
Poděkování za 
dlouholetou práci

Jak jsme čtenáře v minulých RaB novinách 
informovali, na prosincové výroční valné hro-
madě Sboru dobrovolných hasičů Ostrava
Radvanice došlo k výměně vedení jednotky. 
V čele sboru 25 let stál starosta Pavel Šebesta, 
nyní už jednotku povede Jakub Lév. Vedení 
městského obvodu, starostka Šárka Tekielová 
a místostarosta Aleš Boháč, poděkovali Pavlu 
Šebestovi za obětavou práci v čele sboru pro náš 
městský obvod. „Velmi si vážíme toho, co pro 
naši obec udělal. Spolupráce s dobrovolnými 
hasiči byla vždy na jedničku,“ řekla starostka 
Šárka Tekielová.  (RED)

Foto: Šárka Krkošková

Městský obvod, pod vedením starostky 
Šárky Tekielové, pokračuje v opravách byto-
vého fondu dalším bytovým domem na ulici 
Revírní 4 v Radvanicích dle harmonogramu. 

V současné době s ohledem na zimní počasí 
pokračují stavební práce uvnitř budovy byto-
vého domu. Dnes je již ve zkušebním provozu 
plynová kotelna a jsou provedeny rozvody 
otopné soustavy v bytech. Současně se navázalo 
s úpravou vnitřních rozvodů kanalizace a mon-
táží VZT a s tím spojená rekonstrukce koupe-
len bytů. Všechny tyto stavební práce zasahují 
přímo do života nájemníků, kteří musí denně 
čelit průběhu stavebních prací. S ohledem na 

to byl nájemníkům jednorázově snížen nájem 
za měsíc únor tak, aby jim byly kompenzovány 
zvýšené náklady na vytápění bytů přímotopy 
v období, kdy se prováděla montáž centrálního 
vytápění bytového domu. Veškeré tyto práce 
budou hotovy do půlky března, kdy předpoklá-
dáme, že klimatické podmínky umožní dokon-
čit fasádu bytového domu a ostatní navazující 
práce.

Věříme, že všechna tato omezení nájem-
níkům vynahradí kompletně zrevitalizovaný 
bytový dům.

Svatopluk Běrský, vedoucí odboru MBaI
Foto: Roman Pecháček
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změna kontaktních 
hodin pro okrskáře 
z radvanic

Svého strážníkaokrskáře mohou občané 
osobně kontaktovat na ul. Těšínské 87/281 
v Ostravě-Radvanicích. Mohou se tak 
na něj obrátit s žádostí o pomoc při řešení 
nějakého problému nebo třeba jen s žádostí 
o radu.

K 1. únoru 2015 došlo ke změně kontakt-
ních hodin. Ty jsou nově stanoveny takto:
pondělí, středa a pátek od 8.00 do 10.00 
hodin.

Občanům zde budou v uvedené dny k dis-
pozici strážníciokrskáři z Radvanic.

Vladimíra Zychová 
Městská policie Ostrava 

Již od počátku roku probíhají v městském 
obvodu Radvanice a Bartovice ve spolupráci 
s Městskou policií Ostrava kontroly zaměřené na 
dodržování povinností týkajících se zájmového 
chovu psů. Strážníci se během své činnosti pohy-
bují ve všech částech městského obvodu, zejména 
pak v místech oblíbených mnohými pejskaři. 

Základní povinnosti chovatelů psů vyplývají 
z následujících obecně závazných vyhlášek sta-
tutárního města Ostravy. Jedná se o vyhlášku č. 
12/2005 upravující pohyb psů na veřejných pro-
stranstvích, která zde stanoví zejména povin-
nost vést psa na vodítku. 

Další vyhláška č. 12/2010 pak u psů starších 
3 měsíců stanoví jejich držitelům s trvalým 
pobytem na území obvodu povinnost platit 
místní poplatek ze psa. 

Jako poslední pak město Ostrava vydalo 
vyhlášku č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé 
označování psů a evidence jejich chovatelů. Zde 
každému chovateli psa staršího 3 měsíců vyplývá 
povinnost nechat psa trvale označit elektronickým 
čipem. Od jeho označení je pak ve lhůtě 30 dnů povi-
nen tuto skutečnost oznámit do evidence městského 
obvodu, s výjimkou případů, kdy byl pes před 1. 1. 
2013 trvale označen čitelným tetováním. Tradičně 
pak již pro chovatele psů platí povinnost udržovat 
čistotu a pořádek na veřejných prostranstvích ve 
formě úklidu psích exkrementů. Nesplnění někte-
rých z těchto povinností pak může ve správním 
řízení vést až k uložení pokuty do výše 50.000 Kč.
Zjištěné nedostatky

V prvních týdnech letošního roku pak bylo 
strážníky Městské policie Ostrava na území 
obvodu zkontrolováno 32 psů. Celkem bylo 
zjištěno 12 přestupků spáchaných nesplněním 
některé z uvedených povinností. 

Jednání těchto nezodpovědných chova-
telů pak bylo v mnohých případech oznámeno 
k projednání příslušnému správnímu orgánu, 
kde hrozí uložení nemalých pokut. Vzhledem 
ke zjištěným nedostatkům budou kontroly na 
území obvodu probíhat i v následujícím období. 
Proto všechny chovatele psů vyzýváme k bez-
odkladnému splnění svých povinností vyplýva-
jících z uvedených obecně závazných vyhlášek.

Petr Zukal, Městská policie Ostrava

Probíhá kontrola dodržování 
povinností týkajících se chovu psů 

Strážník čtečkou kontroluje, zda má pes  Q

povinný čip. Foto: Městská policie Ostrava

Kurz pro veřejnost
Městská policie Ostrava pořádá druhý 

letošní kurz pro veřejnost.
Koná se ve středu 25. března 2015 od 16:00 

hodin na Integrovaném bezpečnostním centru, 
ul. Nemocniční 11, v Moravské Ostravě.

Další z řady kurzů, pořádaných městskou 
policií v rámci projektu Bezpečnější Ostrava, 
nese výstižný název Integrovaný záchranný 
systém v Ostravě. Kurz bude spojen s prohlíd-
kou operačního sálu na pracovišti IBC. 

Součástí kurzu budou tradičně informace 
o činnosti městské policie a prostor pro dotazy 
účastníků kurzu. V rámci tohoto kurzu nebude 
realizován nácvik sebeobrany. MPO

zápisy  
do prvních tříd 
na zŠ Vrchlického

Slavnostní den pro všechny budoucí ško-
láky a předškoláky na naší škole se konal 
15.–16. ledna, neboť probíhal zápis do prvních 
tříd. 

V doprovodu svých rodičů se nám přišli 
představit a ukázat, co umí: zavázat tkaničku, 
zazpívat písničku, pěkně pozdravit. Nesnadnou 
zkouškou bylo vyplnit celý pracovní list s úkoly 
školní zralosti. 

Moc se nám líbily obrázky, které děti nakres-
lily. Příjemnou atmosféru u zápisu podpořily 
malé drobnosti a dárečky, které pro nastáva-
jící spolužáky vyrobily děti ve školním klubu 
a školní družině.
Počty zapsaných žáků: 

budova třída přípravná třída

Vrchlického 33 6

Trnkovecká 9 3

Bartovická 16

K zápisu přišlo více než 58 budoucích prv-
ňáků a zatím 9 nastávajících předškoláků. Dvě 
děti ještě čekají na rozhodnutí o odkladu školní 
docházky, o který rodiče zažádali. Mnozí 
z našich budoucích žáků už svou školu dobře 
znají, protože k nám často chodí s MŠ na násle-
chové hodiny do různých ročníků 1. stupně. 

