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Stalo se již hezkou tradicí, že se v poslední 
den v roce scházíme před radnicí městského 
obvodu Radvanice a Bartovice, abychom osla-
vili příjemný večer u příležitosti ukončení roku. 
Nejinak tomu bude i letos. Tímto srdečně zveme 
všechny spoluobčany na společné setkání před 
budovu radnice 31. 12. 2015 ve 21 hodin, kdy 
bude odpálen silvestrovský ohňostroj. Stejně 
jako každoročně bude pro všechny připraveno 
malé občerstvení ve formě teplého svařáčku 
a koláčku. Těšíme se, že se opět společně osobně 
potkáme a popřejeme si k Novému roku. 

Šárka Tekielová, starostka

Vážení spoluobčané,
nastal opět adventní čas a s ním nejkrásnější 
svátky v roce. Předvánoční dobu obvykle vní-
máme jako hektickou, neboť nakupujeme dárky, 
provádíme vánoční úklid, pečeme cukroví, při-
pravujeme štědrovečerní večeři, ale Štědrý den 
je pak symbolem klidu, porozumění a rodinného 
štěstí. Ať z těchto okamžiků čerpáte i v násle-
dující době, když už pomine opojení z krásné 
vánoční atmosféry. 

O Vánocích se nabízí příležitost ukázat, že 
máme srdce na pravém místě a také v tuto dobu 

si nejvíce uvědomujeme potřeby našich nejbliž-
ších. Buďme štědří a podpořme ty, kteří neměli 
tolik štěstí prožít svátky v prostředí své rodiny či 
přátel. Někdy stačí jen úsměv, pohlazení a hezké 
slovo.

My vám přejeme, abyste volné sváteční dny 
prožili podle svých představ a načerpali hodně 
sil pro úspěšný vstup do nového roku 2016. Také 
vám přejeme hodně zdraví, lásky, štěstí, porozu-
mění a úspěchů v osobním i pracovním životě.

Šárka Tekielová, starostka
Aleš Boháč, místostarosta

Šťastné a veselé Vánoce adventní koncert 
se standou Hložkem

K závěru roku  neodmyslitelně patří každo-
roční adventní koncert pořádaný naším měst-
ským obvodem. Letošní koncert se bude konat 
v neděli 20. 12. od 17 hodin v Husově sboru 
na ul. Menšíkově v Radvanicích. Návštěvníci se 
mohou těšit na vánoční písně v podání Stanislava 
Hložka. Zastavte se tedy zaposlouchat do pří-
jemných tónů vánoční hudby a zpříjemnit si 
předvánoční čas.  Je zajištěno malé občerstvení 
a vstup je zdarma. (red)

zápis do 1. tříd 
a přípravných tříd

na Základní škole Ostrava-Radvanice, 
Vrchlického 5, příspěvková organizace pro-
běhne v pátek 15. 1. 2016 od 8 do 17 hod. sou-
časně na všech odloučených pracovištích školy: 
Havláskova 1, Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 
55, Ostrava-Radvanice a Bartovická 59, Ostrava-
-Bartovice. K zápisu do 1. třídy se dostaví děti 
narozené od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010. K zápisu 
do přípravné třídy se dostaví děti narozené 
od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011. Zákonní zástupci 
přinesou svůj občanský průkaz a rodný list 
dítěte. Ostatní potřebné informace najdete na 
www.zsvrchlickeho.cz.  Vedení ZŠ Vrchlického

silvestrovský ohňostroj



Zimní údržba v městském obvodě Radvanice 
a Bartovice je prováděna na 55 km místních komu-
nikací a 19 km chodníků. Na základě provedeného 
výběrového řízení budou zimní údržbu místních 
komunikací v Radvanicích provádět Technické 
služby, a.s., Slezská Ostrava, v Bartovicích firma 
pana Františka Hauta. Údržbu chodníků a zastá-
vek v Bartovicích a části chodníků v Radvanicích 
(ulice Dalimilova, Karvinská, Vrchlického 
a Těšínská od kruhového objezdu na křižovatce 
s ul. Fryštácká směrem do Bartovic) bude mít 
na starosti firma pana Zbyňka Najzara. Ostatní 
chodníky budou udržovány technikou městského 
obvodu. Zimní údržba místních komunikací 
zajišťovaná v městském obvodě je seřazena dle 

stupně důležitosti do dvou kategorií. Časový limit 
pro zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti 
místních komunikací je stanoven pro 1. pořadí do 
4 hod. a 2. pořadí do 12 hod. od výjezdu techniky. 
Seznam rozdělení místních komunikací je zve-
řejněn na internetových stránkách obce. O místní 
komunikace a silnice v majetku města a kraje se 
starají Ostravské komunikace, a. s. Za účelem 

kvalitního provádění zimní údržby vyzýváme 
občany, aby pokud možno nenechávali svá vozi-
dla na místních komunikacích a to i z důvodu, že 
se vystavují nebezpečí poškození svého vozidla 
technikou provádějící údržbu. Dále vyzýváme 
občany, aby pokud možno nenechávali popelnice 
na chodnících (mimo dnů odvozu odpadu), jeli-
kož výrazně ztěžují zimní údržbu.

Kontakty:
Úřad městského obvodu Radvanice 
a Bartovice – Tomáš Brunner – 599 416 145
František Haut (místní komunikace 
v Bartovicích) – 602 715 917
Technické služby, a.s., Slezská Ostrava (místní 
komunikace v Radvanicích) – 737 286 937
Zbyněk Najzar (chodníky a zastávky dle roz-
pisu) – 603 843 040
Ostravské komunikace – dispečink – 596 622 922

Tomáš Brunner, 
odbor SŘDaŽP
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Na rybníku Volném 
se opět začalo 
pracovat

O záměru provedení revitalizace rybníku 
Volný jsme již občany několikrát v minu-
losti informovali. Avšak práce na stavbě se 
musely zastavit z důvodu sesunutí terénu na 
jedné straně břehu rybníka. Po vyjednáváních 
s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR se 
nám podařil prosadit projekt sanace sesunutého 
svahu, který spočívá v realizaci opatření proti 
dalšímu pohybu svahu – mimo jiné v postavení 
nové opěrné zdi z pilotů a provedení několika 
vrtů hlubokých 50 m pro odvodnění celého 
svahu. Finanční prostředky pro realizaci sanace 
svahu nám uznalo ministerstvo v plné výši 
a městský obvod nemusí žádné prostředky, 
vyjma stavebního dozoru, už z vlastních zdrojů 
použít. Posléze Ministerstvo financí ČR, které je 
zadavatelem stavby revitalizace rybníku Volný, 
vybralo ve výběrovém řízení i firmu pro reali-
zaci stabilizace sesunutého svahu. Podle našich 
informací se jedná o jinou firmu, než která pro-
vádí původní samotnou revitalizaci rybníku 
Volný. I když zmiňované projekty – revitalizace 
rybníku a sanace uvolněného svahu – spadají do 
katastrálního území našeho městského obvodu 
a zároveň se jedná o majetek spravovaný měst-
ským obvodem, nemůžeme nikterak do reali-
zace díla či výběru firmy zasáhnout. Vše jde na 
vrub zadavateli, tedy Ministerstvu financí ČR. 
Vedení městského obvodu však dává podněty 
zainteresovaným stranám k jednání a řešení 
záležitostí kolem prováděných prací na rybníku 
Volný tak, aby bylo dosaženo ukončení díla dle 
původního projektu k všestranné spokojenosti. 

Opětovné práce na rybníku Volný začaly 
probíhat v měsíci říjnu. Jen pro samotnou sanaci 
svahu je zapotřebí počítat s cca 4 měsíci práce, 
ale o dokončení díla samozřejmě rozhodnou 
klimatické podmínky. Teprve po sanaci sesunu-
tého svahu dojde k dokončení původní revitali-
zace rybníka Volný. Doufejme, že se nám tím 
podaří vyřešit několikaletý problém.

