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Vánoční strom se v našem městském obvodě 
rozsvítil už 22. 11. jako jeden mezi prvními ve 
městě. Účast občanů na této akci rok od roku 
roste. Setkání se účastnilo několik stovek lidí 
a do poštovní schránky pro Ježíška bylo vhozeno 
celkem 165 přáníček od dětí. Ty nebyly tentokrát 
nikterak skromné. Hemžilo se to požadavky 
na telefony nejnovějších značek a barev, note-
booky, tablety. Skromnější holčičky si většinou 
přály panenku Barbie a kluci stavebnici LEGO. 
Dojemná se zdála být přání dvou dětí, které 

chtěly štěňátka živých pejsků. Nakonec však 
byla vylosována přáníčka devítileté Janičky 
Kakalejčíkové, která si přála CRONZY pro-
pisku, třináctiletého Pavla Filgase, který touží 
po kopačáku, a čtyřleté Evičky Paciorkové, 
které by měl Ježíšek přinést panenku s kočár-
kem. Na Štědrý den předá dárky od Ježíška 
vylosovaným dětem v jejich domovech paní sta-
rostka. Rozsvícení vánočního stromu bylo dopl-
něno písněmi malých školáků pod vedením paní 
vychovatelky Lenky Mladěnkové.  (red)

rozsvícení vánočního stromu

V prvním prosincovém týdnu, kdy se slaví 
příchod Mikuláše spolu s čertem a andělem, se 
vydaly tyto tři mystické postavičky městským 
obvodem Radvanice a Bartovice, aby navští-
vily děti, jejichž rodiče si jejich návštěvu přáli. 
Tato tradice má v městském obvodě již dlou-
holeté trvání. Stovky dětí se tak mohou v prv-
ním adventním týdnu těšit a možná se i trochu 
obávat příchodu přísného, ale spravedlivého 
Mikuláše, rozpustilého malého čertíka, který 
by zatím nikoho do pekla neunesl, a krásného 

anděla s dárky pro všechna hodná dítka. Jak 
nám Mikuláš prozradil, v každé domácnosti 
byly samé hodné děti, proto si všechny dárky 
zasloužily. Mikuláš byl také velmi potěšen, že 
mu děti zazpívaly tradiční písničky a řekly bás-
ničky především v českém jazyce na rozdíl od 
minulých let, kdy se děti chlubily také jazykovou 
výbavou především anglicky mluvících zemí.

Letos bylo navštíveno celkem 64 domác-
ností, pak restaurace na Trnkovci a obdarováno 
bylo bezmála 160 dětí.  (red)

mikuláš s čertem a andělem navštívili samé hodné děti

Vážení a milí  
spoluobčané,

rok se sešel s rokem 
a  my  o p ě t  s p o -
lečně vstupujeme 
do nového období, 
které má letopočet 
s číslem 18 na konci. 
V dějinných souvis-
lostech to může být 
rok velmi silný na 

události, které nás v následujícím období 
čekají, nicméně za sebe si přeji, ať je pro nás 
všechny rokem pohody, klidu, lásky, zdraví 
a úspěchů. 

Pokud jste vstoupili do Nového roku 
s určitými předsevzetími, ať už se jedná 
o zbavení zlozvyků, nebo vyvíjení aktivit, na 
které nezbyl v minulém roce čas, přeji vám 
trpělivost a snadné dosažení cílů, které jste 
si určili. Vězte, že člověk by se měl mít rád 
a měl by preferovat hodnoty, které ho obohatí 
zejména duševně a motivují ke spokojeněj-
šímu životu.

Důležitým zůstává však přání, abyste 
strávili celý rok se svými nejbližšími, vzá-
jemně se obdarovávali úsměvem, pochope-
ním a tolerancí. Ať se ve zdraví potkáváme 
dál po všechny dny nového roku! 

Šárka Tekielová, starostka
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Dne 14. 12. 2017 Zastupitelstvo městského 
obvodu Radvanice a Bartovice na svém zase-
dání schválilo rozpočet městského obvodu na 
rok 2018. Rozpočet byl schválen jako vyrov-
naný bez jakýchkoliv úvěrů.

V roce 2018 se počítá s příjmy ve výši více 
než 87 mil. Kč. Tyto příjmy jsou oproti loň-
skému roku navýšeny o 43 %. Avšak ve srov-
nání s rokem 2014, kdy započal náš mandát, je 
navýšení příjmů až o 59 % (rozpočet v r. 2014 
počítal s příjmy ve výši 48 mil. Kč).

Výše příjmů, které zahrnují i část transferů 
na výstavbu hasičské zbrojnice v Ostravě
Radvanicích a výsadbu sídlištní zeleně, 

není zdaleka finální, jelikož už dnes víme, 
že máme schváleny další projekty k financo-
vání z EU a tyto příjmy budou tedy navýšeny 
v průběhu roku.

Navýšení příjmů oproti předchozímu 
období je způsobeno především z důvodů 
získání financí z dotací evropských fondů, 
růstu ekonomiky a změny f inancování 
městských obvodů z prostředků statutár-
ního města Ostravy. (Podařilo se mi zís-
kat důvěru a za sbor starostů městských 
obvodů být jedním z šesti zástupců, kteří se 
přímo podíleli na změně spolufinancování 
z prostředků města. Je třeba zmínit doc. 
Ing. Ivetu Vozňákovou, PhD., náměstkyni 
primátora, která měla zájem vyslechnout 
některé naše požadavky a prosby na změnu 
financování.)

V neposlední řadě jsou příjmy městského 
obvodu ovlivněny i úsporami a hospodaře-
ním městského obvodu v minulém roce.

Výdaje městského obvodu rozdělujeme 
na běžné (cca 62 mil. Kč) a kapitálové (cca 
25 mil. Kč). Běžné výdaje budou v roce 2018 
vynaloženy ve významné výši na: 
 opravy silnic, chodníků, úpravy vodních 

toků, zimní údržbu v celkové výši cca 
7 mil. Kč, 

 předškolní zařízení a základní školy, 
bude vynaloženo taktéž cca 7 mil. Kč 
(došlo k navýšení u ZŠ Vrchlického 
z důvodu obnovy informačních tech-
nologií, která je již zastaralá, ve všech 
budovách školy, dále by zde mělo dojít 
k výmalbě prostor a instalaci nového 
elektronického systému ve stravovacím 
úseku),

 oblast kultury, kde se počítá s navýšením 
o 330 tis. Kč, 

 oblast bytového a nebytového hospo-
dářství, kde se v rozpočtu počítá s část-
kou navýšenou o 1 mil. Kč na opravy 
a údržbu,

 služby komunálního a územního rozvoje 
na revitalizaci areálu bývalého koupaliště 
v OstravěRadvanicích; zde je počítáno 
s částkou přes 6 mil. Kč,

 oblast sběru a svozu komunálního odpadu, 
kde je ponechána částka, která umož-
ňuje jako jedinému městskému obvodu 
v Ostravě občanům bezplatně ukládat suť,

 likvidaci černých skládek, vzhled obce 
a péči o veřejnou zeleň,

 navýšení mzdových prostředků pro pra-
covníky na veřejně prospěšné práce, kte-
rých bychom potřebovali přijmout tak o 10 
více, než máme doposud. Zde je důležité 
podotknout, že většina mzdových pro-
středků těmto pracovníkům je hrazena 
z dotací úřadu práce,

 na oblast péče o zeleň a na udržitelnost 
realizovaných projektů, došlo k navýšení 
oproti minulému roku bezmála o 3 mil. Kč 
(zejména z důvodu financování projektu 
výsadby sídelní zeleně podél ul. Fryštátské, 

kde využijeme dotace z fondů EU ve výši 
80 % z ceny realizace projektu),

 podporu klubů důchodců a pečovatel-
ské služby ve stejné výši jako v loňském 
roce,

 ochranu obyvatelstva a požární ochranu 
(hasiče v Radvanicích a Bartovicích), 
dojde k drobnému navýšení.