Všichni nastávající prvňáčci a předško-
láci jsou spolu s rodiči zváni na 9. června 
2015 v 16 hodin opět do školy. Uvidíme se na 
pracovištích, kde byli u zápisu (Havláskova 1, 
Trnkovecká 55, Bartovická 59). Proběhnou zde 
setkání, kde obdrží veškeré informace pro vstup 
do školy a zároveň prožijí zábavné odpoledne. 
Nezapomeňte, už se na vás moc těšíme.

Jana Matalová, 
ZŠ Vrchlického

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

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

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

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

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

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

činnosti, 1 000 Kč,

f)  za druhého a každého dalšího psa uvedeného 
pod písm. e), 1500 Kč,

g)  za psa, jehož držitelem je poživatel invalid-
ního, starobního, vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, 
anebo poživatel sirotčího důchodu, 150 Kč,

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

nebudeme rozesílat. Pokud nebude poplatek 
včas zaplacen, a to do 31. března, bude vymě-
řen platebním výměrem a může být navý-
šen až na trojnásobek. U psů, kde je poplatek 
1 000 Kč a výše, lze tuto částku rozdělit na dvě 
splátky nebo domluvit splátkový kalendář. 

Platby lze posílat na č. účtu: 
1911622761/0100, uvádějte svůj VS nebo VS 
2711 a jméno majitele psa.

Případné dotazy na: jprokopovicova@rad-
vanice.ostrava.cz nebo tel. č. 599 416 137.

Jana Prokopovičová, odbor FaR

Poplatek ze psů je nutno  
zaplatit do 31. března
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Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice 
v rámci pomoci občanům v řešení problémů s velkoobjemovými odpady 
z domácností, ve spolupráci se společností OZO Ostrava, s.r.o., umístí vel-
koobjemové kontejnery na osvědčená místa v městském obvodu:

 Radvanice: 23.–24. března 2015 
(pondělí přistavení, úterý dopoledne odvoz)

1. Lipina – ul. Na Hrázkách – garáže 1 ks
2. Lipina – Na Ostří – UNIMETRA 1 ks
3. Trnkovec – křižovatka Úvozní x Pastrňákova 1 ks
4. Trnkovec – křižovatka Výzkumná x Turgeněvova 1 ks
5. Trnkovec – křižovatka Pošepného x Hutní 1 ks 
6. Čechovova  1 ks
7. Dalimilova – hřiště DTJ 1 ks
8. křižovatka Haškova x Ludvíkova 1 ks
9. Kobrova 1 ks

 Radvanice: 24.–25. března 2015  
(úterý přistavení, středa dopoledne odvoz)

1. Vrchlického – u školy  1 ks
2. ulice Radvanická – u Kominictví LRS 1 ks
3. Karvinská – u samoobsluhy 1 ks
4. křižovatka Třanovského x Karvinská 1 ks
5. ulice U Stavisek – křižovatka s Čapkovou 1 ks
6. ulice Za Šachtou – křižovatka s Ludvíkovou (býv. Míroděv) 1 ks
7. Kamčatka – křižovatka Na Svahu x Kozácká  1 ks
8. Bučina – Šmídova – točna autobusu (býv. Důl Fučík 3) 1 ks
9. Lipina – křižovatka Újezdní x Na Stezce 1 ks

 Bartovice: 25.–26. března 2015  
(středa přistavení, čtvrtek dopoledne odvoz)

1. křižovatka Dvorová x Radova 1 ks
2. křižovatka Těšínská x U Samoobsluhy  

  (zpevněná plocha před prodejnou) 1 ks
3. křižovatka Bartovická x Za Školkou 1 ks
4. křižovatka Bémova x Klaklova  1 ks
5. křižovatka Bémova x K Rybníkům 1 ks
6. křižovatka Za Ještěrkou x U Pramenů 1 ks 

 Bartovice: 26.–27. března 2015  
(čtvrtek přistavení, pátek dopoledne odvoz) 

1. křižovatka Majovského x Na Okraji 1 ks
2. křižovatka Březová x Sousedská 1 ks
3. Těšínská – parkoviště u OCJ Bartovice 1 ks
4. křižovatka Nad Lučinou x Pod Bažantnicí 1 ks
5. Na Pasekách – za podjezdem u Václavka 1 ks
6. U Důlňáku – před podjezdem u zahrádek 1 ks

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

Občané našeho obvodu mohou dále využívat sběrný dvůr na ulici 
Lihovarská v OstravěRadvanicích, který je otevřen:
v období duben–říjen: pondělí – zavřeno, úterý–pátek 10:00–20:00 hod., 
sobota 8:00–14:00 hod.
v období listopad–březen: pondělí zavřeno, úterý–pátek 10:00–18:00 
hod., sobota 8:00–12:00 hod. Aleš Boháč, místostarosta

Srdce z lásky 
darované

Žáci tříd 8. A a 9. A naší základní školy začali 
pracovat na výtvarném projektu – vymys-
let návrh srdce, které by mělo být „Z LÁSKY 
DAROVANÉ“. Současně se měli vyjádřit, 
komu by chtěli toto srdce darovat, a zamyslet 
se také nad důvody, proč zrovna této osobě. 
Nejzdařilejší názory žáků byly úhledně svá-
zané červenou stužkou a byly spolu s kytičkou 
růží předány paní starostce u příležitosti svátku 
Svatého Valentýna. 

A komu by žáci nejraději darovali své srdce 
z lásky? Nejčastěji by to bylo rodičům, zejména 
mamince, svým přítelkyním, učitelkám nebo 
paní ředitelce, což je pochopitelné. Jeden žák by 
daroval srdce svému tatínkovi za to, že zvládl 
nedávno udělat zkoušky a získal titul inženýr. 
Jiná žákyně zase nevybrala nikoho z osob, 
ale chtěla by darovat srdce hudbě, která je pro 
ni důležitá a provází ji celým životem. Velice 
dojemným se pak stalo vyjádření žákyně, která 
by nejraději srdce věnovala nedávno zesnulému 
studentovi Petru Vejvodovi za to, že ve svých 
16 letech bránil svou kamarádku před brutál-
ním útokem schizofreničky, jež vtrhla do školy, 
a přitom sám přišel o svůj život.

Paní starostku návštěva žáků velmi potěšila 
a dojala. Také jim popřála hodně lásky a štěstí 
nejen na Svatého Valentýna a odměnila je slad-
kým čokoládovým srdcem plným bonbonů. 

Kateřina Tomanová

ÚKLIdOVÁ aKCe – jaro 2015

Rada městského obvodu na své 5. schůzi 
konané dne 28. ledna 2015
• vzala na vědomí výroční zprávu za rok 2014 

orgánů statutárního města Ostrava, měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice,

• rozhodla uzavř ít dodatek ke smlouvě 
o poskytování služeb s panem Miroslavem 
Langrem,

• rozhodla uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu 
plakát. ploch se společností RENGL, s.r.o.,

• rozhodla uzavřít smlouvu na sběr, odvoz 
a likvidaci stavební sutě ze sběrného dvoru 
v Ostravě Radvanicích se zhotovitelem OZO 
Ostrava s.r.o.,

• rozhodla uzavřít smlouvu o nájmu štítových 
reklamních panelů v zastávkách se společ-
ností ŠMÍRA – PRINT, s.r.o.,

• rozhodla o zadání veřejné zakázky pod 
náz vem „ St avebn í  úprav y by tového 
domu na ul. Matušínského 2, 4 v Ostravě
Radvanicích“.