Aleš Boháč, místostarosta

Informace k zimní údržbě městského obvodu

Jistě zdejším občanům neunik l nový 
vzhled budovy klubu důchodců a knihovny 
v Radvanicích. Městský obvod realizoval 
projekt pro zlepšení tepelně technických 
vlastností této budovy. Celkové náklady na 
revitalizaci objektu v rámci uvedené inves-
tiční akce činily cca 2 mil. Kč. Projekt byl 
přihlášen do dotačního programu ze Státního 
fondu životního prostředí ČR v rámci operač-
ního programu životní prostředí, byl úspěšně 
schválen a v letošním roce městský obvod 
obdržel rozhodnutí o poskytnutí podpory na 
spolufinancování projektu ve výši 1,6 mil. 
Kč. Zbylou část financí, kterou tvoří takzvané 

„nezpůsobilé výdaje“, dof inancoval měst-
ský obvod Radvanice a Bartovice. V rámci 
rekonstrukce byla v budově klubu důchodců 
a knihovny vyměněna všechna původní dře-
věná okna za plastová a zateplen obvodový plášť 
budovy. Pevně věříme, že vynaložené úsilí na 
provedenou revitalizaci ocení jak nejmenší 
uživatelé knihovny, učitelé, tak širší veřejnost, 
stejně jako naši senioři z klubu důchodců. Také 
kolemjdoucí mohou spokojeně ohodnotit nový 
vzhled budovy, která je součástí frekventované 
centrální části městského obvodu Radvanice 
a Bartovice.

(red)

rekonstrukce klubu důchodců a knihovny

Začaly se nám hromadit stížnosti od nespo-
kojených občanů Radvanic a Bartovic, které 
upozorňují na časté psí exkrementy na ulicích, 
v blízkosti obytných domů, v parcích i na dět-
ských hřištích. Přitom nezodpovědným majite-
lům psů hrozí vysoká pokuta. Proto vyzýváme 
všechny „pejskaře“, aby po svých čtyřnohých 
miláčcích sbírali exkrementy. Mohou k tomu 
využít rozmístěné koše se speciálními sáčky 
k tomuto účelu určenými. Předejděte, prosím, 
znečišťování veřejného prostranství vašimi 
pejsky, neboť ne každý je schopen vzít šlápnutí 

do psího exkrementu zrovna jako symbol 
štěstí. 

V našem městském obvodě veškeré koše na 
psí exkrementy vyváží na základě objednávky 
pan Langr, a to 2x týdně (pondělí a pátek). Koše 
jsou umístěny: 
Pošta Radvanice – 1 ks • Dalimilův park – 2 
ks • Hřiště DTJ – 1 ks • Ul. Revírní 4 – 1 ks 
• Park u bývalého kina Odboj – 1 ks • Ul. 
Trnkovecká 5 – 1 ks • Ul. Třanovského – 1 ks • 
Psí hřiště – 2 ks. 

(red)

Uklízíte po svém pejskovi?



Rada městského obvodu na své 24. schůzi 
konané dne 21. října 2015
- vzala na vědomí rezignaci na členství 

v Komisi sociální sportovní a školství Rady 
městského obvodu Radvanice a Bartovice 
Mgr. Jany Buchtové a jmenovala členem této 
komise Bc. Pavla Hlístu,

- rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na zimní 
údržbu komunikací,

a) na údržbu místních komunikací a ploch v k.ú. 
Radvanice s dodavatelem Technické služby, 
a.s., Slezská Ostrava,

b) na údržbu místních komunikací a ploch v k.ú. 
Bartovice s dodavatelem František Haut, 
Ostrava -Radvanice,

c) na údržbu chodníků a zastávek MHD v k.ú. 
Radvanice a k.ú. Bartovice s dodavatelem 
Zbyněk Najzar, Ostrava -Bartovice,

- rozhodla o poskytnutí účelových dotací z roz-
počtu městského obvodu Radvanice a Bartovice 
zájmovým organizacím a spolkům,

- rozhodla o přijetí daru 1 ks detekčního pří-
stroje a 1 ks kanalizační rychloucpávky 
pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů zří-
zenou SMO, městským obvodem Radvanice 
a Bartovice.

Rada městského obvodu na své 25. schůzi 
konané dne 4. listopadu 2015
- rozhodla o odpisu nedobytných pohledávek ve 

výši 40.617,14 Kč,
- rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 

o dílo na stavební práce pod názvem „Výstavba 
chodníku podél ulice Těšínská v úseku od 
Ozdravného centra Ještěrka po zastávku 
Ještěrka.

Zastupitelstvo městského obvodu na svém 
7. zasedání konaném dne 29. října 2015
- rozhodlo nesouhlasit se záměrem prodeje části 

pozemku parc. č. 271/1 v k.ú. Radvanice,
- rozhodlo o uzavření smlouvy o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí 
na financování projektů: 

 • „Energetické úspory klubu důchodců ul. 
Těšínská 46 a 1341, v Ostravě -Radvanicích“,

 • „Biologicky rozložitelný odpad – SMO, měst-
ský obvod Radvanice a Bartovice“,

 • „Energetické úspory objektu hasičské zbroj-
nice ul. U Statku 422/8, v Ostravě -Bartovicích“,

- souhlasilo s uzavřením kupní smlouvy na 
pozemek parc. č. 633/56 v k.ú. Bartovice.

Renáta Spěváková,  
pověřena zastupováním tajemnice úřadu
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z jednání místní samosprávy

Městský obvod provedl v letošním roce 
rekonstrukci hasičské zbrojnice v Bartovicích, 
která spočívala ve zlepšení tepelně izolač-
ních a technických vlastností budovy. Celkové 
náklady na revitalizaci objektu v rámci tohoto 
investičního projektu činily cca 1 mil. Kč. 
Tento projekt byl přihlášen do dotačního pro-
gramu ze Státního fondu životního prostředí 
ČR v rámci operačního programu životní pro-
středí, byl úspěšně schválen a v letošním roce 
městský obvod obdržel rozhodnutí o poskytnutí 
podpory na spolufinancování projektu ve výši 

700 tis. Kč. Zbylou část financí, kterou tvoří 
nezpůsobilé výdaje, spolufinancuje městský 
obvod Radvanice a Bartovice. V rámci rekon-
strukce byla v budově hasičské zbrojnice vymě-
něna všechna původní dřevěná okna za moderní 
plastová a byl zateplen obvodový plášť budovy. 
Dále byla během úprav rozšířena a vyměněna 
vjezdová vrata do garáže. Věříme, že provedené 
stavební práce ocení zdejší bartovičtí hasiči, 
kterým se zlepší podmínky pro výkon jejich 
prospěšné služby občanům.

(red) 

rekonstrukce hasičské zbrojnice v Bartovicích Kalendář
na rok 2016

Městský obvod Radvanice a Bartovice 
se opět rozhodl v závěru letošního roku 
vydat stolní kalendář na rok 2016, ve kterém 
občané stejně jako vloni najdou fotografie 
ze života nás všech v roce 2015. Kalendáře 
by měly dostat zdarma všechny domácnosti 
Radvanic a Bartovic do svých schránek do 
konce roku. Pokud nebude někomu kalen-
dář doručen (např. z důvodu malé velikosti 
schránky, do které se kalendář nevejde), je 
možné si po domluvě kalendář vyzvednout 
na sekretariátě úřadu.

Šárka Tekielová, starostka

S přibývajícím podzimem nastává doba  
pálení listí, topení v kamnech a podobně, což má 
velmi nepříjemný průvodní jev – místa s nedýcha-
telným ovzduším. Česká legislativa jasně stanoví,  
že v topeništích lze spalovat pouze paliva. Tyto 
paliva jsou legislativou vcelku jasně definována. 
Odpady spalovat nelze s výjimkou specializova-
ných zařízení, kterými jsou spalovny odpadů,  
pro něž platí velmi specifické podmínky a jsou 
velmi bedlivě monitorovány. 