U výdajů zastupitelstva městského obvodu 
mohlo dojít k navýšení odměňování neu-
volněných zastupitelů (19 členů) dle platné 
legislativy od 1. 1. 2018 o více než 750 tis. Kč, 
avšak nový zákon tuto odměnu považuje za 
maximální. Proto rada městského obvodu 
doporučila zastupitelstvu, aby došlo k navý-
šení, které zatíží rozpočet s odvody jen o 170 
tis. Kč, což jistě u jiných městských obvodů 
nebude běžné.

U činnosti místní správy došlo k navýšení 
mzdových prostředků převážně z důvodu 
změny legislativy, když se od 1. 10.2017 zvý-
šila minimální mzda. Bohužel nám stát na 
pokrytí svého rozhodnutí poskytl sotva jednu 
třetinu potřebných finančních prostředků.

K dalšímu významnému navýšení dochází 
u prostředků na dotace a granty, které podpo-
rují místní organizace a spolky, kdy je v tomto 
roce na jejich činnost vyčleněno zatím 730 
tis. Kč.

U kapitálového rozpočtu zmíníme jen 
chystané akce, jelikož schválené částky 
na realizaci jsou převážně prostředky ve 
výši 30 % na spolufinancování projektů, 
na něž se snažíme získat f inance z exter-
ních zdrojů. V opačném případě některé 
projekty nemohou být realizovány. Jedná 
se zejména o:
 př ístavbu garáže hasičské zbrojnice 

v OstravěRadvanicích,
 rekonstrukci a modernizaci bytového 

domu na ul. Rokycanova a Kobrova,
 II. část revitalizace zahrady v mateřské 

škole v OstravěRadvanicích,
 výstavbu chodníku podél ulice Čapkovy 

k ulici Poláškově,
 nové chodníky a přechody pro chodce na 

křižovatce ulic Čapkova a Radvanická,
 bezbariérové zastávky Olšák a rekon-

strukci chodníku ulic Nad Obcí a Újezdní,
 rekonstrukce veřejných toalet na obou 

hřbitovech městského obvodu, včetně 
nových přístupových chodníků,

 revital izace ploch na ulici Hvězdné 
(u bývalého kina) a parku U Káňů.

Věříme, že rozpočet pro rok 2018 bude 
využit ku prospěchu rozvoje městského 
obvodu a bude přínosem pro většinu našich 
obyvatel.

Aleš Boháč, 
místostarosta

rozpočet na rok 2018

Polní 
skládka uhlí

V minulém vydání RaB novin jsme 
informovali občany o problému s polní 
skládkou uhlí ve společnosti Arcellor 
Mital Ostrava a konání veřejného jednání 
k tomuto tématu, které se konalo dne 4. 
12.2017. Děkujeme všem, kteří se tohoto 
jednání zúčastnili a stihli do termínu 7. 
12. 2017 zaslat své stanovisko na Krajský 
úřad v Ostravě.

Původní článek, který jsme v přede-
šlém čísle RaB novin chystali, předpo-
kládal pozvánku na veřejné jednání na 
termín 12. 12. 2017, ale i přes apel na 
úřednici krajského úřadu, aby termín 
jednání byl oznámen v dostatečném 
předstihu z důvodu včasného informo-
vání občanů našeho městského obvodu, 
jsme až 24. 11. 2017 obdrželi dopis, 
že jednání proběhne už 4. 12. 2017. 
Z tohoto důvodu se bohužel některým 
tato informace v RaB novinách dostala 
až po samotném jednání. V této souvis-
losti jsme ještě požádali média, aby ve 
svých denících termín jednání vytiskla. 
V důsledku toho byl zájem o problema-
tiku skládky uhlí významný.

Doufáme, že na základě připomínek 
a doložených faktů Krajský úřad zamítne 
žádost společnosti ArcellorMittal Ostrava 
na vybudování skládky uhlí. O výsledku 
budeme občany informovat.

Náš tlak na zlepšení životního prostředí 
je vyvíjen nejen vůči této společnosti, 
ale i vůči dalším subjektům v městském 
obvodě. O následujících krocích, které 
chystáme v roce 2018, seznámíme občany 
postupně v následujícím období.

Aleš Boháč, 
místostarosta
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rozpočet městského obvodu radvanice a Bartovice na rok 2018

Kapitálové výdaje podle odborů v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu 
výdaje na rok 2018 (v tis. Kč) RaB
Odbor OdPa Název OdPa Návrh 2018

Odbor 
staveb-
ního řádu, 
dopravy 
a životního 
prostředí

2212 Silnice (rekonstrukce ul. Za Šachtou) 100

2212 Silnice (PD narovnání ul. U Stavisek) 180
2212 Silnice (stavební úpravy ul. Radvanická – parko-

vání)
390

2219 Ostatní komunikace – chodníky (rekonstrukce 
chodníku ul. Čapkova – PD, práce, dozory)

600

2219 Ostatní komunikace – chodníky (PD) 50
2219 Ostatní komunikace – chodníky (Úprava křižovatky 

Čapkova x Radvanická)
1 140

2219 Ostatní komunikace – chodníky (nástupiště zastá-
vek Olšák)

276

2219 Ostatní komunikace – chodníky (rekonstrukce 
chodníku ul. Na Obcí-Újezdní + zábradlí)

1 545

2219 Ostatní komunikace (kontejnerová stání+oplocení) 250
2221 Provoz veřejné silniční dopravy (technické zhod-

nocení zastávek)
70

3639 Komunální služby a územní rozvoj (revitalizace 
rybníku Volný)

30

3745 Veřejná zeleň (revitalizace parku U Káňů) 681
3745 veřejná zeleň (revitalizace plochy na ul. Hvězdná) 626

celkem za odbor 5 938
3111 Předškolní zařízení (investiční transfer pro MŠ 

Radvanice – revitalizace školní zahrady)
500

3113 Základní školy (rekonstrukce podlah v tělocvičně) 125
3612 Bytové hospodářství (rekonstrukce a modernizace 

BD Rokycanova – Kobrova)
11 549

3613 Nebytové hospodářství (přístavba garáže HZ 
Radvanice)

5 576

3632 Pohřebnictví (rekonstrukce WC) 600
3632 Pohřebnictví (chodníky na hřbitovech) 700

celkem za odbor 19 050
Celkem 24 988
*) Upravený rozpočet k 31.10.2017

Příjmy a financování podle odborů v členění na položky rozpočtové skladby na rok 2018 
(v tis. Kč) RaB
Odbor Pol. Název položky Rok 2017 Očekávaná 

skutečnost 
2017 *)

Návrh 2018

SŘDaŽP 1361 Správní poplatky 80 80 80
2212 Přijaté sankční platby 10 10 10
2321 Přijaté neinvestiční dary 0 113 0

celkem za odbor: 90 203 90
Bytové 
hospodářství

2132 Příjmy z pronájmu bytů 9 500 10 162 10 000
2132 Příjmy z pronájmu nebytových prostor 300 300 300
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 

a náhrady
0 18 0

Majetkové 2119 Příjmy z věcných břemen 100 284 100
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 440 480 440
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 

a náhrady
0 135 0

2329 Ostatní nedaňové příjmy 65 1019 87
3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 378 0

Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 300 300
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 

a náhrady
51 109 51

celkem za odbor: 10 756 13 185 11 278
Školství 2122 Odvody příspěvkových organizací 186 186 2286

