokrát to ale bude netradiční formou – prostřednictvím f lash 
mobů v podobě neočekávaných bubenických vystoupení v ostravských 
nákupních centrech. V nich zprávu o třídění doslova „bubnuje do světa“. 
Záznam flash mobu z OC Nová Karolina je už teď ke zhlédnutí na face-
booku a webových stránkách OZO Ostrava. 

Sérií flash mobů navázalo OZO Ostrava na úspěšné kampaně z před-
chozích let – především té z předloňska, kdy do všech ostravských domác-
ností distribuovalo sety tašek na třídění. Tašky na třídění nyní jako dárek 
dostali i přímí účastníci flash mobů, které se v uplynulých dnech konaly ve 
velkých ostravských nákupních centrech. Záznam jednoho z flash mobů, 
které měly lidi netradiční formou upozornit na to, že třídění odpadu má 
smysl a je v současnosti nezbytností, je možné zhlédnout jednak na webo-
vých stránkách a facebooku OZO Ostrava, jednak na You Tube (https://
www.youtube.com/watch?v=jXr_m3JApL0).

Každý rok se jen v Ostravě vyprodukuje více než 50 tisíc tun směsného 
odpadu, který se musí zlikvidovat na skládce. 

„Pokud chceme do budoucna skládkování výrazně omezit, musíme 
třídit ještě poctivěji než doposud. Protože jedině tříděním využitelných 
složek se podaří odpad proměnit v surovinu vhodnou k materiálovému 
či energetickému využití,“ upozorňuje tisková mluvčí OZO Ostrava 
Vladimíra Karasová. Jen za vytříděné plasty se každoročně do městské 
kasy vrací více než 30 milionů korun od autorizované obalové společnosti 
EKOKOM, které pak slouží městu Ostravě a jeho obyvatelům k dalšímu 
rozvoji separace odpadů. V loňském roce se tento příspěvek vyšplhal bez-
mála už na 37 milionů Kč, v letošním roce je předpokládán nárůst mini-
málně o další milion korun. 

To, že má osvěta obyvatel v nakládání s odpady smysl a přináší už své 
ovoce, dosvědčují i následující čísla: za prvních 10 měsíců tohoto roku se 

v Ostravě vytřídilo 2934 tun plastů (2995 tun za stejné období roku 2013), 
2094 tun skla (2313 tun, 110/2013) a 2074 tun papíru (1944 tun, 110/2013). 
Pozitivní je i pokles celkového množství svezeného směsného komunál-
ního odpadu o 787 tun (celkem 43 384 tun), což dosvědčuje větší vytřídě-
nost odpadu. „Ostravě se daří každoročně z komunálního odpadu vytřídit 
zhruba 15 procent plastů, skla a papíru. Většinu komunálního odpadu 
zatím ukládáme na skládku v OstravěHrušově. Čím více odpadu budeme 
umět využít, tím se celý systém stane efektivnější a bude mít pozitivní 
dopad i na životní prostředí ve městě. Třídit je to, co pro životní prostředí 
může udělat každý z nás a stojí nás to přitom jen minimum úsilí navíc,“ 
říká náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová. 

„Třídění, to ale nejsou jen plasty, sklo a papír. Letos Ostrava získala 
například ocenění od kolektivního systému Elektrowin za nejvíce nasbíra-
ných velkých elektrospotřebičů v rámci Moravskoslezského kraje. K tomu 
významně napomohla i kampaň z letošního jara, kdy jsme v Ostravě 
intenzivně propagovali sběrné dvory. Ty v Ostravě hrají významnou roli 
v systému třídění odpadů a fungují nejen jako místa zpětného odběru elek-
trospotřebičů, ale také jako místa pro shromažďování objemných a nebez-
pečných odpadů z domácností,“ vysvětluje jednatel společnosti OZO 
Ostrava Karel Belda. 

OZO OSTRAVA

ARBOR MORAVIA    
PALIVOVÉ D ÍVÍ: Zimní otevírací doba:
špalky 600,-/prms Po-pá 8-16

štípané 700,-/prms
od 8m3 doprava v obci ZDARMA
 Pet vald Klimšova 1878, tel. 605 248 991, 59 654 20 98

inzerce

Že se ocitne v lázních, si ještě před dvěma lety neuměl představit Miroslav Hvozdík 
z Ostravy. Celý život sportoval, hrál tenis, chodil po horách, měl pocit, že v lázních se 
všichni jen procházejí po kolonádě, popíjejí vincentku a odpočívají, což pro něj bylo 
synonymum nudy. Po padesátce ho začal pobolívat kyčelní kloub, během necelého 
roku se jeho obtíže vystupňovaly tak, že už i těžce chodil, natož aby běhal po kurtu. 
Následovala operace a totální endoprotéza kyčelního kloubu. A deprese, že místo sportu 
teď bude vysedávat u televize. Byla ovšem zcela zbytečná. „Šlo to ráz naráz. Už osmý den 
po operaci mě přímo z nemocnice převezli do lázní. První týden rehabilitací jsem byl ještě 
trochu skeptický, ale pak se můj stav lepšil den ode dne,“ líčí Miroslav Hvozdík. 
Lékaři v klimkovických lázních mu předepsali terapie přímo na míru, i s ohledem na to, že 
chtěl zase co nejdříve sportovat. Některé dny byl tím pádem po procedurách pořádně 

utahaný, ale po měsíci odcházel z Klimkovic po svých a s výhledem, že na začátku sezony 
se zase vrátí na hřiště. Navíc neztratil kontakt s pracovištěm. V lázních měl dostupný 
internet a v případě potřeby se za ním jeho kolegové z kanceláře v Ostravě mohli kdykoliv 
stavit. Daleko to neměla ani rodina, což pro něj bylo zvláště důležité, protože mladší dceři 
je teprve dvanáct let. „Já jsem nemusel z nemocnice cestovat někam přes půl republiky, 
mí blízcí mě mohli kdykoliv navštívit a spolupracovníci taky. Dokonce kolega, co je hrozně 
na sladké, se pak už sám nabízel, že za mnou zajede s nějakými papíry. Zamiloval si totiž 
lázeňskou cukrárnu se zákusky z vlastní výrobny,“ usmívá se Miroslav Hvozdík a trochu 
podezírá svého spolupracovníka, že by se mu pravidelné návštěvy klimkovických lázní 
líbily i v budoucnu. „Jen si bude muset najít jiný důvod, protože já už jsem fi t!“    

Prokazatelné zlepšení zdravotního stavu každého klienta je hlavním cílem Sanatorií Klimkovice, moderních lázní ležících v krásné přírodě a přitom čtvrthodinku cesty od centra 
Ostravy. To je také důvod, proč klimkovická sanatoria nenabízí skluzavky a vodní gejzíry, ale celou řadu specializovaných terapií cílených na zdravotní potíže; ty lehčí, i velmi těžké. 

Sanatoria Klimkovice vrátily Miroslava Hvozdíka na kurt

Sanatoria Klimkovice, 742 84 Klimkovice, tel.: 556 422 111, 556 422 106, e-mail: recepce@sanklim.cz, www.sanatoria-klimkovice.cz
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Fota: Roman Pecháček 

Fota: Martina Linhartová