Rada městského obvodu na své 6. schůzi 
konané dne 11. února 2015
• souhlasila s převzetím 6 ks cyklostojanů od 

statutárního města Ostrava, 
• rozhodla uzavřít smlouvu s Moravsko

slezským krajem, zastoupeným Správou 
silnic Moravskoslezského kraje, příspěv-
ková organizace, o právu provést stavbu 
„St ředový ost růvek na ulici Těšínská 
v Ostravě Radvanicích“.

Renáta Spěváková,
pověřena zastupováním tajemnice úřadu 

z jednání místní samosprávy

V pátek 6. 2. 2015 pořádal náš Sbor dobrovol-
ných hasičů OstravaRadvanice v prostorách rad-
vanické sokolovny tradiční hasičský ples. Začátek 
plesu byl stanoven na 20. hodinu a poslední účast-
níci opouštěli taneční parket kolem 3. hodiny 
ranní. Není divu, že se všichni hosté chtěli zdržet 
co nejdéle, k poslechu a tanci totiž hrála oblíbená 
skupina HEC. Pro všechny návštěvníky byla při-
pravena bohatá tombola, která vyvrcholila loso-
váním o půlnoci. Tímto bychom rádi poděkovali 
všem sponzorům, kteří ceny do tomboly věnovali. 
Byli jsme potěšeni hojnou účastí a hlavně dobrou 
zábavou. SDH Ostrava Radvanice 

Více fotografií najdete na poslední straně.

Ples Sboru dobrovolných  
hasičů Ostrava-radvanice
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akce v knihovně
  Čaj o třetí | výtvarná dílna pro celou 
rodinu
výroba záložky z čajových sáčků
čtvrtek 19. března | od 15 do 16.30
 Okolo Morávky | čtení a povídání o kni-
hách a pověstech s dětmi ze ZŠ Bartovice
pondělí 30. března | od 14 do 15
 Beránci na pastvě | setkání s prvňáčky ze 
ZŠ Bartovice
březen | v dopoledních hodinách
 Jarní kvítí | test pro děti, které se těší na jaro
březen | během půjčování
  Březnová chvilka poezie | zábavný test 
pro dospělé čtenáře ke Světovému dni poezie
březen | během půjčování
 Za vším hledej Femme fatale!
výstava knih k MDŽ
březen | během půjčování
 Labyrint světa a ráj srdce
výstava knih ke Dni učitelů 
březen | během půjčování
 Malý človíček – Večerníček
výstava obrázků oblíbených večerníčků
březen | během půjčování
KLUB SLUNÍČEK 
 Anička na statku | setkání s dětmi z MŠ 
Slunečnice | beseda s výtvarnou dílnou
březen | v dopoledních hodinách

radvanice@kmo.cz • 599 522 211

TÝdeN PrVŇÁČKŮ 2.–6. 3. 2015
možnost přihlásit prvňáčky zdarma
Poučení od knižních skřítků aneb Jak se 
chovat ke knihám │ dopoledne pro školy 
│ Tetka Abecedka │ hravé malování s pís-
menky │ upomínkový dáreček │ Kniha 
prvňáčků radvanické knihovny │ pamětní 
zápis s fotografií │ slavnostní předání čte-
nářského průkazu │ 

TÝdeN ČTeNÍ 2.–6. 3. 2015
aneb „Čtení sluší každému“
čtěte v knihovně │ čtěte v parku │ čtěte ve 
škole │ čtěte doma │ čtěte na rande │ čtěte 
u doktora │čtěte babičkám a dědečkům │
čtěte – sluší to všem

březeN mĚSÍC ČTeNÁřŮ 2015
Čteme a je nás stále hodně!
Tátové čtou dětem
podporujeme táty v tom, aby svým dětem 
četli

den ostravských čtenářů 
čtvrtek 26. 3. 2015
Šťastná hodinka
Amnestie upomínek

za devatero horami aneb Jak to 
bylo dál, tati?
tátové čtou dětem │ Čtu o duši │ kvíz pro 
všechny dospělé čtenáře, kteří rádi zavzpo-
mínají na dětství

Městská policie Ostrava otevírá své řady 
novým zájemcům o povolání strážníka. Toto 
krásné a jistě náročné povolání je určeno všem, 
kteří splňují zákonem stanovené podmínky, 
mezi které patří bezúhonnost, spolehlivost, 
české občanství, minimální věk 21 let, zdravotní 
způsobilost a střední vzdělání, ukončené matu-
ritní zkouškou.

Činnost městské policie je v současné době 
ve společnosti stále důležitější a strážníci neu-
stále přispívají k tomu, aby se občané mohli cítit 
tam, kde žijí, bezpečně.

Práce u městské policie je také symbolem 
odhodlání a poctivosti. Vítán je proto každý 
uchazeč s těmito vlastnostmi.

Zájemci projdou výběrovým řízením a tří-
měsíčním rekvalifikačním kurzem, zakonče-
ným závěrečnou zkouškou odborné způsobilosti 
před komisí Ministerstva vnitra ČR. V rámci 

kurzu jsou tzv. strážnícičekatelé cvičeni také 
k používání služební zbraně a donucovacích 
prostředků. 

Po zapracování mají strážníci možnost pro-
dloužení pracovní smlouvy na dobu neurčitou 
a získávají mnoho dalších benefitů, především 
sociální jistoty a možnost profesního růstu.

Pokud jste fyzicky a psychicky zdatní, 
přijďte rozšířit naše řady a staňte se strážníkem 
Městské policie Ostrava. Získáte nejen mnoho 
nových znalostí a zkušeností, ale rovněž zají-
mavé povolání.

Rozsah výcviku a všechna kritéria pro při-
jetí uchazeče o povolání strážníka jsou uvedena 
na stránkách ostravské městské policie www.
mpostrava.cz. 

Pro více informací se můžete obrátit také na 
tel. č. 599 414 426.

Městská policie Ostrava

městská policie Ostrava přijímá 
do svých řad nové strážníky

Zahrádkářský ples, konaný 6. února ve 
Společenském domě Bartovice, se vydařil. 
K tanci hrála kapela Motivace a program zpes-
třilo vystoupení mažoretek pod vedením Jany 
Swierczinové. 

Zahrádkáři děkují panu Balickému a ostat-
ním sponzorům za pěkné ceny do tomboly.

Text a foto: Jiří Červenka, ZO ČZS Bartovice 

zahrádkáři se bavili na plese
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SerIÁL
představujeme podnikatele 

v obvodu

Asi každý zná situaci, kdy se mu roztrhne 
nějaké oblečení. Ti zručnější vytáhnou šicí stroj, 
ti, kdo to neumí, si musí pomoci jinak. V našem 
městském obvodu mají štěstí, protože pro opravy 
nemusí chodit daleko. 

Přímo u Těšínské ulice nedaleko Penny 
Marketu v Radvanicích sídlí opravna oděvů 
prOděv. Tam jsme se vypravili v tomto díle 
našeho seriálu, v němž představujeme firmy 
a živnostníky, kteří působí v našem městském 
obvodu.

Malé dílničce kraluje už více než pět let paní 
Věra Kapustová. Pochází z Radvanic a je to vyu-
čená krejčová, takže odbornice na slovo vzatá. 
Vyspraví či upraví cokoliv, třeba roztrhané kal-
hoty, zkrátí délky u sukní, kalhot či košil, rozšíří 
nebo zúží šaty, sešije rozpárané švy, vymění 
zip u bundy, a to i u koženého oblečení. Šije 
ale také záclony nebo látá ložní povlečení. Vše 

udělá rychle, záleží na složitosti zakázky, nebo 
jak na to zákazník spěchá. „Když chce někdo 
zkrátit kalhoty a nemám zrovna moc práce, tak 
si je může odnést ještě tentýž den. Podobné je to 
u věcí na pohřeb, to nesnese odkladu,“ vysvět-
luje paní Kapustová.