2132 Příjmy z pronájmu ostatních 
nemovitostí

280 280 0

2321 Přijaté neinvestiční dary 0 250 0
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého 

majetku
0 150 0

Sociálních 
věci

2112 Příjmy z prodeje zboží 2 2 2
celkem za odbor: 468 868 2288

Záležitosti 
sdělov. 
prostředků

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 45 45

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

Organizační 
a vnitřních 
věcí

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

a náhrady
1 129 1

Záležitosti 
kultury

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 4 20
celkem za odbor: 204 332 220

Financí 
a rozpočtu

1341 Poplatky ze psů 200 200 200
1343 Poplatky za užívání veřejného 

prostranství
20 20 20

1356 Příjmy úhrad z dobývání nerostů 5 5 5
1361 Správní poplatky 30 30 30
1511 Daň z nemovitých věcí 10 000 12 057 10 000
2141 Příjmy z úroků 5 5 5
4111 Neinv. přij. Transf. z všeobecné pokl. 

správy SR
0 163 0

4112 Neinv. přij. trans. ze SR v rámci souhr.
dot.vztahu

2 669 2 669 3 028

4116 Neinv.přijaté dotace ze státn.rozpočtu 400 4 960 400
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 239 0
4137 Převody mezi statut. městy a jejich 

městskými obvody – plav. výcvik
119 119 115

4137 Převody mezi statut. městy a jejich 
městskými obvody – zeleň

2 860 0 0

4137 Převody mezi statut. městy a jejich 
městskými obvody – kompenzace 
úhrad za vzdělávání 

14 14 14

4137 Převody mezi statut. městy a jejich 
městskými obvody – neúčelová 
investiční dotace ze SMO

3 377 3 377 8 225

4137 Převody mezi statut. městy a jejich 
městskými obvody – ostatní

22 557 49 300 33 243

4137 Přeovdy mezi statut. Městy a jejich 
městskými obvody – sídelní zeleň 
Fryštátská

0 4 717 2 412

4137 Převody mezi stut. Městy a jejich 
městskými obvody – přístavba garáže 
hasičské stanice

0 5 658 5 076

4139 Ostatní převody z vlastních fondů 685 852 740
celkem za odbor: 42 941 84 385 63 513

CelKem 54 459 98 973 77 389
Konsolidadace 685 852 740
8115 Financování 3 971 7 560 10 815
zdroje celkem 58 430 106 533 88 204
zdroje po konsolidaci celkem 57 745 105 681 87 464

Sociálních 
věcí a škol-
ství

3231 Základní umělecké školy 30 
3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 

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

13 

4399 Kluby důchodců 98 
celkem za odbor 9 332 

Bytové 3612 Bytové hospodářství 3 585 
3613 Nebytové hospodářství 685 

celkem za skupinu 4 270 
Majetkové 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 600 

5212 Ochrana obyvatelstva 85 
5512 Požární ochrana 750 

celkem za skupinu 1 435 
Pohřebnictví 3632 Pohřebnictví 351 

celkem za skupinu 351 
celkem za odbor 6 056 

Kultura 3319 Ostatní záležitosti kultury 15 
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 343 
3399 Ostatní záležitosti kultury 1 040 

celkem za skupinu 1 398 
Organizační 
a VV

6112 Zastupitelstva obcí 158 
6114 Volby do Parlamentu ČR 0 
6171 Činnost místní správy 4 184 

celkem za skupinu 4 342 
celkem za odbor 5 740 

Financí 
a rozpočtu

3314 Činnosti knihovnické 0 
3330 Činnost registrovaných církví a nábož. 

společností
0 

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 
3429 Ostatní zájmová činnost 0 
4319 Ostatní výdaje související s sociálním 

poradenstvím
0 

4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0 
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 0 
6310 Služby peněžních ústavů 30 
6330 Převod SMO na pořízení elektroautomobilů 440 
6399 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 189 
6409 Nespecifikované rezervy (dotace – granty) 730 

celkem za odbor 1 389 
Mzdové pro-
středky

2212 Silnice 30 
3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 128 
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0 
4399 Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zam. 0 
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 1 764 
6112 Zastupitelstva obcí 2 840 
6114 Volby do Parlamentu ČR 0 
6171 Činnost místní správy 9 828 

celkem 15 590 
Převody vlastním 
fondům

Převod do SF 740 
Celkem 740 

Běžné výdaje celkem 63 216 
Konsolidace výdajů -740 
Běžné výdaje po konsolidaci 62 476 

Běžné výdaje podle odborů v členění dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2018 (v tis.
Kč) RaB
Odbor OdPa Název OdPa Návrh 2018

SŘD a ŽP 2212 Silnice 4 657 
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 650 
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 270 
2333 Opravy drobných vodních toků 825 
3631 Veřejné osvětlení 340 
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 6 975 
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 400 
3729 Ostatní nakládání s odpady 1 220 
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 7 032 

celkem za odbor 24 369 
Sociálních 
věcí a škol-
ství

3111 Předškolní zařízení, org. 1 (MŠ Radvanice) 1 156 
3111 Předškolní zařízení, org. 3 (MŠ Bartovice) 942 
3111 Předškolní zařízení (ozdravné pobyty dětí, 

kompenzace)
310 

3113 Základní škola 6 783 
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Rybáře jistě potěší, že si nově mohou 
pořídit rybářský lístek na dobu neurčitou. 
Už nebudou muset hlídat platnost tohoto 
nezbytného rybářského dokladu a chodit jed-
nou za čas na úřad pro nový. 1. 11. 2017 totiž 
nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 197/2004 
Sb., kterou se provádí zákon č. 99/2004 Sb., 
o rybníkářství, výkonu rybářského práva, 
rybářské st ráži, ochraně mořských rybo-
lovných zdrojů a o změně některých zákonů 
(zákon o rybářství), v platném znění, kterou 
byl nově zaveden rybářský lístek na dobu 
neurčitou pro osoby starší 15 let. Poplatek za 
jeho vydání činí 1 000 Kč. Od 1. ledna 2018 
je možno rovněž požádat o vydání rybářského 
lístku na 30 dní. Pro vydání tohoto krátko-
dobého rybářského lístku není třeba proka-
zovat kvalifikační předpoklady a předkládat 
o tom osvědčení. Tento rybářský lístek ovšem 
neopravňuje k tomu, aby na jeho základě byl 
následně vydán rybáři dlouhodobý rybářský 
lístek. K prvnímu dlouhodobému rybářskému 
lístku bude i nadále třeba předložit osvědčení 
o získané kvalifikaci. Ostatní rybářské lístky 
zůstávají v platnosti.

Ceny rybářských lístků:
1 rok – 100 Kč
3 roky – 200 Kč
10 let – 500 Kč
Krátkodobý lístek 30 denní – 200 Kč
Rybářský lístek na dobu neurčitou – 1000 Kč

Na zlevněné lístky mají nárok žáci základ-
ních škol, studenti odborných škol ve studijních 
oborech, případně učebních oborech s výukou 
rybářství, odborní pracovníci na úseku rybář-
ství, majíli provozování rybářství v pracovní 
náplni, rybářští hospodáři a osoby ustanovené 
jako rybářská stráž. Rybářský lístek je povinen 
mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. 
Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 
7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu 
rybářského práva, rybářské stráži, ochraně moř-
ských rybolovných zdrojů a o změně některých 
zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších 
předpisů, a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k pro-
vedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších 
předpisů.