Jak se bránit proti kouři z lokálních topenišť 
ve vašem okolí? V případě, že se jedná o zdroj 
umístěný v rodinném domě, v bytě, stavbě pro 
individuální rekreaci nebo pro podnikatel-
skou činnost a tedy pravděpodobně o tzv. malý 
stacionární zdroj, obraťte se s podnětem 

k zahájení šetření na odbor ochrany život-
ního prostředí Magistrátu města Ostravy, 
tel.: 599 442 307, který je oprávněn provést 
měření tmavosti kouřové vlečky. Oznámení 
doložte pokud možno údaji a podklady v dosta-
tečném rozsahu. Protože zákon zatím neu-
možňuje provádět kontroly přímo v obydlích 
občanů, kontroloři pouze vizuálně hodnotí tma-
vost kouře vycházejícího z komínů. Pozorování 
může být doplněno měřením, jehož postup 
odpovídá metodice měření stanovené v příloze 
č. 3 vyhlášky č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí  
ze stacionárních zdrojů a o provedení některých 
dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.  
Toto měření provádí dvojice pozorovatelů a je 
založeno na porovnání tmavosti kouřové vlečky  

s odpovídajícím stupněm Ringelmannovy stup-
nice. Tmavost zbarvení kouřové vlečky přibližně 
odpovídá koncentraci sazí, popílku a jiných čás-
tic. Rozlišuje se šest Ringelmannových stupňů, 
přičemž při spalování paliv nesmí být odcháze-
jící kouř tmavší než 2. stupeň. Z každé kontroly  
se pořizuje fotodokumentace a protokol, pokud 
se měří kouřová vlečka, tak ještě protokol 
o měření. Na kontroly prováděné v minulé topné 
sezóně budou jistě navazovat i kontroly v tomto 
zimním období.

Měli bychom si uvědomit, že nezodpověd-
ným přístupem k lokálnímu vytápění ničíme 
životní prostředí, znečišťujeme ovzduší a tím 
si sami poškozujeme své zdraví a zdraví našich 
dětí. Pavla Kolářová, odbor SŘDaŽP

Jak se bránit proti kouři z lokálních topenišť ve vašem okolí? 
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Pro nadcházející období jsme připravili nový 
seriál, který představí jednotlivé odbory Úřadu 
městského obvodu Radvanice a Bartovice. 
Čtenáři se seznámí s úseky všech odborů úřadu, 
aby se dozvěděli, jaké záležitosti si mohou na 
kterých místech vyřídit. Přiblížíme konkrétní 
problémy a situace, s nimiž se občané na zaměst-
nance úřadu obracejí, nastíníme jejich řešení 
a popíšeme případné chyby, kterých se občané 
dopouštějí. Nebudou chybět také kontakty na 
zaměstnance. Jako první představíme odbor 
sociálních věcí a školství.
Odbor sociálních věcí a školství

Kdokoliv z nás se může ocitnout ve sví-
zelné či tíživé životní situaci. Důvody mohou 

být různé – zdravotní postižení, nemoc, ztráta 
zaměstnání, ztráta přístřeší, osamělost, kon-
flikty v rodině, ve škole apod. Pro někoho se zdá 
být situace bezvýchodná a netuší, že se může 
obrátit na pracovnice odboru sociálních věcí 
a školství s žádostí či prosbou o pomoc. 

Na úseku sociálních věcí se poskytuje kom-
plexní sociální poradenství a pomoc při řešení 
nejrůznějších životních situací nebo jejich před-
cházení. Tato pomoc se liší dle věku, zdravotního 
stavu a potřeb klienta. Je zapotřebí zdůraznit, že 
zdejší úsek řeší sociální problémy jednotlivců 
a rodin, ale neposkytuje žádné sociální dávky 
ani dávky státní sociální podpory. Sociální pra-
covnice vám však poradí, o jaké dávky můžete 
požádat a kde si je lze vyřídit (ve většině případů 
se vyřizují sociální dávky na pobočce Úřadu 
práce v Ostravě, na ul. 30. dubna 3140/2d).

Odbor sociálních věcí a školství (dále jen 
„odbor SVaŠ“) zabezpečuje působnost na úse-
cích školství, sociální práce, sociálně-právní 
ochrany dětí a má v současnosti 4 zaměstnance. 
 Komu odbor SVaŠ pomáhá?
• dětem ve věku 0–18 let, které vyžadují 

ochranu práv pro jejich příznivý vývoj, řád-
nou výchovu a ochranu oprávněných zájmů,

• dětem do 15 let, které se dopustily činu jinak 
trestného nebo přestupku,

• mladistvým od 15 do 18 let, u nichž bylo zahá-
jeno trestní stíhání, nebo kteří se dopustili 
přestupku,

• dětem a mladistvým s výchovnými problémy, 
problémy ve škole nebo problémy v rodině,

• rodičům nebo jiným osobám odpovědným za 
výchovu dítěte,

• jednotlivcům ve věku od 18 let do doby dovr-
šení důchodového věku,

• seniorům v důchodovém věku,
• zdravotně postiženým občanům.
 Kde nás najdete?

Vzhledem k pružné pracovní době pracov-
níků odboru SVaŠ jsou služby poskytovány 
klientům dle časových potřeb a možností. 
V průběhu pracovní doby jsou jednotliví refe-

renti úseku sociální práce k dispozici v plném 
rozsahu v budově úřadu vždy v tyto dny:
Pondělí:  8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Středa: 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00

Mimo uvedené dny, kdy jsou pracovníci 
odboru SVaŠ převážně v terénu, jsou k dispo-
zici na mobilním telefonu po dobu základní pra-
covní doby. 
  Jakou práci pracovníci na úseku SVaŠ 
vykonávají?

Mgr. Elen Veselá, vedoucí odboru SVaŠ, 
koordinuje práci odboru, řeší záležitosti týkající 
se školství, výchovné problémy dětí a mládeže. 
Kontaktní telefon: 599416130.

Mgr. Ester Vivien Najdeková, sociální pra-
covnice, má na starosti sociální práci s dospě-
lými jedinci. Pracuje se seniory a zdravotně 
postiženými, s osobami ohroženými sociálním 
vyloučením z důvody ztráty bydlení a zaměst-
nání, či již vyloučenými ze společnosti (osoby 
navracející se z výkonu trestu odnětí svobody, 
bezdomovci) a také s oběťmi trestných činů. 
Kontaktní telefon: 599416136.

Mgr. Kateřina Gřešová, sociální pracov-
nice na úseku sociálně právní ochrany dětí, řeší 
sociální situace v rodinách s dětmi a výchovné 
problémy rodičů. Kontaktní telefon: 599416133.

Mgr. Sylvie Vaňková, sociální pracov-
nice na úseku sociálně právní ochrany dětí, 
řeší rovněž sociální situace v rodinách s dětmi 
a výchovné problémy rodičů. Kontaktní telefon: 
599416135.

Úřad disponuje také terénní osobní asistent-
kou, která chodí pomáhat osamělým seniorům 
a zdravotně postiženým osobám především 
v jejich domácnosti. Může je doprovázet k jedná-
ním na úřad, pomáhá zařizovat potřebné osobní 
záležitosti. Někdy je třeba jen dobrou společnicí, 
která naslouchá a podporuje kontakt osoby s okol-
ním světem, který osamělým často chybí.