Podle toho, s jakými zakázkami lidé přichá-
zejí, poznáte, jestli je právě podzim nebo třeba 
jaro či léto. „Na podzim mi zákazníci nosí zimní 
bundy, spravuji zipy, upravuji délky kabátů 
a rukávů, na začátku roku jsou to plesové šaty 
a zjara zase upravuji délky kalhot či všívám zipy 

do sukní. Je to prostě taková sezónní práce,“ 
dodává krejčová. O tom, že je to tak, jsme se 
mohli sami přesvědčit při naší lednové návštěvě. 
Mladý muž přinesl k opravě lyžařské kalhoty, 
které se mu v sedu rozpáraly. 

Nejčastěji ale paní Kapustová zkracuje kal-
hoty a sukně. U rif lí zaplatíte od 100 do 150 
korun, u sukní 100 až 180 korun, záleží na složi-
tosti a požadavku zákazníka.

Co je na její práci nejsložitější? „Vymyslet, 
jak to spravit, aby to bylo co nejméně poznat. 
Někdy to nejde úplně podle představ zákazníka, 
protože vás nepustí střih. Důležité je, aby tu 

výslednou změnu přijal. Ale vždycky se snažím, 
aby byl zákazník spokojený,“ přibližuje paní 
Kapustová a dodává, že za jednu z nejsložitějších 
zakázek považuje přešití peleríny na pončo.

Že jsou její zákazníci opravdu spokojení, 
dokazuje již zmíněný mladý muž s lyžařskými 
kalhotami. „Jsem už tady poněkolikáté a jsem 
vždycky spokojený, jinak bych tu nebyl,“ chválí 
práci sympatické paní krejčové.

Když se majitelky krejčovské dílny zeptáte, 
v čem lidé dělají chybu, tak odpoví, že jí vysvět-
lují, jak by měla přinesenou věc opravit. „A taky 
by mohli zašpiněné oblečení vyprat. Někdy to 
musím udělat za ně já sama, abych mohla vůbec 
s prací začít,“ přibližuje.

Když majitelka dílničky mluví o své práci, 
je vidět, že ji baví. „Čím víc těch oprav uděláte, 
tím je to snazší, protože získáte praxi a zručnost. 
Opravy jsou někdy složitější než ušít celé šaty. 
Je třeba to vymyslet. A pěkně spravená díra je 
taky hezká a navíc to oblečení můžete dál nosit,“ 
říká s úsměvem a doplňuje, že se stále musí něco 
učit. „Jsou nové technologie šití, bundy mají 
speciální zipy, žádná díra není stejná. Je to pořád 
změna a není to stereotyp,“ pochvaluje si.

Zuzana Sedláčková 
Opravy oděvů prOděv
Těšínská ulice, OstravaRadvanice
Telefon: 731 90 95 65
Pracovní doba:
Úterý 9-12 13-17
Čtvrtek 9-12 13-17

V radvanicích najdete také opravnu oděvů

Ú ř a d měs t ského obvodu R a dva n ice 
a Bartovice upozorňuje, že termín platby za 
pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy se svěřenou správou městskému 
obvodu Radvanice a Bartovice je 31. března 
2015. Informace ohledně platby za nájem 
pozemků budou poskytnuty na úřadu měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor 
majetkový, bytový a investic, kancelář. č. 16, 
paní Iva Semenďáková, tel. 599 416 114, email: 
isemendakova@radvanice.ostrava.cz. 

Dále bychom chtěli upozornit na změnu výše 
ceny nájmu u některých typů pronajatých 
pozemků, a to od 1. ledna 2015. 

R a d a  měs t ského obvodu R a dva n ice 
a Bartovice stanovila na základě ustanovení 

zákona o obcích následující ceny za pronájmy 
pozemků, které jsou ve vlastnictví statutár-
ního města Ostrava, svěřená správa městskému 
obvodu Radvanice a Bartovice: 
a)  pronájem pozemků za účelem rekreace 

a zřízení zahrádky (zastavěného rekre-
ační chatou a z pozemku, který je s ní ve 
funkčním celku, pozemek v zahrádkové 
osadě, zahrádka u bytového nebo rodinného 
domu) 

 Cena: 10 Kč/m2/rok 
b)  pronájem pozemků pod garážemi 
 Cena: 40 Kč/m2/rok 
c)  pronájem pozemků za účelem zemědělské 

činnosti 
 Cena: 1.000 Kč/ha/rok 

d)  pronájem pozemků souvisejících s pod-
nikáním ( jedná se o pozemky, na kterých 
jsou vybudovány dočasné stavby související 
s podnikáním) 

 Cena: 80 Kč/m2/rok 
e)  pronájem pozemků v ostatních přípa-

dech 
Cena: 50 Kč/m2/rok, 
a to s účinností od 1. 1. 2015.

 Svatopluk Běrský,  
vedoucí odboru MBaI

Platba za pronájem pozemků



5.3. 16.00 KD Bartovice – MDŽ

11.3. 15.00 8. schůze Rady MěOb RaB 
– kancelář starostky

11.3. 14.00 KD Radvanice – MDŽ

13.3. 17.00 ČSV o.s. ZO Radvanice 
Bartovice – výbor schůze

17.3. 16.00 SPCCH ZO O.-Bartovice – 
výborová schůze

17.3. 16.00 4. zasedání Zastupitelstva 
MěOb RaB 

19.3. 16.00 KD Bartovice – Jaro je za 
dveřmi 

21. 3. 15.00 ČZS Radvanice – Výroční 
členská schůze 

24. 3. 17.00
Obřadní síň radnice MěOb 
RaB – Koncert vážné 
hudby

25.3. 16.00 9. schůze Rady MěOb RaB 
– kancelář starostky

26. 3. 17.00 ČSZ Radvanice – Příprava 
na Velikonoce

31.3. 15.00 KD při DPS Bartovice – 
jubilanti 1. pololetí

RaB noviny 

v měsíci březnu

Kalendář
událostí

Naši jubilanti v březnu 2015
Blahopřejeme!

Danuše Hribová, Alžbeta Gabčová, Jan Hargaš, Lenka Válková, Jiří Galia, 
Alexandra Bergerová, Libuše Beerová, Anna Macečková, Radmila Geffertová, 

Zuzana Kowalová, Libor Schmid, Josef Fikáček, Václav Rivec, Belo Poló, Renata 
Endlicherová, Petr Jelínek, Hana Blahová, Jiří Slicho, Vlasta Střádalová, Jiří 

Červenka, Emil Korbelka, Marie Nováková, Jan Hrnčárek, Drahomíra Pavlicová, 
Oldřiška Krkošková, Mária Zelinová, Jindřich Hrbáček, Adolf Recman, Anna 

Slavíková, Dezider Makový, Marie Pěkníková, Libuše Kempná, Josef Bartuselský, 
Jan Káfoněk, Jindřiška Hrbáčková, Jiří Kubínek, Ludvík Plachta, Josef Zálesný, 

Alois Stařičný, Jiřina Lasková, Marta Chobotová, Marie Fukalová
Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví a osobní pohody!