Pavla Kolářová,
odbor SŘDaŽP

rybářský lístek na 30 dní 
nebo na dobu neurčitou

z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu na své 77. schůzi  
konané dne 29. listopadu 2017
 rozhodla na základě protokolu o otevírání nabí-

dek, protokolu hodnocení nabídek o pořadí 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
pod názvem „Projektová dokumentace pro 
územní řízení – Úprava Podleského potoka, 
odvodnění v Ostravě Bartovicích“ o výběru 
nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy 
o dílo se zhotovitelem HydroIdea s.r.o., 
Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov,

 rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na sběr, 
odvoz a likvidaci stavební sutě ze sběrného 
dvoru v Ostravě Radvanicích se zhotovite-
lem OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, 
719 00 Ostrava Kunčice, a udělila výjimku 
dle ust. čl. XVIII, odst. 2 vnitřního předpisu 
č. 2/2016 ze způsobu zadání veřejné zakázky, 
t j. povolila výjimku zadání zakázky bez 
výběru zhotovitele, a to přímo jednomu zho-
toviteli,

 vzala na vědomí zápisy z jednání komise život-
ního prostředí, bezpečnosti a dopravy,

 rozhodla o uzavření smluv o smlouvách budou-
cích o zřízení služebnosti a zakládající právo 
umístit a provést stavbu v k. ú. Radvanice 
a v k.ú. Bartovice,

 rozhodla o likvidaci neupotřebitelného movi-
tého majetku statutárního města Ostravy, 
městského obvodu Radvanice a Bartovice,

 projednala bytové záležitosti,
 rozhodla o uzavření smluv o připojení k distri-

buční soustavě na byt č. 4 a 8, na ulici Pátova 
656/4, Ostrava Radvanice, se společností 
GasNet, s.r.o.,

Rada městského obvodu na své 78. schůzi 
konané dne 13. prosince 2017
 rozhodla o vyřazení projektových dokumentací 

PD Koupaliště Radvanice, v účetní hodnotě 

2 027 985,90 Kč, pořízeno v letech 2008 – 2014, 
a PD Rekonstrukce budovy úřadu – Nová rad-
nice, v účetní hodnotě 632 472 Kč, pořízeno 
v letech 2009 – 2012,

 rozhodla o odpisu nedobytných pohledávek 
statutárního města Ostrava, městského obvodu 
Radvanice a Bartovice za škodu způsobenou 
městskému obvodu,

 rozhodla o poskytnutí neúčelového finančního 
daru z rozpočtu městského obvodu na rok 2017 
ve výši 10.000 Kč Oblastnímu spolku Českého 
červeného kříže Ostrava,

 schválila rozpočty školských příspěvkových 
organizací na rok 2018 a střednědobé výhledy 
rozpočtů školských příspěvkových organizací 
na léta 2019 – 2020,

 schválila rozpočtové opatření č. 19/2017,
 rozhodla o uzavření smluv o sdružených služ-

bách dodávky zemního plynu a dodávky elek-
třiny se společností One Energy & One Mobile 
a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Moravská 
Ostrava,

 projednala bytové záležitosti,
 rozhodla o uzavření smluv o smlouvách budou-

cích o zřízení služebnosti a zakládající právo 
umístit a provést stavbu v k. ú. Radvanice 
a v k.ú. Bartovice,

 rozhodla o schválení záměr u pronájmu 
pozemku parc. č. 2027/97, zastavěná plocha 
a nádvoří, o celkové výměře 24 m2, v k. ú. 
Radvanice, obec Ostrava,

 projednala a souhlasí s návrhem na změny 
a doplnění nařízení města Ostravy č. 1/2013, 
kterým se vydává tržní řád,

 projednala a souhlasí s dokumentem „Místní 
akční plán vzdělávání ORP Ostrava, Strate 
gický plán rozvoje vzdělávání do roku 2023“,

 vzala na vědomí návrh obecně závazné 
vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 13/2004, o školských 
obvodech spádových škol zřizovaných měst-
skými obvody,

Zastupitelstvo městského obvodu na svém 
18. zasedání konaném dne 14. prosince 2017
 schválilo předloženou kontrolu plnění usnesení 

zastupitelstva,
 vzalo na vědomí zápisy z jednání kontrolního 

výboru a zápis o provedené kontrole,
 vzalo na vědomí zápis z jednání finančního 

výboru,
 schválilo plnění příjmů a čerpání výdajů z roz-

počtu městského obvodu za leden–září 2017 
včetně provedených rozpočtových opatření,

 schválilo rozpočet městského obvodu na rok 
2018 s úpravou a střednědobý výhled rozpočtu 
na léta 2019–2021 s úpravou,

 stanovilo novou výši měsíční odměny neuvol-
něným členům zastupitelstva obce dle nařízení 
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastu-
pitelstev územních samosprávných celků,

 schválilo s účinností od 1. ledna 2018 Statut soci-
álního fondu zaměstnanců statutárního města 
Ostravy zařazených do Úřadu městského obvo 
du Radvanice a Bartovice a členů Zastupitelstva 
městského obvodu Radvanice a Bartovice,

 rozhodlo o odpisu pohledávky statutárního 
města Ostrava, městského obvodu Radvanice 
a Bartovice za společností Ratifico s.r.o., Nad 
Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha 8 – Libeň, IČ 
24772976, ve výši 35.282,56 Kč za korekci výše 
podpory udělenou SFŽP ČR.

Kateřina Zdražilová,
pověřena zastupováním tajemnice úřadu

mPO informuje
Partička karet 
skončila rvačkou

K vzájemnému napadání mezi několika 
osobami došlo 24. listopadu 2017 krátce 
po půlnoci v jednom z domů v Ostravě
Bartovicích. Spor vznikl, když se dva kar-
baníci začali hádat o peníze a vyústil až ve 
fyzické napadení jednoho z nich. Do šar-
vátky se následně zapojili další dva muži. 
Situaci uklidnil až příjezd strážníků. Ti 
následně přivolali zdravotnický personál 
a zajistili nezbytné prvotní ošetření 56letého 
napadeného i 59letého útočníka. Pro pode-
zření ze spáchání trestného činu si celou udá-
lost převzala Policie ČR.

Městská policie Ostrava,
úsek prevence a propagace



akce v knihovně
 Na Nový rok do zimy skok
výtvarná dílna pro děti
výroba čepic s bambulí 
čtvrtek 11. 1. | od 14 do 15
 Řemeslo má zlaté dno
test pro děti 
leden | během půjčování
 Zimní krajinou
výstava obrázků 
leden | během půjčování
 Čtení k horkému čaji
výstava knih 
leden | během půjčování

KLUB SLUNÍČEK 
 Čáry a kouzla
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice
beseda s výtvarnou dílnou
leden | v dopoledních hodinách
UŽ JSEM ČTENÁŘ
 Ten dělá to a ten zas tohle…
setkání s prvňáčky ze ZŠ Bartovice
leden | v dopoledních hodinách KMO
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4.1. 15.00
KD záv. J. Fučík 
Radvanice – 
Výborová schůze

9.1. 15.00 KD při DPS 
Bartovice

10.1. 14.00
KD Radvanice – 
Setkání a zahájení 
nového roku 2018

12.1. 16.00
KD Bartovice – 
Přivítání členů KD 
v novém roce 2018

12.1. 18.00
ČSV Radvanice 
Bartovice – Výborová 
schůze

16.1. 15.00 SPCCH Radvanice-
Výborová schůze

17.1. 15.00
79. schůze Rady 
MěOb RaB – kancelář 
starostky

24.1. 14.00 KD Radvanice – 
Vepřové hody

26.1. 16.00 KD Bartovice-
Vepřové hody

31.1. 15.00
80. schůze Rady 
MěOb RaB – kancelář 
starostky

v měsíci lednu

Kalendář
událostí

Dne 2. 1. 2018 by oslavil  
své životní jubileum 65 let pan 

JAN KUSÁK 
z Bartovic.

Všem, kdo ho znali a měli rádi, děkujeme za 
tichou vzpomínku.

S láskou vzpomíná manželka Jiřina, dcera 
Martina a syn Jan

s rodinami.