V příštích číslech RaB novin občany seznámíme 
s jednotlivými činnostmi na úsecích sociálního 
odboru. Začneme u problematiky sociální péče 
o občany ohrožené sociálním vyloučením, o seni-
ory a osoby se zdravotním postižením. (red)

představujeme úřad městského obvodu

pozvánka na 
koncert vážné 
hudby do dps

Městský obvod Radvanice a Bartovice 
připravil koncert studentů Janáčkovy kon-
zervatoře a gymnázia v Ostravě pro seniory 
v Domě s pečovatelskou službou v Ostravě
Bartovicích, dne 9. 12. 2015 v 16:00 hodin. 
Těšit se můžeme na sólový zpěv, flétnu a kla-
rinet. Jste srdečně zváni. (red)

O úspěšné akci I. RaB štrúdlování jsme 
toho napsali v minulém čísle hodně. Nicméně 
se ještě vrátíme několika slovy k našim dětem, 
které spolu s učitelkami, vychovatelkami a škol-
ními kuchařkami upekly několik 
lahodných jablkových závinů do 
soutěže. Nejprve měla být vytvo-
řena samostatná soutěžní katego-
rie „dětských“ štrúdlů, ale později 
se ukázalo, že pekařské skvosty 
z rukou dětí jsou natolik zdařilé, 
že mohly konkurovat výrobkům 
dospělých hospodyněk. Proto 
všechny štrúdly soutěžily bez 
rozdílu věku jejich stvořitelů. 
Zástupkyně organizátorů ze ZO 
ČSZ O.-Bar tovice paní Anna 
Halová spolu s paní starostkou 
Šárkou Tekielovou navštívily děti 
v mateřských a základních ško-
lách, aby dětem poděkovaly za 

píli, kterou věnovaly aktivitám při pečení štrú-
dlů. Děti ve školkách dostaly dárek v podobě 
dřevěné stavebnice PUZZLE a školním dětem 
bylo věnováno 24 míčů. (red)

změnilo se sídlo pro 
vyřízení příspěvků osobám 
se zdravotním postižením 

V průběhu měsíce října 2015 se změnilo 
sídlo pobočky Úřadu práce v Ostravě, která 
původně sídlila na ul. Pivovarské 1 v centru 
Ostravy. Zdravotně postižení občané si nyní 
mohou své záležitosti spojené s vyřízením 
spojených agend příspěvku na péči, mobi-
lity, OZP a zvláštních pomůcek vyřídit nově 
na pracovišti Úřadu práce v Ostravě na ul. 
30. dubna 3140/2d – v 5. a 6. patře úřadu. 
Kontaktní pracovníci:
-  pro Radvanice: Mgr. Jarmila Kyjovská, 

kanc. č. 534, tel. 950143713
-  pro Bartovice: Lucie Máchová, DiS., 

kanc. č. 531, tel. 950143721 (red)

pozvánka na 
zastupitelstvo

Starostka městského obvodu Radvanice 
a Bartovice Mgr. Šárka Tekielová zve občany 
na 8. zasedání Zastupitelstva městského 
obvodu Radvanice a Bartovice, které se 
bude konat ve čtvrtek 17. 12. 2015 od 16:00 
hodin v Hasičské zbrojnici v Radvanicích.

(red)
Odměny dětem za štrúdlování



Přesto, že jsme zhruba před 2 lety už jednou 
představovali restauraci v Ozdravném centru 
Ještěrka, vrátíme se do stejných míst znovu 
i nyní. Důvod je nasnadě. Zhruba před půl 

rokem si vzala restauraci do pronájmu nově paní 
Eliška Grobářová ze Šenova, která změnila pro-
story i nabídku sortimentu restaurace zcela od 
základu. Vsadila na kvalitu, útulnost a chutné 
jídlo. 

„Měla jsem v úmyslu nejprve vytvořit malou 
útulnou kavárničku, která by navázala na klid, 
pohodu a relax zdejších návštěvníků ozdravného 
centra. Ale pak jsem chtěla také vyhovět i míst-
ním lidem z okolí, kteří nemají v dosahu svého 
bydliště žádnou útulnou restauraci s pestrou 
nabídkou jídel, poledním menu a třeba i s chut-
nými steaky,“ začala své vyprávění nová provo-
zovatelka restaurace. A že má zkušenosti, nelze 
okamžitě přehlédnout. Načerpala je před lety 
jako provozovatelka penzionu na Hukvaldech, 
ale v minulosti po vystudování rodinné školy 
pracovala například u paní Čavojské či v restau-
raci Na Lapačce v Šenově. Když hledala nějaké 
prostory pro podnikání v blízkosti svého byd-
liště, dozvěděla se, že je „Ještěrka“ nabízena 

k pronájmu. Měla za to, že zde nebude o zákaz-
níky nouze – zejména proto, že předpokládala 
klientelu z řad zákazníků, kteří docházejí do 
ozdravného centra za sportem, relaxací, na 

bazén či rehabilitaci. Také velké parkoviště 
vedle objektu vykazovalo jakési signály, že 
zde může být velká koncentrace lidí. V létě je 
návštěvníkům přístupna zahrádka, kterou 
hojně navštěvovali kromě klientů ozdravného 
centra také obyvatelé z okolních domků. „Chci 
se trošku odlišit od ostatních restaurací v okolí 
a přitáhnout tak jiné zákazníky, než kteří tady 
byli zvyklí chodit dříve a sedět tu jen u piva. 
Vaříme výborná jídla, máme širokou nabídku 
speciálních čajů, přírodní ovocné a zeleninové 
šťávy, zákusky, domácí dezerty, kvalitní znač-
ková vína, vytvořili jsme dětský koutek, aby 
si mohly maminky v klidu vypít kafe, když 
jejich ratolesti najdou zábavu v jejich blízkosti,“ 

představila svou nabídku paní Grobářová. Přes 
den si mohou návštěvníci udělat pohodlí v oddě-
lených dřevěných boxech s dekami a polštářky, 
večer si pak mohou vychutnat příjemnou atmo-
sféru při svíčkách. I když je restaurace kapa-
citně ne příliš velká (vejde se zde cca 30 lidí), 
začaly si prostory objednávat zákazníci na své 
soukromé akce a večírky. Na víkendy jsou při-
praveny různé speciální nabídky, jako např. 
zvěřinové víkendy, kachní víkendy apod. Také 
se osvědčily tzv. „tatarákové středy“, kdy už 
jsou zákazníci zvyklí vyhledávat pochoutku 
tatarského bifteku právě v půlce týdne. Je třeba 
podotknout, že je restaurace nekuřácká a plně 
klimatizovaná. Přijďte se podívat a sami uvi-
díte, jak příjemně se dá tady posedět.

Otevírací doba:
pondělí–čtvrtek  11–21 hodin
pátek–sobota 11–22 hodin (nebo dle dohody)
neděle 14–20 hodin

Kontakty:
Restaurace Bon Appétit v OCJ Ještěrka
Eliška Grobářová
Za Ještěrkou 629/1, 717 00 Ostrava-Bartovice
Tel.: 731 520 573
E-mail: bonappetit.jesterka@gmail.com
Facebook: Ještěrka (veřejná stránka s informa-
cemi a fotogalerií) Kateřina Tomanová

serIÁL
představujeme podnikatele 

v obvodu

RaB noviny 

Nová restaurace Bon appétit v Ještěrce

Vánoční 
bohoslužby 

v Husově 
sboru:

24. 12. 2015 – 22.00 hodin
Půlnoční – Narození Páně

25. 12. 2015 – 8.00 hodin
Boží hod vánoční 

26. 12. 2015 – 8.00 hodin
Štěpán

27. 12. 2015 – 8.00 hodin 
Rodiny Páně

3. 1. 2016 – 8.00 hodin
2. neděle po Narození Páně

VÁNOce 2015
v chrámu Neposkvrněného početí 
panny marie v Ostravě-radvanicích

Štědrý den: Vigilie Narození Páně – čtvrtek
24. 12.  2015 – 22:00 hod. – Mše svatá „půlnoční“ zpívá schola mladých
Slavnost Narození Páně – pátek
25. 12. 2015 – 9:00 hod. – Mše svatá ze slavnosti
zpívá chrámový sbor: Českou mši vánoční od Ant. Hradila
Svátek sv. Štěpána – sobota
26. 12. 2015 – 9:00 hod. – Mše svatá 
9:45 hod. – Vánoční hra (nejen pro děti)
Svátek Svaté rodiny – neděle
27. 12. 2015 – 9:00 hod. – Mše svatá s obnovou manželských slibů
Silvestr – čtvrtek
 31. 12. 2015 –16:00 hod. – Mše svatá 
se svátostným požehnáním na závěr občanského roku 2015
Slavnost Panny Marie, Matky Boží – pátek
1. 1. 2016 – 9:00 hod. – Mše svatá 
na začátku Nového roku 2016

inzerce

KADEŘNICTVÍ 
Dámské, Pánské, Dětské 
X-TRA HAIR STUDIO 

VERONIQUE 
Tel. 776 416 694 

Šenov, ul. Těšínská 288, Šenovská 
Dopravní Společnost s.r.o 

AKCE – 25% sleva na masky 
PROTEIN-IN 

 – ke každému barvení foukaná 
zdarma 

- k pánskému střihu tetování do 
vlasové pokožky s 20% slevou
U nás nečekáte, přijedeme i k Vám domů! 