Jména oslavenců v této společenské rubrice zveřejňujeme bez jejich předchozího 
souhlasu. Pokud si občan zveřejnění nebude přát, je tento požadavek nutno uplatnit 

u redakční rady nebo zaslat na adresu úřadu nejpozději do uzávěrky RaB novin, tj. do 
15. dne v měsíci. Jelikož v informačním systému evidence obyvatel nelze zjistit, jaké tituly 

či vědecké hodnosti občan získal, uvádíme zde pouze jméno a příjmení oslavence.

Krásná životní jubilea

Elvíra Hromádková Q Jindřiška Gřegořová Q

Krásná životní jubilea devadesát let osla
vila paní Jindřiška Gřegořová a osmdesát 
let paní Elvíra Hromádková, které přivítaly 
návštěvu paní starostky v úžasné zdravotní 
i osobní pohodě. Jubilantkám, obyvatelkám 
našeho městského obvodu, paní starostka Šárka 

Tekielová a matrikářka Šárka Krkošková pogra
tulovaly a popřály oslavenkyním do dalších let 
stále pevné zdraví, životní elán a stále dobrou 
náladu. 

Text a foto: Šárka Krkošková, 
odbor OaVV

V pátek 23. ledna se v předsálí radvanické 
Sokolovny začali scházet dámy a pánové 
v róbách a oblecích na rodičovský ples. Všichni 
přicházeli s dobrou náladou a úsměvem na tváři. 
Dobrá nálada nikoho neopustila po celou dobu 
plesu, a proto se tancovalo až do ranních hodin. 
K tomu nám hrála kapela DUO VIKTOR. K jídlu 
byl přichystaný vynikající guláš, jednohubky, 
které nám pomohli připravit někteří rodičové, 
chlebíčky a zákusky, ale i k pití toho bylo dosti. 
V průběhu večera se konala tombola, která byla 
velice bohatá. Tímto bychom chtěli poděkovat 
rodičům, kteří nám pomohli ples přichystat 
a zorganizovat, ale hlavně bychom chtěli podě
kovat našim sponzorům, kteří nám zůstali věrní 
a nadále nás sponzorují a podporují, bez nich by 
se ples neobešel. 

K O VA N É  T R O F E J E  B U N D I L , 
STAROSTKA MGR. ŠÁRKA TEKIELOVÁ, 
MÍSTOSTAROSTA BC. ALEŠ BOHÁČ, 
ŘEZNICTVÍ J IŘÍ DEDEK, PHARMOS, 
HOTEL HARMONY CLUB OSTR AVA, 
KOOPER ATIVA ORLOVÁ, FINANČNÍ 
S L U Ž BY  B O H U M Í N  –  M A R K É TA 
K R O U T I L O VÁ ,  P E T R  Š E V Č Í K , 
SKLENÁŘSTVÍ JEMELKA, PEKÁRNA 
MILENA ŠOTOVÁ, MGR. BA R BA R A 
ŠOTOVÁ, MGR. HANA OSTŘANSKÁ, MGR. 
HANA NĚMCOVÁ, MANŽELÉ SLÍVOVI, 
MANŽELÉ ČAJKOVI, SILESIA COLOR, 
PENZION MAGDA, ZUZANA KÁŇOVÁ, 
KVĚTINOVÁ SÍŇ PAVLA, BOALLGET – 
IVO BORSKÝ. 

Děkujeme Šárka Ševčíková

Nejbližší akce 
zahrádkářů
• Výroční členská schůze

Zveme všechny zahrádkáře a jejich příznivce 
na výroční členskou schůzi, která bude v naší 
klubové místnosti dne 21. 3. 2015 v 15 hodin.

Těšíme se na vaši hojnou účast, přijďte nám 
poradit, kam pojedeme na jarní zájezd.

Výbor ČZS Radvanice
• Příprava na Velikonoce

Ve čtvrtek 26. 3. 2015 v 17 hodin se opět po 
roce sejdeme v klubové místnosti a připravíme 
si výzdobu na Velikonoce. Součástí příprav je 
instruktáž pletení pomlázky. Je to výzva pro 
chlapce, ať si uplete svůj „karabáč“, bude líp 
mrskat!

Zve výbor ČZS Radvanice

Plesali jsme až do rána



Ú ř a d měs t ského obvodu R a dva n ice 
a Bartovice i letos připravil pro své občany 
tradiční koncerty vážné hudby. Koncerty jsou 
pořádány ve spolupráci s Nadačním fondem 
Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia Ostrava. 

První ze série čtyř jarních koncertů se konal 
v úterý 11. února. Studenti konzervatoře pod 

vedením Jiřího Bystroně se nám představili 
tentokrát ve hře na koncertní akordeon neboli 
bayan, klavír a housle. Téma bylo opravdu vážné 
a od barokních skladeb Johanna Sebastiana 
Bacha a Alexandra Pribilova jsme se pře-
nesli k lehčímu žánru, skladbám Ludwiga van 
Beethovena a Richarda Galliana.

Anežka Štenclová ve hře na bayan, Jakub 
Kroczek ve hře na housle a Adéla Sleczková 
na klavír předvedli pozoruhodné výkony. 
Pozorným a pravidelným návštěvníkům kon-
certů jistě neuniklo, že hráli tzv. „z hlavy“, bez 
not. 

Autory skladeb i studenty nám průvod-
ním slovem představil Jiří Bystroň a publikum 
v sále, složené z radvanických a bartovických 
milovníků vážné hudby, bylo jako vždy skvělé.

Nezbývá, než se těšit na příští koncert v úterý 
24. března 2015 v 17.00 hodin na obvyklém 
místě – v obřadní síni ÚMOb. Dle příslibu Jiřího 
Bystroně bude koncertem zcela klavírním. 
Přijďte a vezměte s sebou i mladší generaci. 
Třeba se inspirují výkony studentů konzerva-
toře. Budeme se na vás těšit!

Text a foto: Jana Sedláková, 
odbor OaVV
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Nad radvanickým hřbitovem tichý 
vánek věje 
a Tobě k věčnému spánku tichou píseň pěje. 
Dne 10. 2. 2015 jsme si připomněli 
3. výročí úmrtí paní 

Anny Muroňové 
z OstravyRadvanic. 
S láskou vzpomínají synové Petr a Pavel. 

V měsíci březnu to již bude 
deset let, co nás navždy opustila 
naše milovaná maminka  
paní 

Božena Šebestová 
z Radvanic.
S láskou a úctou vzpomínají Pavel 
a Milan s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá. 
Dnes bychom Ti přišli přát, ruku podat 

a vzpomínat. 
Smutná je vzpomínka na den narození, 
vzpomínka na toho, kdo už s námi není. 
Dne 7. března vzpomeneme nedožitých 
72 let pana 

Jiřího Rudolfa. 
Kdo ho znal, vzpomene, kdo ho měl rád, 
nezapomene. 

Za celou rodinu manželka Marie a vnuk Marek. 

Dne 12. 3. 2015 vzpomínáme 
nedožitých 95 let 

paní 

Jindřišky Mückové, 
dříve Pavelkové. 

Nikdy nezapomeneme.  
Syn Václav s rodinou.

Město Ostrava se obrací na své občany 
s výzvou o zapůjčení fotografií zachycují-
cích průběh osvobozovacích bojů na dnešním 
území Ostravy přibližně v době od 25. dubna do 
2.  května 1945.

Jde o snímky, které dokumentují válečné 
události, ústup německých vojsk, postup Rudé 
armády, vítání osvoboditelů a podobně. Pokud 
někdo takové fotografie má, měl by je přinést 
nebo doručit do 31. března do badatelny Archivu 
města Ostravy ve Špálově ulici 19 v Přívoze. 

Otevřeno je v pondělí a středy od 8 do 17.30, 
v úterý od 8 do 16 a ve čtvrtky od 8 do 15 hodin. 