Dne 15. 1. 2018 vzpomeneme  
1. výročí úmrtí

paní 

Boženy Plucnarové 

z O.Radvanic.
S láskou vzpomínají  

snacha Sylva a vnučky.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
Ale láska, úcta vzpomínky

V srdcích žijí dál.
Dne 27. 1. 2018 si s bolestí v srdci

připomeneme 4. smutné výročí úmrtí 
pana 

Karla Slonky.

S láskou vzpomínají manželka Marie,
syn Martin a dcera Marcela s rodinami.

Dne 5. ledna 2018 uplyne již 9 let 
od chvíle, kdy přestalo být předobré srdíčko

pana 

Eduarda Mokroše

z Ostrava Radvanic.
Stále vzpomíná manželka Jaroslava,
syn Tomáš a dcera Šárka s rodinou.

Kdo jste měli Edu rádi, vzpomeňte s námi.

Uzávěrka příštího čísla
15. ledna 2018

Starostka městského 
obvodu radvanice 
a Bartovice  
Vás zve

na slavnostní 
vítání občánků, 
20. ledna 2018 v 10,00 hodin 
v obřadní síni zdejší radnice.

Vážení rodiče, pokud máte zájem o účast 
na slavnostním obřadu vítání občánků, 
dostavte se, prosím, v úřední dny na mat-
riku Úřadu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice (1. patro, č. dveří 15) s platným 
občanským průkazem a rodným listem 
dítěte. 

Se zveřejněním fotografie, zapsáním 
do slavnostní kroniky a zveřejněním na 
internetové televizi městského obvodu 
musí zákonný zástupce dítěte vyjádřit svůj 
písemný souhlas.

Šárka Tekielová, 
starostka

ZO ČZS Ostrava ‑Bartovice
Vás zve na

ZAHRÁDKÁŘSKÝ 
PLES

26.1.2018 od 19 hodin
v sále Společenského 

domu Bartovice
Vstupné: 220 Kč,  
včetně večeře

Program:
● k tanci a poslechu hraje sku‑

pina Rexton
● krátká kulturní vsuvka 

“Bolatičtí Bobři”
● tombola

Předprodej vstupenek od 3.1.2018: 
p. Sniegoňová, Sousedská 12, 

Bartovice, tel.: 737 826 637
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Poslední letošní koncert v obřadní síni rad-
nice našeho městského obvodu, který se konal 
dne 12. 12. 2017, se nesl již ve znamení Vánoc. 
Na programu byly především zpívané vánoční 
písně a koledy v podání studentů Janáčkovy kon-
zervatoře Ostrava. Na klavír mladé talentované 

zpěváky doprovázeli Mgr. Regina Bednaříková 
a MgA. Michal Zátopek. Průvodní slovo pronesl 
tradičně MgA. Jiří Bystroň. (red)

Vánoční koncert studentů 
Janáčkovy konzervatoře v Ostravě 

V Ostravě jsou 
bioodpady sváženy 
i v zimních měsících

V Ostravě pokračuje svoz zeleně i v zim-
ních měsících. „Od začátku prosince do konce 
března budou bioodpady z hnědých popelnic 
sváženy jednou měsíčně. Informaci o zimních 
termínech svozu od nás dostala do schránky 
každá domácnost, která má svoz zeleně 
objednán, uveřejněny jsou i na našich webo-
vých stránkách. Společnost OZO Ostrava, 
která tuto službu v jiných obcích v zimních 
měsících standardně neposkytuje, tak už při 
zavádění BIO popelnic vyšla vstříc požadav-
kům města,“ konstatuje Vladimíra Karasová 
ze společnosti OZO Ostrava s tím, že město 
zavedlo bezplatné přistavení jedné bio popel-
nice o objemu 240 l k trvale obydleným 
rodinným domům se zahrádkou a pravidelný 
svoz biologicky rozložitelného odpadu rost-
linného původu v roce 2016. „Kapacitu BIO 
popelnic v rámci městského systému i četnost 
jejich svozu stanovilo město. Pokud někomu 
z občanů kapacita nádoby na zeleň nedosta-
čuje, má možnost zbylý odpad ze zahrádky 
odevzdávat bezplatně ve sběrných dvorech, 
nebo si objednat placenou službu, a OZO 
mu přistaví další nádoby na zeleň podle jeho 
potřeby,“ uzavírá Vladimíra Karasová.

OZO Ostrava

Dnem 30. 9. 2017 byl ukončen provoz na obou 
školních hřištích – na ZŠ Ostrava Radvanice, 
Vrchlického 5, příspěvková organizace a na 
odloučeném pracovišti Trnkovecká 55 pro 
veřejnost. Prostředky na realizaci projektu 
„Sportujeme s městským obvodem společně, 
radostně, bezpečně“ poskytlo statutární město 
Ostrava svým usnesením č. 06166/RM1418/90 
ze dne 18. 4. 2017 městskému obvodu Radvanice 
a Bartovice ve výši 120.000 Kč. Finance  z této 
účelová dotace byly použity na mzdu a ostatní 
osobní náklady správce hřiště a k úhradě nákladů 
souvisejících s provozem hřišť. Školní hřiště, 
jehož správcem byly paní Judita Botošová a paní 
Kateřina Šedivá na hřišti Vrchlického 5, otevřeno 
1. 7. 2017 a paní Helena Šedivá, slečna Linda 
Šedivá a paní Monika Suchá na hřišti odloučené 
ho pracoviště Trnkovecká 55, které bylo otevřeno 
1. 6. 2017, bylo umožněno zpřístupnění školních 

hřišť žákům školy, jejich rodičům, široké veřej-
nosti po ukončení provozu školy – v odpoledních 
hodinách, o víkendech a prázdninách. Zájemci 
o sportovní vyžití na školním hřišti jistě uvítali 
možnost zapůjčení sportovních potřeb, na jejichž 
pořízení dostala naše škola finanční příspěvek 
od Městského obvodu Radvanice a Bartovice 
v minulých letech.

Děkujeme paní Juditě Botošové, paní 
Kateřině Šedivé, paní Heleně Šedivé, slečně 
Lindě Šedivé a paní Monice Suché za jejich práci, 
přístup a vstřícnost vůči sportovním nadšencům. 
Děkujeme také Statutárnímu městu Ostrava za 
štědrou dotaci poskytnutou městskému obvodu 
Radvanice a Bartovice, díky níž mohou všichni 
sportovní nadšenci využívat školní hřiště k trá-
vení volného času způsobem, který podporuje 
vzájemnou spolupráci, kamarádství a zvyšuje 
zájem o sport. Vedení ZŠ Vrchlického

módní přehlídka ve 
Společenském domě 
v Ostravě -Bartovicích

Móda elegantních dam. Přehlídka, kdy 
konfekční módu předvádějí modelky z řad 
veřejnosti.

Nově se chystá ve Společenském domě 
v Ostravě Bartovicích, a to v sobotu 27. 1. 
2018 v 19,00 hodin.
Své zboží předvedou obchody:
  boutique na Fryštátské z Karviné
  svatební salon „Šaty pro Tebe“
  návrhářka, paní Hana Binarová s krás-

nými společenskými modely
  předvedou se i děti v kolekcích obchodu 

Reserved
  a další módní překvapení

Přehl ídku moder uje paní Monika 
Žídková, v programu vystoupí zpěvačka 
Ellen a další hosté.

Vstupné 200 Kč, předprodej je ve 
Společenském domě v Ostravě Bartovicích, 
ve všech zmíněných obchodech a v agentuře 
Fatima.