Těší se na Vás Veronika. 



 RaB noviny

5.12. 13.00 ZO SPCCH Radvanice – 
zájezd Kravaře

7.12. 15.00 KD Radvanice – Vánoční 
posezení

7.12 15.30 KD při DPS Bartovice – 
Mikuláš

7.12. 16.00
KD Bartovice – 
Mikulášské a vánoční 
posezení 

8.12. 15.00 ZO SPCCH Radvanice – 
výborová schůze

11.12. 17.00 ČSV Radvanice-Bartovice, 
výbor schůze

16.12. 15.00 28. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář starostky

17.12. 16.00 8. zasedání Zastupitelstva 
MěOb RaB

20.12. 17.00

Adventní koncert se 
Standou Hložkem – 
v Husově sboru ul. 
Menšíkova v Radvanicích

31.12. 21.00 Silvestrovský ohňostroj – 
před budovou radnice

v měsíci prosinci

Kalendář
událostí

Naši jubilanti v prosinci 2015
Blahopřejeme!

Jiřina Kaňoková, Pavol Cingel, Jiří David, Luděk Raška, Renáta 
Partyková, Zdeněk Chvostek, Marie Máchová, Jozef Tomuňák, Tomáš 
Dokoupil, Jana Havlínová, Pavel Sulek, Jan Kučeja, Šárka Spáčilová, 
Blanka Fojtův, Anna Slichová, Jaroslav Hříbek, Karla Mužíková, Jozef 
Horňák, Josef Stankuš, Martina Sittková, Marie Krečmerová, Petr 
Kalousek, Petr Solář, Eva Nečasová, Věra Vránová, Eduard Bužga, 
Alena Figelová, Marie Cholevová, Vladislav Konvička, Jiří Michálek, 

Tomáš Šmahaj, Blahoslava Špilová, Květuše Poláčková, Libuše 
Wildmannová, Vladislav Lesniak, Eva Kaimová, Štěpánka Kozlová, 
Maria Barošová, Miloslav Karásek, Štěpánka Příhodová, Štěpánka 

Grossmannová 
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.

Dne 23. 10. 2015 tomu bylo přesně 50 let, 
co si řekli své „ano“ tehdy osmnáctiletá slečna 
Jindřiška Nakládalová z Olomouce a její o 4 roky 
starší snoubenec Jaroslav Janíček z Hranic na 
Moravě. Svatba se tehdy uskutečnila v Hranicích 
na Moravě U kostelíčku. Manželství, ze kterého 
se narodily dvě děti – syn Jaroslav a dcera Renata, 
je po celou dobu velmi hezké a souladné. Manželé 
Janíčkovi se koncem 60. let nastěhovali do byto-
vek v Radvanicích, kde bydlí dodnes. V roce 1979 
si pořídili v Turzovce na Slovensku chatu a mohli 
tak trávit spoustu volného času a společných chvil 
se svou rodinou. Každodenní radost jim přináší 
i vnoučata Jaroslav, Sára, Amálka a Viktorka. 

Právě při příležitosti zlaté svatby obou man-
želů přichystaly jejich děti spolu se starostkou 
městského obvodu malé překvapení. Děti 
doslova vylákaly dne 25. 10. 2015 své rodiče na 
nedělní sváteční oběd do restaurace, avšak místo 
restaurace nejprve všichni navštívili obřadní 
síň zdejší radnice, kde už byl s paní starostkou 
domluven slavnostní obřad, na kterém si oba 

dojatí manželé mohli říct po padesáti letech opět 
své „ano“.

Nezbývá nic jiného než jim popřát hodně 
zdraví a ještě spoustu let strávených spolu 
v kruhu svých nejbližších. (red)

manželé Janíčkovi z radvanic 
oslavili zlatou svatbu

Koncert studentů 
konzervatoře se těší 
velké oblibě

Stalo se tradicí, že se pravidelně několikrát do 
roka koná v obřadní síni v Ostravě-Radvanicích 
koncert vážné hudby v podání studentů Janáčkovy 
konzervatoře a gymnázia v Ostravě. Poslední 
letošní koncert se konal 10. 11. 2015 ve znamení 
sólového zpěvu a flétny. Asi si málokdo uvědomí, 
že právě flétna byla prvním hudebním nástrojem, 
který nahradil sólový zpěv. Mohli jsme vidět a sly-
šet mladé talentované umělce Šarlotu Vojáčkovou, 
Katku Bobčíkovou, Ondřeje Janču, Isabelu 
Ufrlovou, Lucii Režnou a Lenku Adámkovou, 
kteří představili mimo jiné skladby Bohuslava 
Martinů, Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka či 
Sergeje Prokofjeva. U klavíru se střídali Mgr. 
Michal Zátopek a Mgr. Regina Bednaříková. 
Slovem provázel jako vždy MgA. Jiří Bystroň. 
Obřadní síň se naplnila diváky do posledního 
místečka a veliký závěrečný potlesk svědčil o pří-
jemně stráveném podvečeru s kvalitním progra-
mem vážné hudby. (red)

Krásné životní 
jubileum

Své krásné životní jubileum devadesát 
let oslavil pan Miroslav Ryška, který přiví-
tal návštěvu paní starostky v osobní i zdra-
votní pohodě. Jubilantovi, dlouholetému 
obyvateli našeho městského obvodu, paní 
starostka Šárka Tekielová a matrikářka 
Šárka Krkošková pogratulovaly a popřály 
oslavenci do dalších let stále pevné zdraví, 
hodně štěstí a stále dobrou náladu. 

Šárka Krkošková, odbor OaVV



1. listopadu spustil ostravský dopravní pod-
nik nový způsob odbavování cestujících pro-
střednictvím tzv. elektronické peněženky na 
ODISce. Nové čtečky, které byly nainstalovány 
do všech vozidel MHD v rámci projektu finan-
covaného z ROP Moravskoslezsko, umožní 
cestujícím s ODISKou pořídit při nástupu do 
vozidla MHD v Ostravě jednorázovou, tzv. 
elektronickou jízdenku. Termínu spuštění před-
cházela rozsáhlá kampaň pro veřejnost.

ODISka, vzájemně uznávaná mezi dopravci 
v integrovaném dopravním systému ODIS, 
rozšiřuje ve spojích ostravského dopravního 
podniku své uplatnění. Dosud byla u DPO vyu-
žívána jako nosič dlouhodobých jízdenek, nově 
bude od 1. listopadu akceptována také její další 
funkce – tzv. elektronická peněženka.

V souvislosti se zprovozněním nových ter-
minálů pro ODISky se v tarifu cen jízdného 
dopravního podniku zavádějí nové druhy jízde-
nek. Cestující si budou moci pořídit po nástupu 
do vozidla tzv. elektronickou jízdenku, přičemž 
platba za ni proběhne po přiložení ODIsky k ter-
minálu odečtem z finančního kreditu. Ten je 
potřeba na ODISku předem nahrát. Způsobů 
k zakoupení kreditu je více – ideálně prostřed-
nictvím e-shopu ODISky, ale také ve všech pro-
dejních místech jejích vydavatelů. 