Kontaktní osobou je Jana Prchalová. V bada-
telně snímky oskenují a ihned vrátí. Cenné jsou 
samozřejmě také jakékoliv bližší informace 
o zachycených událostech.

Fotografie, pokud možno alespoň se struč-
ným popisem, lze také zaslat v elektronické 
podobě na adresu archiv@ostrava.cz. Zapůjčené 
materiály budou použity při přípravě webové 
prezentace k 70. výročí osvobození a pro potřeby 
prezentace a propagace města.

Bohuslav Krzyžanek, Magistrát města Ostravy

Hledáme neznámé fotografie z osvobozovacích bojů

Koncert vážné hudby na radnici Otvírá se 
dopravní hřiště

Hned první dubnový den roku 2015 bude 
opět zahájen provoz na dětském dopravním 
hřišti na ulici Orebitské v OstravěPřívoze. 
U příležitosti znovuotevření dětského 
dopravního hřiště si strážníci připravili pro 
návštěvníky zábavný program sestáva-
jící z nejrůznějších kvízů a testů s dopravní 
tematikou, připravena je také jízda zručnosti, 
dopravní slalom ve speciálních plastových 
vozítkách (plasmacar) a nebude chybět ani 
tvůrčí dílnička. Zábavné odpoledne se usku-
teční 1. dubna 2015 od 13 do 16.30 hodin.  
 Vladimíra Zychová, Městská policie Ostrava
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Názvem titulku by se dal do jedné věty shr
nout týdenní pobyt na horách v Beskydech na 
Bílé. 

Ve druhém týdnu měsíce ledna jsme vyrá
želi hned po vyučování do Beskyd na Bílou 
na lyžařský kurz. Lyžování jsme si náramně 
užili. Někteří z nás stáli na lyžích poprvé, jiní 

zdokonalovali své lyžařské dovednosti na men
ším i větším kopci. Na závěr lyžařského kurzu 
byly uspořádány závody. Každý za svůj výkon 
byl odměněn medailí, diplomem i sladkostí. 
Těšíme se opět za rok!

Radmila Sulková, ZŠ Vrchlického,
odl. prac. Bartovická

Ve středu 21. ledna jsme opět navštívili 
knihovnu v OstravěRadvanicích. I tentokrát 
nás přivítaly milé paní knihovnice. 

Naše společné setkání se neslo v duchu 
„Ladovské zimy“. Prostřednictvím obrázků byl 
dětem představen pan Josef Lada. Jeho obrázky 
vystihují „třeskuté zimy“ v dobách minulých. 
Tehdy se nosily kožešinové huňaté čepice, proto 
se také v pohádkách tato doba označuje jako 
„časy ušatých čepic“. Děti se měly možnost také 
seznámit s dávnými řemesly, jako například kdo 
byl sládek, bednář a v neposlední řadě řezník, 

který byl důležitou osobou při vesnických zabí
jačkách. Zaposlouchali jsme se také do vyprá
vění pohádky „Kubula a Kuba Kubikula“ od 
Vladislava Vančury. Děti si na závěr ještě stihly 
vymalovat obrázek od Josefa Lady. 

Již nyní se těšíme na další společné setkání 
v knihovně.

Za žáky I. C Radmila Sulková, 
ZŠ Vrchlického, odl. prac. Bartovická 

Lyžování na bílé
Od 12. do 16. ledna 2015 se některé děti 

z MŠ Za Ještěrkou zúčastnily odpoledního 
skupinového lyžařského výcviku ve Ski areálu 
Bílá „Lyžování se sluníčkem“, které pořádala 
společnost SUN Outdoor. Mladí instruktoři si 
děti hned první den rozdělili do tří skupin podle 
výkonnosti. Pojmenovali si je Modří ptáci, 
Medvědi a Tygříci. Celý týden se děti učily 
obloučky vlevo, vpravo, zatáčet, brzdit, jezdit 
na páse, laně i vleku. Byla to úmorná dřina, lyže 
někdy nechtěly poslouchat, ujížděly nespráv
ným směrem, u některých dětí se projevovala 
silná zemská přitažlivost. Ale všechny si užily 
čerstvého vzduchu, sluníčka, spoustu legrace 
a hlavně získaly hodně lyžařských dovedností.

Marcela Římánková, MŠ Za Ještěrkou

Prvňáci z I. d 
poznávají lidské tělo

Jak dýcháme, trávíme, myslíme i jak potřebu
jeme pečovat o své tělo, poznávaly děti z první 
třídy ZŠ OstravaRadvanice, Vrchlického 5, 
přísp. org., odloučeného pracoviště Trnkovecká 
55 v hodinách prvouky. 

S údivem si osahaly model srdce, žaludku 
i lidské lebky. A jaké to je si lehnout a nechat 
si kamarádem obkreslit své tělo? Rozhodně 
zážitek a pro mnohé překvapení, jak jsou velcí. 
Obkreslena a vybarvena byla i paní učitelka. 
Toto dílo prvňáci nazvali „Paní učitelka a její 
barevný svět“. Občas nebylo pro děti snadné 
se domluvit, ale získaly zkušenost, že když se 
jim to podaří, prožijí spolu chvíle plné barev, 
nápadů a zábavy.

Ivana Fehérová, 
ZŠ Vrchlického, odl. prac. Trnkoveká, 

Fotografie najdete na poslední straně novin.

Mateřská škola Ostrava-Radvanice, 
Těšínská 279, příspěvková organizace

zÁPIS
do mŠ Ostrava-

-radvanice

pro školní rok 2015/2016
22. 04. 2015 od 8:30 do 16:00 

hodin
V době zápisu proběhne „Den ote-

vřených dveří“
MŠ nabízí: pestrou nabídku kroužků – ang

ličtina, keramika, kurz plavání, atletika, 
tancování, lyžování v Beskydech atd. 

Organizujeme ozdravné pobyty, výlety, 
akce s rodiči. MŠ se zaměřuje na zdraví 

a všestranný rozvoj dítěte, na osobní přístup 
pedagogů k dětem a na úzkou spolupráci 

s rodiči. Ve všech třídách v MŠ jsou čističky 
vzduchu, v MŠ máme keramickou dílnu 

a škol. zahrada je vybavena herními prvky.
Vezměte s sebou: rodný list dítěte a občan-
ský průkaz zákonného zástupce dítěte, pro 

děti přezůvky.
tel.: 596232782

Lérová Dana – ředitelka MŠ
email: msradvanice@atlas.cz

www.msradvanice.cz

„Lyžovali jsme a bylo to prima“

Žáci I. C. informují 

Zápis 
do MŠ Za Ještěrkou

Srdečně zveme všechny rodiče s dětmi 
od 2 let do Mateřské školy 

v Ostravě-Bartovicích, Za Ještěrkou 8
ve čtvrtek 15. bubna 2015 

od 8.00 do 16.00 hodin
Mateřská škola pracuje podle hesla 

„Děti  –  květy života“. Je zaměřena na taneční 
výchovu, citlivý přístup k dětem všech věko-

vých kategorií a přípravu dětí pro vstup do ZŠ. 
Naše škola nabízí možnost integrace dětem s 

handicapem.
Děti mohou navštěvovat taneční kroužek, 

kroužek anglického jazyka, plavecký výcvik, 
lyžařský výcvik ve Ski areálu Bílá. Také organi-
zujeme pro děti školu v přírodě a ozdravnou 
rodinnou dovolenou v Chorvatsku. Během 

školního roku s dětmi navštěvujeme loutkové 
divadlo, Galerii výtvarného umění, zoologic-

kou zahradu, Základní školu v Bartovicích a také 
pořádáme spoustu akcí pro rodiče s dětmi 

(Mikulášská besídka, Karneval, Den matek, Den 
dětí, Pasování školáků, Výtvarné tvoření).