Přijďte podpořit dámy z vašich řad.
Kateřina Tomanová

Ukončení provozu školních hřišť

Městský obvod Radvanice a Bartovice při 
pravil letos pro své kluby důchodců v Rad 
vanicích, v Bartovicích a při DPS v Bartovicích 
krásné adventní koncerty v podání Jaroslava 
Beneše, zpěváka z pražského Hudebního 
divadla v Karlíně. Na programu byly tradiční 

koledy, které si všichni s radostí zazpívali, ale 
také několik známých vánočních písní, které 
byly líbivé a v čase Vánoc navodily příjemnou 
sváteční atmosféru. Koncert byl doplněn o zají-
mavé vyprávění o původu českých vánočních 
tradic.  Kateřina Tomanová

Kluby důchodců měly 
své adventní koncerty

adventní 
koncert 
v kostele

Městský obvod Radvanice a Bartovice pořá-
dal jako každým rokem adventní koncert v kos-
tele. Letos jsme se setkali na první adventní 
neděli v Husově sboru na ul. Menšíkově 
v OstravěRadvancích. Návštěvníci si mohli 
zazpívat vánoční písně spolu s mladou dvojicí 
úspěšných muzikálových zpěváků Tomášem 
Löblem a Genny Ciatti. Atmosféru Adventu 
dokreslilo také pohoštění v podobě cukroví 
a teplého čaje. (red)
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Naše poslední dny v měsíci si vždycky hodně 
užijeme. Už jsme měli brejličkový, extrava-
gantní nebo třeba barevný den. Posledního lis-
topadu nám paní učitelka řekla, že se můžeme 
tentokráte nahastrošit za čerta, anděla nebo 
Mikuláše. Hodně spolužáků přišlo v kostýmech. 
Já jsem byla za anděla. Nejvíce se mi líbila maska 
spolužačky Anetky, jejíž anděl byl nejkrásnější. 
Dopoledne jsme si vyprávěli o adventu a dalších 

svátcích, které v dávných dobách slavili naši 
předkové. O týden později k nám do třídy přišli 
opravdu s nadílkou Mikuláš, anděl a tři čerti. 
Čert si naštěstí nikoho neodnes, ačkoli máme ve 
třídě také zlobidla.

Taťána Tomečková, IV.A třída ZŠ Vrchlického

V naší třídě II.A jsme si také zařádili poslední 
den listopadu. Přišlo celkem 6 spolužáků za 

čerta, 6 andělů i s paní učitelkou Petrou Vaskou 
a kamarád Dominik byl jako jediný za Mikuláše.̋  
V tento den jsme vyráběli čerta jako škrabošku 
a andílka jako dárek pro maminku. Na Mikuláše 
jsme se trošku báli, když čerti došli do naší třídy. 
Nejzlobivějšího spolužáka už už chytal čertík za 
ruce. Ale z pekla se vyzpíval pěknou koledou. 
Celá třída mu pomáhala.

Anna Boglis, II.A ZŠ Vrchlického

Čertovský den

Projektový den mikuláš
V tento den se žáci odloučeného pracoviště Trnkovec 

ká 55 Základní školy Ostrava Radvanice, Vrchlického 5, 
přísp. org. připravovali na Mikuláše. Seznámili se s his-
torií a tradici tohoto svátku, učili se básničky, vyráběli 
masky, kreslili Mikuláše, anděly, čerty, zpívali písničky. Na 
návštěvu Mikuláše a jeho družiny čekali netrpělivě a někteří 
i s obavami, nakonec se dočkali. Mnozí měli v očích slzičky, 
když do třídy vtrhl čert, ale po příchodu Mikuláše a anděla 
se jim očička rozzářila a předvedli vše, co se naučili a za 
snahu byli odměněni balíčkem s dobrotami. Tento dětem 
věnoval pan místostarosta Aleš Boháč, kterému děkujeme. 

Vlasta Šimková a Mgr. Martina Linhartová,
ZŠ Vrchlického, odl. prac. Trnkovecká 

Ve školní družině pracuje již řadu let dra-
matický kroužek pod vedením paní vycho-
vatelky Lenky Mladěnkové. Malí herci často 
reprezentují školu, mohli jste nás vidět třeba 
na Radvanických slavnostech. S pohádkou My 
jsme žáci III.A, kterou jsme si sami vytvářeli 
na 90. výročí školy, ještě naposledy vystoupíme 
v Divadle loutek na přehlídce dětské dramatické 
činnosti Arénka 2018. 

Od první třídy jsem hrála už mnoho rolí: 
kuřátko, anděla , pr inceznu, žáka a nebo 
třeba lemura. Letos nás čtvrťáků zůstalo jen 
nemnoho, v ŠD I máme totiž prvňáčky. Pro 
novou sezónu jsme pro ně vymýšleli nový 
scénář. V družině mezi mrňaty na sepisování 
nové pohádky nebylo moc klidu. Tak jsme si 
domluvili Noc v družině. Letos jsme na ní 
neměli šifrované soutěže, jen Stezka odvahy 
chodbami a sk lepem školy nám z ůstala 
z obvyklého nočního programu. Zato jsme si 
užili vymýšlení našich bláznivých nápadů, 
abychom se scénářem všechny překvapili. 
Tento rok jsme naplánovali, že musíme přijít 
s takovou pohádkou, jakou jsme ještě nehráli. 
Napadlo nás hodně scének z pohádek, tak 
hlavní roli bude hrát holčička závislá na tele-
vizních pohádkách. Já jsem si vybrala role 
Xenie a zlé sudičky, už se těším, že letos budu 
hrát záporné postavy. Zahrát mluvené role si 
mnoho prvňáčků netroufá, zato kostýmy si 
zkoušejí moc rádi.

Taťána Tomečková, IV.A ZŠ Vrchlického

Noc v družině



30. listopadu 2017 proběhl na ZŠ Ostrava
Radvanice, Vrchl ického 5, př ísp. org., 
odloučeném pracovišti Trnkovecká 55 pro-
jektový den s názvem Ahoj zimo. Na deseti 
stanovištích bylo pro žáky I.stupně přichys-
táno v rámci výtvarných dílen 10 výrobků, 
které si mohli v průběhu dopoledne vytvořit. 
Starší žáci z II. stupně svým mladším kama-
rádům ochotně pomáhali. Projektového dne 
se aktivně zúčastnili i děti z místní mateřské 
školy, kterým se velmi dařilo. Na stanoviš-
tích si mohli vyrobit vánoční ozdoby – baňky, 
zvonečky, sněhuláka Olafa a mnoho dalších 
výrobků. Výrobky se všem povedly. Po celý 
den paní učitelky viděly spokojené a usmě-
vavé tváře žáků,jiskřičky radosti v jejich 
očích. Můžeme tedy říci, že výtvarné tvoření 
se dětem líbilo. 

Mgr. Eva Čermáková,
ZŠ Vrchlického, odl. prac. Trnkovecká 
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Úterní podvečer dvanáctého prosince 
v  budově  š koly  v  Ba r t ov ic ích  s e  ne s l 
v  duchu Vánoc.  Dět i  společně s  rod ič i 
vy tvářel i vánoční svícny s přek rásnými 
ozdobami. Něk teř í  použi l i  jen př í rodní 
mater iály, jiní dali přednost netradičním 
ozdobám. Všichni si svícen vytvořili podle 
svého přání a spokojeně odcházeli do svých 
domovů. Nakonec přání šťastného prožití 
Vánoc a hlavně hodně zdraví a pohody do 
roku 2018. 

Za Unii rodičů v Bartovicích 
Mgr. Radmila Sulková 

Žáci naší školy se v pondělí 11. 12. 2017 
zúčastnili turnaje minivolejbalu v Šenově. 

Žáci měli možnost si vyzkoušet a uplatnit své 
dosavadní volejbalové dovednosti. A posuďte 
sami jejich umístění, konkurence byla značná! 