Systém je nastaven tak, že při nástupu do 
vozidla na začátku jízdy a přiložení ODISky 
k terminálu (tzv. check-in) se z kreditu ODISky 
odečte částka 20 korun, což je cena elektronické 
přestupní jízdenky. Cestující pak může v rámci 
MHD Ostrava během prvních 30 minut libovolně 
přestupovat mezi spoji a po posledním přestupu 
cestovat bez časového omezení až do konce spoje. 
Podmínkou je přiložení ODISky k terminálu při 
každém nástupu do vozidla. Pokud ale cestující 
plánuje jen krátkou jízdu bez přestupování do 10 
minut, a v tomto časovém limitu přiloží při výstupu 
z vozidla ODISku k terminálu (tzv. check-out), je 
mu na ni vrácena částka 6 korun. Výsledná částka 
odečtená z ODISky je v tomto případě 14 korun, 
což je cena elektronické nepřestupní jízdenky.

Při přestupu z příměstské autobusové linky 
v tarifu Region bude moci cestující do 30 min. 
od výstupu nastoupit do spoje MHD s odpoč-
tem základní sazby (pro obyčejné jízdné 9 Kč) 
Kč na jízdenku platnou 30 min. Rovněž bude 
moci v opačném směru do 30 min. od nastou-
pení cesty v Ostravě (pokud neprovede chec-
k-out) přestoupit na návazný spoj příměstské 
autobusové dopravy s odpočtem základní sazby 
(pro obyčejné jízdné činí 9 Kč). Od 1. 11. 2015 
bude toto platit ve spojích Arrivy Morava a.s., 
TQM-holding a.s. a ČSAD Frýdek-Místek 
a.s. (dopravci plně akceptující čipovou kartu 
ODISka). Postupně budou stejná pravidla pro 
cestování uvnitř tarifní oblasti Ostrava XXL 
jako u DPO platit i u příměstských dopravců 
akceptujících tarif Ostrava XXL – u Arrivy 
Morava a.s. od 5. 11. 2015 a u TQM-holding a.s. 
od vyhlášení.

Systém dále umožňuje cestujícímu, který má 
na ODISce platnou dlouhodobou jízdenku nebo 
jednorázovou elektronickou jízdenku, ve spojích 
DPO dokoupit 30minutovou nebo 60minutovou 
elektronickou jízdenku včetně zlevněných verzí 
a v cenách podle platného tarifu také pro spolu-
cestujícího.

Ve všech vozidlech ostravského dopravního 
podniku zůstávají i starší (červené) označovače 
papírových jízdenek. Cestující je mohou nadále 
využívat s tím, že papírové jízdenky budou stále 
v prodeji.

Nový systém odbavování cestujících ve 
vozidlech DPO, založený na terminálech 
pro ODISky, byl pořízen díky dotaci ROP 
Moravskoslezsko. Dodavatelem systému v hod-
notě 40 mil. korun je vysokomýtská společnost 
Mikroelektronika. Ta za necelý rok od podpisu 
smlouvy systém připravila a do všech vozidel 
nainstalovala a otestovala celkem 2135 nových 
odbavovacích terminálů – čteček.

Veřejnost je na nový systém upozorňována 
rozsáhlou kampaní, využívající kromě obvyk-
lých forem také prezentace ve zvláštním infor-
mačním autobusu. Autobus je umísťován na 

frekventovaných místech na území města. Zájemci 
se mohou osobně s novým systémem seznámit 
a informovat se o všech jeho vlastnostech.

DPO také ve spolupráci s KODIS a společ-
ností Visa Europe připravuje cca k polovině 
příštího roku možnost platby jednotlivého jízd-
ného v režimu obdobném platbě z elektronické 
peněženky ODISka také přímo z bezkontaktní 
bankovní karty.

Koordinátor ODIS s.r.o. 
Dopravní podnik Ostrava a.s.
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Dne 25. 12. 2015 vzpomeneme  
25. smutné výročí úmrtí našeho milovaného 
manžela, tatínka, tchána a dědečka  
pana 

Karla Hrbáčka 
z Ostravy-Radvanic. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti 
s rodinami. 

Nová funkce OdIsky v ostravské mHd

V úterý 10. 11. 2015 se sešli letošní jubilanti 
ke společné oslavě svých krásných narozenin 
ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích. 
Městský obvod Radvanice a Bartovice připra-
vil jubilantům příjemné posezení s obědem 

a sladkým zákuskem. O program se postaraly 
děti ze ZŠ v Radvanicích spolu s dětmi z MŠ 
v Bartovicích, které seniorům zahrály divadlo, 
přednesly básničky a zazpívaly písničky. 

(red)

setkání jubilantů akce v knihovně
 A zase ta Niane
výstava výrobků kreativní tvorby tajemné 
Niane | prosinec 
 Mýdlové vločky
výtvarné odpoledne pro děti | vytváříme 
mýdla
pondělí 7. prosince | od 14 do 15
 Dárečky pod stromečky
výtvarné odpoledne pro děti | čtvrtek 10. 
prosince | od 14 do 15
 Koleda, koleda, Štěpáne
test pro děti na motivy knížek Josefa Lady
prosinec 
 Zimní závěje
výstava | prosinec 
 Nápověda pro Ježíška 
aneb Knížka pod stromeček | doporučené 
knihy pro děti všech věkových kategorií | 
prosinec 
KLUB SLUNÍČEK
 Zlaté prasátko uvidíš už za krátko
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice
beseda s výtvarnou dílnou | prosinec | v dopo-
ledních hodinách
 UŽ JSEM ČTENÁŘ
Zdalipak jsi hodný byl…
Mikulášské setkání s prvňáčky ze ZŠ 
Bartovice
prosinec | v dopoledních hodinách
radvanice@kmo.cz
599 522 211



V rámci projektové výuky dne 15. října 
2015 proběhla výuka v V.A třídě zaměřená na 
zdravou výživu, která se prolínala všemi před-
měty. 

V hodině Přírodovědy jsme si povídali 
o zdravé výživě, co tento pojem znamená, jak je 
důležitá pro člověka. Žáci se také dozvěděli, jaké 
ovoce a zeleninu je vhodné konzumovat v let-
ních měsících / především čerstvé / a jaké v zim-
ních / především kompotované, vařené, dušené 
/, jelikož ovoce a zelenina naše tělo zahřívají, ale 
také ochlazují. S touto tematikou pracovali i ve 
výtvarné výchově, kde kombinovanou výtvar-
nou technikou znázornili své oblíbené ovocné 
druhy, a v hodině pracovních činností se naučili 
využít ovoce i k domácí dekoraci – aranžovali 
květiny do čerstvého jablíčka, které si vyrobili 
ne zcela obvyklou technikou, a přírodninami 
toto aranžování obohatili. 

V rámci Českého jazyka jsme si povídali 
o správném pracovním postupu při aranžování 
a pečení závinů. Poté nastala nejvíce očeká-
vaná aktivita – pečení štrúdlů a závinů. Děti 
přinesly spoustu ingrediencí k jejich přípravě 
a na výrobě se všichni s radostí podíleli, jelikož 
doma s maminkami často pečou, takže zvládli 
vše bez pomoci vyučující. Když nakonec uviděli 
výsledky své práce, každému se zablýskla hvěz-
dička spokojenosti, nadšení a radosti v oku, jak 
krásně se jim všechny povedly. 

Nakonec vymysleli jejich neobvyklé názvy.
Dnešní výuka se jim velice líbila, byli jí nad-

šení a už nyní se těší na další projektové dny.
ZŠ Vrchlického, Mgr. Petra Vaská, 

 třídní učitelka V.A

projektový den  
„zdravá výživa“
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Obě mateřské školy našeho městského 
obvodu dodržují na podzim tolik dětmi oblíbe-
nou tradici uspávání broučků.