Přijetí do MŠ bude posuzováno dle kritérií pro 
přijímání dětí na rok 2015.

Tento den bude i Dnem otevřených dveří.
K zápisu si rodiče přinesou občanský průkaz 

a rodný list dítěte, vyplněnou přihlášku dítěte 
a evidenční list potvrzený lékařem.

Těší se na Vás ředitelka školy 
Táňa Krumniklová a celý kolektiv MŠ.
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Hezký svátek, 
Valentýne!

Je pravda, že žádného člověka tohoto jména 
neznám, ani jsem jej v životě ještě nepotkala. 
Přesto je už i u nás spojován 14. únor s utráce-
ním peněz za květinu, bonboniéru či šperk. Také 
napsat a poslat krátkou SMS je „in“. Popřípadě 
lze zakoupit „A“ známku a zaslat hezké přání 
v předstihu poštou. Že to děláte i jindy než jen 
na stále populárnější svátek Svatého Valentýna? 
Rádi potěšíte své blízké kytičkou s úsměvem, 
milou drobností?

My zde ve škole se krásná přání teprve učíme 
napsat. Koho by nepotěšilo vyznání – Vážím 
si Tě. Jsi skvělý kamarád. Moc mi pomáháš 
a děkuji Ti za to. Učíme se správně česky vyjad-
řovat. Učíme se formulovat svá sdělení tak, aby 
nám druzí porozuměli. Učíme se ale i pečlivé 
úpravě, vyváženému rozvržení textu na ploše, 
celkové úhlednosti a správným tvarům psacích 
písmen. Příprava textu bez pravopisných chyb, 
zpětná kontrola a čitelné přepsání přání na 
„kartičku od Valentýna“ může dát našim školá-
kům pořádně zabrat. Přesto se mnoho krásných 
dopisů sešlo na „Valentýnské poště“ a byly všem 
spolužákům včas doručeny. 

Učíme se potěšit druhého. A učíme se tomu 
rádi, neboť to má vždy smysl. Tak si to užij, 
Valentýne!

Jana Matalová, ZŠ Vrchlického

V pátek 6. února 2015 pořádala MŠ Za 
Ještěrkou v Bartovicích dětský karneval. Sál se 
postupně zaplnil různými pohádkovými posta-
vičkami, zvířátky, princeznami, kovboji, čaro-
dějnicemi.

Program karnevalu se nesl ve znamení tance 
a nejrůznějších soutěží a her o sladkosti a balonky. 
Mezi děti zavítal klaun Hopsalín, který se zrodil 

v roce 1993 a od té doby baví děti i dospěláky ve 
svých zábavných programech. Jméno mu daly 
samy děti podle náplně programu, který je plný 
písniček, hopsání a zábavy. Děkujeme všem rodi-
čům, kteří si udělali čas na přípravu masky pro 
své děti a přišli s námi strávit pěkné odpoledne 
s Hopsalínem, kamarády a rodiči.

Marcela Římánková, MŠ Za Ještěrkou

Karneval roztančil děti z mŠ za Ještěrkou

Návštěva 
Výtvarného centra 
Chagall

Byl pochmurný, lednový den a my jsme 
navštívili galerii Chagall. Tam probíhala 
výstava známé slezské malířky a grafičky 
Heleny Salichové. Mezi vystavenými obrazy 
se častokrát vyskytovaly portréty jejího syna 
Milana. Viděli jsme Milana jako miminko, 
Milana mávajícího z okna, Milana s mikádem 
držícího paletu, trochu většího Milana a dospě-
lého Milana s kočkou – Milan, kam se podíváš. 

Paní Salichová vytvářela také dřevoryty, dře-
vořezy či linoryty. Ty mi připadaly velice zajímavé 
a pěkné. Na schodech byly vystaveny černobílé 
fotografie Ostravy z dob našich babiček. 

Myslím, že příště s otcem nepůjdeme do 
Mekongu, ale do Chagallu.

Klára Pytelková, IX. A, ZŠ Vrchlického

Soutěž s Ollies 
Cukrárna Ollies vyhlásila soutěž pro mateř-

ské školy o „Dort snů“. Ani na chvíli jsme 
neváhali a začali jsme vymýšlet, jak by náš 
dort měl vypadat. Tentokrát jsme nemysleli 
jen na sebe, ale na naše „kamarády“ ptáčky, 
kteří v zimě čekají, co jim dáme. Takže jsme se 
vrhli na výrobu „Ptačího dortu“. Náš dort sice 
nebyl vítězný, ale umístili jsme se na krásném 3. 
místě. A protože se v Ollies moc líbil, dostaly za 
něj děti výborný banánový dort. Děkujeme cuk-
rárně Ollies.  Marcela Krystyjanová 
a děti z MŠ Za Ještěrkou, Foto: MŠ Za Ještěrkou

Čtvrtek 29. ledna nebyl pouze dnem, kdy si 
děti ze ZŠ OstravaRadvanice, Vrchlického 5, 
přísp. org., odloučeného pracoviště Trnkovecká 
55 odnesly domů vysvědčení, ale mnohé odchá-

zely i s diplomy a drobnými cenami získanými 
během sportovního dopoledne. 

Tělocvična školy byla plná pohybu a úsilí co 
nejrychleji vyšplhat po tyči, oběhnout mety, co 
nejdéle kroužit obručemi, skákat přes švihadlo 
nebo trefit cíl. Byl to den, kdy se rozhodně jen 
nesedělo v lavicích a kdy se vyplatilo být třeba 
dobrým „šplhounem“. Děti se pobavily, zasou-
těžily si, a to díky úžasnému programu, který 
pro ně přichystala Jarmila Rojková, za což jí 
patří velký dík.

Ivana Fehérová, ZŠ Vrchlického, odl. prac.
Trnkovecká, 

Foto Martina Linhartová
Další fotografie najdete také na poslední straně.

zvířátkový karneval
Mateřská škola OstravaRadvanice během 

školního roku pořádá i některé nadstandardní 
činnosti. Nejnavštěvovanější akcí je každým 
rokem maškarní ples pro děti. Na přípravě 
a výzdobě sálu se podílely paní učitelky s dětmi 
již několik týdnů před vypuknutím akce. V pátek 
odpoledne 30. ledna v Sokolovně v Ostravě
Radvanicích se tancovalo do večerních hodin. 
Letošní karneval byl zaměřen na téma „Výlet 
za zvířátky“. Karneval byl zahájen vystoupe-
ním tanečního kroužku z mateřské školy, který 

vede lektorka paní Dagmar Leinveberová, která 
následně také vystoupila se svou taneční skupi-
nou. Pro všechny kočičky, pavoučky, berušky, 
včeličky, žirafky byl připraven zábavný pro-
gram, který zorganizovala ve spolupráci s MŠ 
agentura Lena. Soutěže, hry, spousta tance, leg-
race a bohatá tombola určitě pobavily nejen děti, 
ale i jejich rodiče. 

Všechna „zvířátka“ si odnášela domů malou 
sladkost, výhru v tombole nebo dárek za nejlepší 
masku.

Gabriela Brusová, MŠ Radvanice
Více fotografií najdete na poslední straně.