V kategorii oranžové
5. místo: Elisavet Najzarová a Matěj Šulc
6. místo: Natálie Chrenková a Nikola Bačáková 
7. místo: Sebastian Tyrala a Ondřej Vylegala
9. místo: Ondřej Jílek a Jakub Sokolík 

V kategorii červené
6. místo: Martin Prokopovič a Tobiáš Vyligala.

Přeji našim žákům další sportovní úspěchy 
a zejména radost při této týmové hře. 

Mgr. Radmila Sulková

Projektový den ahoj zimo

Vánoční 
dílny

Volejbalový turnaj 
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Rok se s rokem sešel a žáci I.D a III.D 
Základní školy Ostrava Radvanice, Vrchlického 
5, přísp. org. odloučeného pracoviště Trnkovecká 

55 se dne 13.12. 2017 opět zúčastnili tradičních 
Vánočních dílen v KD v OstravěHeřmanicích, 
pořádané SŠ prof. Matějčka a MŠ Požární. Žáci 

III. D už z předešlých zkušeností věděli, že se 
jedná také o prodejní výstavu uvedené střední 
školy a tak chtěli svým blízkým udělat radost 
nejen vlastnoručně vyrobenými upomínkovými 
předměty, tematicky zaměřenými na Vánoce, 
ale také koupenými dárky v podobě stromečků, 
svícnů, věnců, zvonečků a spoustou dalších krás-
ných výrobků. Pro žáčky I. D to byla nová zkuše-
nost, kterou si náležitě užili a dychtivě vyráběli 
vše, co si pro ně studenti připravili. Letos bylo 
pro děti připraveno 8 stanovišť, kde si tradičně 
vyzkoušeli vykrajování perníčků, které po upe-
čení s chutí snědli, maminkám vyrobili přáníčka, 
různé druhy zápichů, svícny s čajovou svíčkou, 
baňky, andělíčka a zvoneček pro štěstí a různé 
další ozdoby z papíru. Nikdo neodešel s prázd-
nou, v taškách si děti odnášeli buď vlastnoručně 
vyrobené nebo zakoupené dárečky. Dětem se 
akce velice líbila a už se těší na Velikonoční dílny, 
které budou na jaře.

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

Vánoční dílny na Trnkovci

Ve středu 2. listopadu odcestovalo 28 dětí 
z mateřské školy Za Ještěrkou v Bartovicích do 
školy v přírodě na Bílou v Beskydech. Zde už na 
děti čekal „hlavní detektiv“ Vít Pořízek, který pro 
ně ve spolupráci s učitelkami pečlivě připravil čtr-
náctidenní program, během kterého se z dětí stali 
všímaví detektivové. 

Součásti hry Na detektivy byla pátrací kance-
lář a kouzelné sluchátko, které přidělovalo dětem 
pátračům úkoly, které měly během pátrání vyřešit 

a splnit. Děti vyřešily záhadu ztraceného klobouku 
kouzelníka Pokustóna, vypátraly, kdo uloupil jídlo 
mravenečkům a med včelkám, kdo poničil paře-
zovou chaloupku, pátraly po Jeníčkovi a Mařence. 
Také se prodíraly šípkovým trním, aby pomohly 
zachránit Růženku, pomáhaly Zlatovlásce, pomá-
haly i Rumcajsovi s Mankou najít Cipíska a při 
všem tom pátrání se seznamovaly s okolní pří-
rodou, se správným chováním v lese a s lesními 
zvířaty, které pozorovaly v jejich přirozeném pro-

středí v oboře. 
Děti se rovněž vydaly se po sto-

pách zbojníků po jejich chodníčcích 
a zdolaly pašeráckou stezku. Učily se 
rozeznávat stromy podle toho, jaké na 
nich roste jehličí a šišky a přitom překo-
návaly nejrůznější přírodní překážky. 
Učily se slaňovat, neztratit se v lano-
vém bludišti, procvičovaly rovnováhu 
při chůzi i běhu po visutých lávkách 
a chodníčcích. Během chůze po znače-
ných turistických trasách se seznamo-
valy se značkami a jejich významem, 
učily se číst piktogramy. 

Také jsme pozorovali lesní mra-
vence, včelí úly, prohlíželi si včelí 
plástve, seznamoval i se s prací 

hajného, prozkoumali krmelec, zjistili jsme že „liz“ 
je sůl pro lesní zvěř doplněná minerálními látkami 
a vitamíny. Z posedu jsme pozorovali okolní kra-
jinu. Také jsme počítali stáří stromů podle počtu 
letokruhů na pařezu, učili jsme se určovat kde je 
sever podle mechu na stromech. Dozvěděli jsme se, 
kde a kdo může venku rozdělat oheň a sami jsme si 
vyzkoušeli, jak venku postavit bezpečné ohniště, 
na kterém jsme si uvařili čaj z nasbíraných lístků 
jahodníků a ostružiníků. 

Za svou snahu při pátrání a plnění úkolů získaly 
děti nejen plno poznatků, zážitků a zkušeností, 
ale především placku detektiva, kterou si mohly 
vlastnoručně vyrobit. Čtrnáct dní v Bílé Ostravici 
uteklo jako voda a malí detektivové se vrátili obo-
hacení o spoustu prožitků zpět ke svým rodičům. 
Preventivně děti každý den inhalovaly mořskou 
sůl pomocí inhalátorů a několikrát za pobyt své 
zdraví utužovaly v sauně v rámci zvýšení ochrany 
před respiračními nemocemi. 

Pobyt dětí ve škole v přírodě byl hrazen v rámci 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Bc. Kateřina Kramolišová

malí detektivové ve škole v přírodě
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Tak jako každý rok, tak i letos se mohly děti 
z MŠ Radvanice zúčastnit ozdravného pobytu  
na horách. Díky poskytnutí účelové dotace 
z Fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzdu-
ším statutárního města Ostravy odjelo v neděli 
19. 11. 2017 21 dětí na chatu Hrádek u Jablunkova. 
Během 14denního pobytu si děti spolu s p. uči-
telkami a animátory Víťou a Bobrem užily 
nejen spoustu her, zábavy, legrace, ale přede-
vším hodně sněhu. Nejenže bobovaly, jezdily na 

lopatách, stavěly sněhuláky a iglu, také hledaly 
poklad po stopách Yettiho, dostatečně využí-
valy procházek na čerstvém vzduchu, ale také se 
saunovaly a navšívily Farmu pod Filipkou, kde si 
mohly prohlédnout domácí zvířata a seznámit se 
s výrobou másla a sýru. Pokud děti nebyly venku, 
tak tvořily, soutěžily a tancovaly. I když je 14 dní 
pro děti dost dlouhá doba odloučení od maminek, 
přesto to všechny zvládly a vrátily se domů plné 
zážitků a vzpomínek. p.uč. Henrieta Čajková

Předvánoční čas 
v mateřské škole

Měsíc prosinec je jedním z nejkrásnějších 
měsíců v roce – je plný přání, očekávání a milých 
setkání. V tomto duchu se nesl měsíc prosinec 
také v Mateřské škole Těšínská v Ostravě
Radvanicích. 

Mikuláš v MŠ – 6. prosince 2017 za dětmi 
přijelo divadlo Modrý slon. Hlavní hrdinové 
tohoto dopoledne – anděl a čert měli pro děti 
připravené veselé vystoupení plné písniček, 
tanečků a soutěží. Poté mezi děti přišel také 
Mikuláš, který si s nimi popovídal, posle-
chl si písničky a básničky, které si pro něj děti 
připravily a obdaroval je balíčkem sladkostí. 
I když v dětech byla malá dušička, tak se rády 
s Mikulášem a dokonce i čertem vyfotily.