Nejpr ve na zah radu mate ř ské školy 
v Bartovicích přijel 26. 10. oblíbený klaun 
Hopsalín a všechny děti se proměnily v nádherné 
broučky, berušky a světlušky. A ptáte se proč? 
Protože zima už ťuká na okno a je nejvyšší čas, 
aby matka příroda načechrala peřinky, zkontro-
lovala zásoby a ty, kteří mají přečkat zimu, popo-
hnala do pelíšků a postýlek. Děti se s broučky 
loučily písničkami, tanečky, soutěžemi a pak 
se s lucerničkami prošly kolem své školky, aby 
broučkům posvítily na poslední cestu.

Dět i  z mateřské školy v Radvanicích 
se vydaly broučky uspávat v úterý 3. 11. 

Nejprve si společně s rodiči v jednotlivých 
t ř ídách pod vedením lektorek a paní uči-
telek vyrobily broučky a k rásné obrázky 
v podobě ježečků. Potom se všichni spo -
lečně vydali na lampionový průvod ulicemi 
Radvanic, na který si každé dítě doneslo 
z domu lampionek, a tím rozsvítili potem-
nělé ulice. Po návratu z průvodu se všichni 
sešl i před mateřskou školou, kde dět i do 
připravené postýlky uložily své vyrobené 
broučky. Broučkům a beruškám děti zazpí-
valy Mravenčí ukolébavku. 

 „Tak dobrou noc, broučci, a příjemnou 
zimu!“

Saša Sikorová, MŠ Radvanice
Marcela Římánková, MŠ Bartovice

Uspávání broučkůmŠ Bartovice přišla 
popřát jubilantům

Každé narozeniny je třeba oslavit. A když to 
jsou nejen narozeniny, ale životní jubileum, je 
třeba udělat oslavu, jak se patří. Proto se všichni 
jubilanti sešli v úterý 10. listopadu ve spole-
čenském domě v Bartovicích, aby zde tento 
životní mezník společně oslavili. Děti v naší 
mateřské škole již týdny pilně nacvičovaly, 
aby pro tyto jubilanty předvedli to nejkrás-
nější představení. Pod vedením paní učitelek 
si připravily pásmo básní a písní s podzimní 
tematikou. Senioři si tedy mohli poslechnout 
píseň o tom, jak odlétají vlaštovky, básničky 
o kaštanech či hříbcích, viděli pohybové ztvár-
nění písně Hádaly se houby, Ježek a poté báseň 
i píseň o drakovi. Na konec děti, jak jinak než 
krásnou písní, popřály babičkám a dědečkům 
za všechny děti světa hlavně to zdravíčko a ať 
ve zdraví plynou léta. Za skvělý výkon našich 
dětí na ně potom čekala sladká odměna, která 
je všechny velmi potěšila.

 Bc. Lucie Filipová

Jaké je to u hasičů, už vědí děti z odloučeného 
pracoviště Trnkovecká 55, ZŠ O.-Radvanice, 
Vrchlického 5. V pondělí 5. října navštívily sbor 
Dobrovolných hasičů v Radvanicích, kde si 
prohlédly hasičárnu, potěžkaly výzbroj hasičů 
a dozvěděly se, jak se správně chovat v pří-
padě nebezpečí požáru. Nakonec nám hasiči 

připravili ukázku plnou adrenalinu, díky které 
si už navždy budou žáci pamatovat, že hořící olej 
v pánvi se nehasí vodou, ale nejlépe pokličkou. 

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

Foto Mgr. Ivana Fehérová, Ph. D.

Hořící olej a voda?
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Třetí místo 
v anglicko-výtvarné 
soutěži

V soutěži Oxford illustrator získala v I. kate-
gorii pěkné 3. místo Michaela Urbanová, žákyně 
ZŠ O.-Radvanice, Vrchlického 5, odlouče-
ného pracoviště Trnkovecká 55. Již čtvrtý roč-
ník soutěže se konal 22. 10. 2015 na ZŠ Karla 
Pokorného v Ostravě -Porubě. Soutěžící obdr-
želi anglicky psaný text z knihy Oxford rea-
ders publications. Na základě textu vytvořili 
ilustraci, kterou porota hodnotila jak z hlediska 
originality výtvarné práce, tak z hlediska přes-
nosti reprodukce textu. Celoměstská soutěž 
proběhla za podpory Magistrátu města Ostravy 
a Oxford University Press.

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

V pátek 6. 11.2015 se uskutečnila tradiční 
akce SRPŠ naší školy Halloweenský karneval. 
Malí piráti, duchové a ježibabky v pestrých mas-
kách se svými rodiči zaplnili celou sokolovnu. 

Děti si s pilnými maminkami jako každoročně 
daly na přípravě strašidelných masek opravdu 
záležet, jak můžete vidět na fotografiích. Letos 
také všichni mnohem více použili obličejové 
barvy a namalovali si hrůzostrašné tváře.

Po vstupu do tělocvičny každý obdivoval 
letošní výzdobu karnevalu. Dýně, netopýry 
i pohádkové postavičky vyrobily šikovné děti ze 
školní družiny. 

Nejprve se všem představila naše porota 
– pan místostarosta Aleš Boháč, paní ředi-
telka Hana Ostřanská a paní zástupkyně Hana 
Němcová. 

A pak už propuklo 
veselé dovádění, tanec 
a soutěže.

Na ka r nevale byla 
i letos velice hodnotná 
t o m b o l a  a  o b ě t a v é 
m a m i n k y  p r o d áva ly 
skvělé občerstvení. 

Nejlepšími tanečníky 
byli Filip Ngo a Adélka 
Krausová. 

Ze soutěží měly obrov-
ský úspěch třeba ocásky, 
k t e r é  v yh r á l  Tomáš 
Müller a Tomáš Kutmon. 
Soutěž v násobcích Bum 
vyhrála kupodivu malá 
Te r e z k a   Ko cu r ová 
a Anička Švigostová. 

Porota měla nelehký úkol vybrat nejkrás-
nější masky. Deset vítězných dětí za svou masku 
obdrželo pěkné ceny. Letos zvítězila Dája 
Matýsková a její rodina Adamsova. Na druhém 
místě byl Jan Bařina jako smrťák a na třetím 
malá čarodějnice Terezka Tomečková.

Věřím, že se dětem akce líbila.
ZŠ Vrchlického, Lenka Laštuvková,  

vedoucí vychovatelka ŠD

Halloweenský maškarní karneval

Halloweenská strašidla na Trnkovci
Na Trnkovci 2. listopadu strašilo. Děti z odloučeného pracoviště 

Trnkovecké 55, ZŠ O.-Radvanice, Vrchlického 5 si vyráběly masky 
na obličej – duchy, upíry, čarodějnice a rozličné příšerky. Žáci z dru-
hého stupně se navíc proměnili na organizátory soutěží pro své mladší 
kamarády. Porota měla těžké rozhodování vybrat vítězná strašidla. 
Často slýchávám od lidí „nemám rád Halloween“ nebo „co je to za cizí 
svátek?“ S dětmi jsme si povídali o jeho původu a přemýšleli o straši-
dlech. Každý našel nějaké své „vlastní“ strašidlo. Co třeba? Strašák 
Tma, strašák Pětka, Samota nebo Zlost. Víte, jak vypadá Váš strašák? 
A víte, co na něj platí?