Sportem do nového pololetí
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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 
   AKCE 650 Kč / 1prm/s
 štípaný	 740	Kč	/	1prm/s
Buk:
	 štípaný	33	cm	 1100	Kč	/	1prm/s
Odkory	smrk	2	mb	 400	Kč	/	1prm/s
Prodej	cca	8	kg	pytlíku	třísek	za	39	Kč/ks

Tel.: 725 987 422

Sběrna  
SENDY KOVY s.r.o. 

Vykupujeme kovový 
odpad, barevné kovy, 

akumulátory, papír 
a karton. 

Najdete nás: 
Lihovarská 84, 

Ostrava-Radvanice, 
Po–Pá 8–18 hod.,  

So 8–14 hod. 
Telefon: 604 389 434 

inzerce

Letos děti ze školní družiny reprezentovaly 
ZŠ Vrchlického na přehlídce dětské divadelní 
tvorby Arénka 2015, která proběhla 23. ledna 
v Divadle loutek v Ostravě.

Účastnily se ho dětské divadelní soubory ze 
ZŠ, ZUŠ, Speciálních škol, dětských domovů 
a také profesionální divadelníci. 

Během cesty do Ostravy jsme zajišťovali 
náhradníka za Gargamela, protože Patrik nedo-
šel na sraz. Před divadlem jsme si ulehčeně 
oddychli, tatínek ho přivezl autem k divadlu.

My jsme zahráli již naposled pohádku 
„Mach a Šebestová světem pohádek“, která 
měla v minulosti veliký úspěch. Naše derniéra 
se moc podařila. 

V divadle jsme zhlédli mnohá další předsta-
vení. Nejvíce se nám líbila pohádka „Příběh 
o Aničce“, který zahrála ZŠ Ukrajinská, 
„Karkulák a Hrdopýška“ ze ZŠ Dolní Lhota 
měla zase velice vtipné hlášky. Skvělé kulisy 
měla i pohádka „O Sněhurce“ ze ZŠ Bulharská. 
Nejhezčí kostýmy asi měly opět děti z Kyjovic 
s pohádkou „O dvanácti měsíčkách“, kteří nás 
loni nadchli s Českým lvem. Ale zdálo se nám, 

že letos příliš kopírovali pohádku Tři bratři, kte-
rou jsme nedávno viděli v kině. Naši kluci tento-
krát trošku zlobili paní vychovatelku. Celý den 
se ovšem vydařil, mlsali jsme v bufetu a podí-
vali jsme se i na loutkový orloj. 

S paní vychovatelkou Lenkou Laštuvkovou 
jsme vystupovaly 4 roky. Letos jí ještě pomůžeme 
nacvičit s prvňáky pohádku, kde světem dalších 
pohádek a filmů půjde malá zlobivá Saxana. 
Už máme první tanec a tvoříme vlastní scénář. 
Doufáme, že se nám další pohádka opět vydaří. 

Sára Garčárová a Tereza Hradská, 
IV. A ZŠ Vrchlického

Foto: Ivana Hrbáčková
Další fotografie najdete na poslední straně.

Naši herci v divadle loutek

Prohlídky Ostravy s průvodcem
Průvodci Ostravského informačního servisu si pro letošní rok připravili řadu novinek.
Ostravský informační servis má již sedm poboček, ta, která sídlí na Vyhlídkové věži Nové rad-

nice, je však výjimečná tím, že organizuje také průvodcovské služby. Každý rok připraví desítky 
akcí, jejichž cílem je obeznámit turisty i místní, že Ostravu plnou kontrastů rozhodně stojí za to 
lépe poznat. „Témata komentovaných prohlídek se snažíme každý rok obměňovat, letos jsme tak 
přidali čtyři zcela nové prohlídky, a to Obchodní domy, Ostravské hrady, Po městských hradbách 
a Tajemství ostravských soch. Na Vyhlídkové věži jsme pak k tradičním vánočním nebo novoroč-
ním tvůrčím dílnám přidali nově Velikonoce a podzimní prázdniny,“ popisuje novinky průvodkyně 
Sylva Burgertová.

Mimo tyto prohlídky se mohou zájemci o poznání místní historie těšit také na pravidelné pro-
cházky Moravskou Ostravou, které budou probíhat každou sobotu v 15 hodin, a to od 7. března 

do 31. října. Trasa povede od Nové 
radnice, kolem Husova sadu, Katedrály 
Božského Spasitele, Masarykova 
náměstí k Divadlu Antonína Dvořáka. 
„Průvodci se budou obměňovat, a tak 
bude i každá prohlídka trochu jiná, pro-
tože každý z nás se zaměřuje na různé 
památky a různé historické události. Na 
Facebooku jsme k této příležitosti zalo-
žili „událost“, kde budeme pravidelně 
zveřejňovat fotografie z prohlídek, 
informovat o průvodcích i o tom, na co 
se kterou prohlídku mohou návštěvníci 
zrovna těšit,“ dodává průvodkyně. 

„Za největší úspěch ovšem pova-
žujeme prohlídku Slezské Ostravy, 
která se uskuteční v neděli 22. března. 
Během prohlídky totiž navštívíme také 
významnou vilu JUDr. Eduarda Lisky, 
architektonický skvost a národní kul-
turní památku,“ usmívá se. 

Letošní rok bude tedy jistě plný zají-
mavých akcí a procházek, které by vám 
neměly uniknout. Kdy a kde budete 
moci prozkoumat neznámá místa, se 
dozvíte na www.ostravainfo.cz. 

Sylva Burgertová, 
Městský informační servis

Zveme Vás do

jihoceská textilní
Písek



inzerce

CHOVATELSKÉ  
POTŘEBY ŽIDEK

NA TĚŠÍNSKÉ UL. 
V RADVANICÍCH 

 
OZNAMUJÍ 

VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ CEN CELÉHO 
SORTIMENTU 

 
NAPŘÍKLAD GRANULE PRO PSY 

	 Pův.	cena		 Nyní	
CHICOPE	ADULT		 15	kg	 760,-	 660,- 
CHICOPE	ADULT	L.B.		 15	kg	 830,-	 725,- 
JOSERA	FESTIVAL		 15	kg	 1	020,-	 890,- 
JOSERA	JUNIOR		 20	kg	 1	060,-	 925,- 
ASTOR	 15	kg	 480,-	 410,- 
MRAŽENÁ	DRŮBEŽÍ	STEHNA	 1	kg	 37,-	 32,- 
 

VYUŽIJTE	TOTO	SNÍŽENÍ	CEN	
 

TĚŠÍM	SE	NA	VAŠI	NÁVŠTĚVU	
VLADIMÍR	ŽIDEK

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:	prodejuhlicz.cz
INFO:	Tel.	objednávky:
Po	–	Ne:	6:00–19:00	hod.

Tel.: 608 827 288

KAMENICTVÍ – WIDENKA  
OSTRAVA-RADVANICE

Kompletní kamenické práce na hřbitově, včetně 
úpravy terénu, obnovy a renovace starých hrobů

Broušení terasových hrobů
Sekání, obnova a oprava písma, včetně psacího

Exkluzivně jen u nás pojištění hrobu
proti vandalismu a živelním pohromám

604 320 264
ZAVOLEJTE SI O VÝPOČET CENY A NEPLAŤTE 

JINDE ZBYTEČNĚ VÍCE



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 • březen 2015 • Redakční rada: Mgr. Šárka Tekielová (předseda), Bc. Aleš Boháč, MBA, Mgr. Jarmi-
la 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.

NAŠI HERCI NA ARÉNCE V DIVADLE LOUTEK

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE

ZVÍŘÁTKOVÝ KARNEVAL

PLESOVÁ SEZÓNA V RADVANICÍCH A BARTOVICÍCH