Další předvánoční akcí v naší školce byl Bílý 
den, který se konal ve čtvrtek 14. prosince 2017. 
V tento den děti ve školce navštívil Ježíšek – jeho 
příchodu však předcházelo spoustu příprav – 
zdobení stromečků ve třídách, vyzdobení všech 
prostor školky a učení se koled. Děti se o Bílém 
dni sešly ve školce všechny v bílém a během 
dopoledne se ze svých tříd přesunuly ke spo-
lečnému stromečku v přízemí školky, kde si 
zazpívaly vánoční písničky a koledy a paní ředi-
telka dětem popřála krásné Vánoce. Po návratu 
do tříd děti čekalo pod stromečkem veliké pře-
kvapení, spousta dárku, které si děti postupně 
s velkou radostí a očekáváním rozbalovaly. Celé 
dopoledne si pak děti hraček užívaly – hrály si, 
ochutnávaly cukroví, které si přinesly z domu 
a povídaly si s paní učitelkou o tom, jak prožívají 
Vánoce doma.

Na Bílý den navázalo milé, odpolední setkání 
s rodiči – Tvořivé dílničky. Rodiče přišli do tříd 
svých dětí a společně s nimi si vytvořili krásnou 
vánoční ozdobu – baňku, kterou si mohli ozdobit 
svůj vánoční stromeček doma. Vánoční atmo-
sféru navodily hrající koledy, zářící stromeček, 
ochutnávka cukroví, vůně čaje a kávy. V před-
vánočním shonu jsme si ve školce užili chvilky 
zklidnění, pohody, dobré nálady a udělali jsme 
si čas být spolu. Akce „Tvořivé dílničky“ byla 
organizována za podpory Statutárního města 
Ostravy, projekt „Hrátky s celou rodinou“.

Martina Bryndačová
MŠ Radvanice

Dne 30. 11. 2017 se MŠ Trnkovecká zúčast-
nila kreativního projektového dopoledne 
s názvem „Vítáme tě, Zimo!“, který připravila 
ZŠ Trnkovecká. Naše děti si s pomocí učitelek 
a školáků vyrobily spoustu krásných výrobků 
z papíru, např. svícen, baňku, sněhuláka Olafa, 

andělíčky aj. Nám i dětem se dopoledne velmi 
líbilo. Spolupráce se ZŠ je na výborné úrovni, 
stejně tak i domluva se všemi učitelkami. Dětem 
z MŠ žáci z 8. třídy pod vedením p. učitelky vyro-
bili krásné velké pexeso s obrázky ovoce a zele-
niny. Rádi bychom touto cestou poděkovali za 
pozvání na zdařilou akci i za úžasnou spolupráci 
a budeme se těšit na další společné akce.

 Bc. Andrea Rezgui

Ozdravný pobyt na horách

Nedávno jsme Vás informovali o tom, jak 
se naše šikovné děti zhostily funkce porotců 
a vybíraly nejlepší štrůdl na každoroční soutěž 
ve štrůdlování. A proto za takovou důležitou roli 
dostali děti také řádnou odměnu. Navštívila je 
paní starostka Mgr. Šárka Tekielová, aby je řádně 

odměnila. A jaká jiná odměna , než ta sladká by 
udělala našim dětem tu největší radost. Zároveň 
jsme také dostali krásná keramická jablíčka, 
jako upomínku na tuto milou akci.

Bc. Lucie Filipová,  
MŠ Bartovice

za poctivou práci, poctivá odměna

Výjimečná spolupráce zŠ s mŠ



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 

inzerce

Společenské tance 
pro dospělé
od 29. ledna 2018

restaurac HORAKŮVKA
Karibské tance  

pro ženy
od 30. ledna 2018 | ZŠ Šenov
přihlášení na : 776 180 447, info@tane-

cvsenove.cz
více na www.tanecvsenove.cz

UHELNÉ SKLADY JAN MARIA  
ul. Zvěřinská, Slezská Ostrava 

 
 Balené i volně ložené černé, hnědé uhlí, koks, brikety 
 Dopravu paliva zajišťujeme vlastními vozy  

 KARBOTRADE s.r.o. 
IČ: 28659198 

Informace a objednávky: 
 602 502 816 

Aktuální ceník a další informace na  

www.uhli-janmaria.cz 

Je již tradicí, že Naše srdce – Amaro Ilo, 
spolek se pravidelně věnuje volnočasovým 
aktivitám dětí. V budově školy na Trnkovecké 
ulici se žáci v odpoledních hodinách mohou 
realizovat výtvarně, hudebně nebo si poměřit 
síly v tělovýchovných či sportovních kláních . 
Zúčastňují se i různých soutěží. Cílem těchto 
činností je naučit děti smysluplně využí-
vat volný čas. Formou hry se tak zdokonalují 

v různých sociálních dovednostech a návycích. 
Velký důraz klademe i na prevenci negativ-
ních jevů ve společnosti a zdravý životní styl. 
V roce 2017 v rámci projektu Volnočasové akti-
vity dětí na Trnkovci spolek finančně podpořil 
ÚMOb Radvanice a Bartovice. Na aktivity dětí 
pravidelně přispívají i sponzoři – Advokátní 
kancelář Svatoš, Svatošová a partneři, s.r.o., 
a  por t á l  LEDprojek t y cz ,  provozovaný 

společností High5Solutions, s. r. o., kterou 
zastupuje pan Martin Liberda, jednatel spo-
lečnosti. K bezproblémové činnosti spolku 
napomáhá i vstř ícný postoj ředitelství ZŠ 
Ostrava Radvanice, Vrchlického 5, přísp. org. 
Děkujeme za projevenou důvěru a podporu 
naší práce.

Za Naše srdce – Amaro Ilo, spolek  
Mgr. Eva Čermáková

Činnost organizace Naše srdce –  
amaro Ilo, spolek v Ostravě -radvanicích

S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového 
roku budou přicházet do ostravských domác-
ností Tři králové v rámci tradiční celorepubli-
kové veřejné sbírky pořádané 1.–14. ledna 2018 
již po osmnácté Charitou Česká republika. Tři 
králové budou přinášet do ostravských domác-
ností dary v podobě tříkrálových kalendářů 
a cukru jako poděkování přispěvatelům za pod-
poru pro lidi v nouzi, ke kterým prostřednictvím 
poskytovaných sociálních a zdravotních služeb 
Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra tato 
pomoc plyne. V předvečer svátku Tří králů – 
5. 1. 2018 bude od 14 h na Alšově náměstí 
v OstravěPorubě nabízen Tříkrálový punč 
a teplý čaj pro všechny kolemjdoucí. Děkujeme 

všem přispěvatelům do sbírky a také všem, kteří 
se zapojují dobrovolně do její realizace, za pod-
poru služeb pro lidi v nouzi. 

Finanční prostředky získané v Tříkrálové 
sbírce 2018 Charita Ostrava a Charita sv. 
Alexandra využijí v Ostravě na tyto projekty:
1. Podpora lidí v závěru života v Mobilním 

hospici a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa 
– 150 000 Kč

2. Podpora lidí bez domova v rámci terénních 
programů Charitního domu sv. Benedikta 
Labre – 300 000 Kč

3. Podpora lidí bez domova – provoz Šatníku 
Charity Ostrava – 60 000 Kč

4. Podpora lidí v závěru života v Hospici sv. 
Lukáše – pořízení průmyslové pračky – 
200 000 Kč

5. Podpora oh rožených dě t í  a  mládeže 
v Char it n ím st řed isk u M. Magone – 
rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny – 
290 000 Kč

6. Podpora osob se zdravotním postižením, 
vybavenost chráněných dílen Char ity 
sv. Alexandra – 212 000 Kč

Více o záměrech užití Tříkrálové sbírky na 
webu Charity Ostrava: www.ostrava.charita.cz

Charita Ostrava

Charitní Tříkrálová sbírka 2018
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Adventní čAs v městském obvodě