ZŠ Vrchlického, odl. prac. Trnkovecká, Mgr. Ivana Fehérová, Ph.D.
Foto: Markéta Linhartová

I naši žáci se zapojili do ŠTrÚdLOVÁNÍ
Při první zmínce o zapojení žáků do soutěže o nejlepší štrúdl jsme 

se malinko vyděsili. Co asi tak mohou předvést žáci proti zkušeným 
kuchařkám z Radvanic a Bartovic, pro které zpracování jablek je kaž-
doroční výzvou? Mile nás překvapila reakce žáků. Každý hned začal 
vzpomínat, co pečou doma, a hlavně, co dělají s jablky jejich babičky. 
V ten moment nás obavy opustily a dali jsme se do společné práce 
úplně všichni na odloučeném pracovišti školy Trnkovecká 55.

Aby nezůstalo jen u pečení různorodých závinů, rozhodli jsme se 
spojit celou akci se zdravým životním stylem a hlavně zdravou stra-
vou. Pak už byl úkol snadný a jeho plnění vyplnilo příjemně strávené 
dopoledne. Děti se předháněly, co kdo udělá. Velkou atrakcí se stalo 
louskání ořechů a jejich krájení na malé kousky – tato doména patřila 
nejstarším chlapcům.

Nelze než konstatovat, že jsme úkol splnili velmi dobře a že kromě 
dobrých závinů si děti odnesly i poznatky, co je ke svačince dobré a co 
nikoli. 

ZŠ Vrchlického, odl. prac. Trnkovecká, Mgr. Jana Naarová
Foto: Mgr. Ivana Fehérová, Ph.D., a Mgr. Martina Linhartová



Odpadová společnost OZO Ostrava jako 
každý rok přizpůsobí na přelomu roku svoz 
odpadu specifickým podmínkám svátků. 
Kontejnery na směsný i separovaný odpad na 
sídlištích budou sváženy i o svátcích jako ve 
všední dny. V případě potřeby budou svozy 
na sídlištích dokonce posíleny. Popelnice 
od rodinných domů budou až do Silvestra 
vyváženy ve standardních svozových dnech. 
Na Nový rok však mají popeláři volno, a tak 
nádoby budou vyvezeny místo volného pátku 
hned v sobotu 2. ledna 2016. 

„Protože rok 2015 končí lichým týdnem 
a nový rok začíná také lichým týdnem, roz-
hodli jsme se občanům, kteří mají svoz odpadu 
stanoven na sudý týden, kompenzovat dlouhou prodlevu mezi svozy 
tím, že v prvním lednovém týdnu vyvezeme popelnici navíc i jim. 
Svezeme tak během jednoho týdne odpad „sudým“ i „lichým“. Od 
druhého lednového týdne už ale bude svoz odpadu z popelnic opět 
probíhat dle řádného harmonogramu,“ vysvětluje mluvčí OZO 
Ostrava Vladimíra Karasová.

Po Třech králích navíc na ostravských sídlištích začne tradiční 
svoz vánočních stromečků, které už si obyvatelé ostravských sídlišť 
zvykli v lednu odkládat ke kontejnerovým stáním. Stromečky budou 
jako obvykle odváženy na ostravskou kompostárnu v Hrušově, kde 
budou drceny a v příští vegetační sezoně přidávány k trávě a listí, 
z nichž OZO Ostrava vyrábí kvalitní kompost a zeminový substrát.

Svátkům bude přizpůsoben i provoz sběrných dvorů a komerční pří-
jem odpadů ve společnosti OZO Ostrava. Přesný rozpis provozní doby 
v období přelomu roku občané naleznou v průběhu prosince na webo-
vých stránkách svozové společnosti www.ozoostrava.cz/aktuality/.

„Děkujeme všem Ostravanům za spolu-
práci při nakládání s odpady v uplynulém 
roce. Správným tříděním a respektováním 
stanovených pravidel se nám společně daří 
zvyšovat míru využití komunálních odpadů, 
a zlepšovat tak i životní prostředí ve městě,“ 
říká na závěr Karasová. 
Další informace:
Mgr. Vladimíra Karasová, vedoucí útvaru 
propagace a ekologické výchovy OZO 
Ostrava s.r.o.
e-mail: karasova@ozoostrava.cz, telefon: 
596 251 341, 602 183 374 OZO Ostrava

inzerce

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 m 400 Kč / m3

Prodej cca 8 kg pytlíku třísek 
za 39 Kč/ks

Tel.: 725 987 422

svoz odpadu v období Vánoc a Nového roku



Obchodní místo ČP, a.s., Klegová Ivana, tel: 776 790 159
Radniční nám. 30, Šenov /budova nákupního střediska/ 

POVINNÉ RUČENÍ COMFORT + zdarma AS POHODA Super /novinka/
/asistenční služby: odtah porucha i nehoda – servis v ČR určený klientem, nařízený odtah, 
vybití akumulátoru, vyproštění, defekt pneu, nedostatek a záměna PH, zamrznutí, náhradní 
vozidlo 5 dnů a další/

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ 
Nové pojištění GAP /kryje rozdíl mezi pořizovací a obvyklou cenou vozidla/

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ HAV 6+ /pro vozidla do 100 tis./
Havarijní pojištění pro vozidla starší 6 let.
Výpočet ceny možný i telefonicky.
Otevírací doba: /schůzku možno domluvit individuálně/ Po, St 8,30–11,30 14,00–17,00
Út 13,00–15,00 • Čt 13,00–17,00 • Pá 8,00–11,00

Seminář metodiků dopravní výchovy ZŠ a MŠ se konal ve dnech 26. 
a 27. října 2015 v penzionu Šance v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí 
a byl organizačně zajištěn Koordinátorem BESIP pro Moravskoslezský 
kraj společně s Aktivem BESIP, pracovní skupinou při OD MMO 
a Klubem dopravní výchovy.

Na dvoudenním semináři jsem měla možnost přijmout nové infor-
mace o činnosti Krajského koordinátora BESIP pro MSK a také infor-
mace z činnosti Aktivu BESIP!!! Tyto dvě organizace pracují v Ostravě 
a pro naše školní akce má jejich podpora nemalý význam. Jsou v kontaktu 
nejen se školami, ale i dalšími organizacemi zajišťujícími a podporují-
cími bezpečnost dětí. Za jejich pomoci mohu např. zajistit reflexní mate-
riály pro naše školáky ap.

V úzkém kruhu jsme diskutovali, mimo jiné, o významu Dopravní 
výchovy na školách, růstu dopravních nehod zaviněných chodci/dětmi. 
Probrali jsme nedostačující dovednosti žáků ovládat jízdní kolo nebo 
jejich schopnosti poskytnout první pomoc. S dalšími účastníky jsme se 
podělili o zkušenosti s přípravou žáků na dopravní soutěž Mladý cyk-
lista a společně jsme vymýšleli téma dopravní výtvarné soutěže pro rok 
2016 – leden. 

Dále jsme byli upozorněni na preventivní činnost členů Integrovaného 
záchranného systému – akce Městské policie Ostrava a Hasičského 
záchranného sboru MSK, které jsou určeny pro školáky. Pro naši běžnou 
výuku nám byly nabídnuty přednášky vhodné pro žáky 1. a 2. stupně 
ZŠ. K zajištění běžné výuky Dopravní výchovy nám byla také nabídnuta 
nová řada učebnic Dopravní výchovy z nakladatelství Fraus s podporou 
pro IWB. Dozvěděli jsme se mnoho rozličných přístupů k dalším elektro-
nickým zdrojům vhodným pro naši běžnou výuku.

seminář metodiků dopravní výchovy
V praktických ukázkách jsem si sama vyzkoušela resuscitaci člověka, 

ošetření zraněného a uložení do stabilizované polohy. Zaujala mne přednáška 
o Psychologii v dopravě. Uvítala jsem možnost doslova nahlédnout pod kapotu 
auta s odborným výkladem o nových konstrukčně bezpečnostních prvcích 
v dopravě.

Osobně považuji seminář za přínosný a nabídnutý program byl velmi bohatý 
a pro práci učitelů na ZŠ podnětný.

ZŠ Vrchlického, Mgr. Jana Matalová, koordinátor BESIP

inzerce
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