
Ivo Šmoldas 
u nás vystoupí 
v zábavném 
pořadu

Společensk ý dů m v Ost r avě 
Bartovicích přivítá dne 11. 4. 2019 
v 18:00 hodin českého básníka, publi
cistu, scénáristu, moderátora a překla
datele, ale zejména výborného baviče 
pana Iva Šmoldase. Jeho zábavnou 
talkshow doprovodí písničkářem Pepa 
Štross. Vstupenky v ceně 150 Kč jsou 
v předprodeji v kanceláři č. 14 budovy 
radnice úřadu, u paní Jany Sedlákové. 
 (red)
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K a ž dor o č n í  z i m n í  r a dová n k y  v y u ž í 
vají děti z našich mateřských škol, neboť se 
sv ými učitelkami v y jíždějí  do Sk i a reálu 
Bílá v Beskydech na lyžařský kurz. Nejinak 
tomu bylo i letos. Děti si užily skvělé sněhové 

podmínky a strávily tak spoustu chvil aktivně 
na horách. Jak letošní lyžařské kurzy probí
haly, se dočtete uvnit ř dnešního čísla RaB 
novin.

(red)

Městský obvod Radvanice a Bartovice spravuje 
přes 260 bytů, několik veřejných budov a velké 
množství mobiliáře. Proto má zájem navázat spo
lupráci s místními řemeslníky, drobnými podni
kateli, kteří umí ledacos opravit, natřít, vyměnit 
zámky, věnují se montážním a instalatérským pra
cím apod. Prioritou zůstává podpořit podnikatele 

našeho městského obvodu. Pokud máte zájem par
ticipovat na našich zakázkách, dejte nám o sobě 
vědět!

Kontakt: jcielecka@radvanice.ostrava.cz
abohac@radvanice.ostrava.cz

Aleš Boháč, starosta

Plesová sezóna je 
v plném proudu

Zahrádkářský, hasičský, Sokolský, 
sportovní… to je jen výčet několika plesů, 
které každým rokem můžeme v našem 
městském obvodu navštívit. Plesy mají 
u nás tradici a jsou u občanů oblíbené. 
Příjemný program, taneční hudba, 
lahodné občerstvení a tolik očekávaná 
tombola lákají mnohé z nás ke slavnostně 
nazdobeným stolům.  (red)

děti z mateřských škol  
se účastnily lyžařského výcviku

Hledáme drobné řemeslníky ke spolupráci
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z jednání místní samosprávy

Poplatek ze psů 
je nutno zaplatit do 31. března

Rádi bychom připomně 
li občanům městského obvo 
du Radvanic a Bartovice, že 
poplatek za psa je splatný 
do 31. března 2019. Tento 
poplatek je povinen hradit 
každý držitel psa, který má na území městského 
obvodu trvalé bydliště.

Poplatková a přihlašovací povinnost se týká 
štěněte staršího tři měsíce. Psa lze přihlásit (ale 
také odhlásit) v budově úřadu městského obvodu, 
kanceláři č. 13, v 1. poschodí. 

Poplatek je možno zaplat it  v hotovost i 
v pokladně v budově úřadu, bezhotovostním pře
vodem na číslo účtu 19-11622761/0100 či poštovní 
poukázkou. Při úhradě převodem vždy uvádějte 
svůj variabilní symbol nebo jako variabilní sym
bol uveďte kód 2711 a jméno majitele psa, aby
chom mohli platbu identifikovat.

U psů, kde je poplatek 1000 Kč a výše, lze 
poplatek hradit ve dvou splátkách. 

Pokud již psa nevlastníte, je nutné provést jeho 
odhlášení.

P ř ípad né dot a z y směř uj t e  na  Zu za nu 
Zouharovou: zzouharova@radvanice.ostrava.cz 
nebo tel. č. 599 416 137.
Sazba poplatku je stanovena za jednoho psa 
a kalendářní rok: 
a)  za psa chovaného v rodinném domku 150 Kč
b)  za druhého a každého dalšího psa uvedeného 

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

pod písm. c) 1500 Kč
e)  za psa, který je využíván při podnikatelské čin

nosti 1000 Kč
f)  za druhého a každého dalšího psa uvedeného 

pod písm. e) 1500 Kč
g)  za psa, jehož držitelem je poživatel invalid

ního, starobního, vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, 
anebo poživatel sirotčího důchodu, 150 Kč

h)  za druhého a každého dalšího psa, jehož drži
telem je osoba uvedená pod písm. g) 200 Kč.

Pokud nebude poplatek včas zaplacen, a to 
do 31. března, bude vyměřen platebním výmě
rem a může být navýšen podle zákona o místních 
poplatcích až na trojnásobek.  Odbor FaR

Rádi bychom jako každoročně připomněli, že 
se blíží termín pro úhradu poplatků za pronájmy 
pozemků, který je smluvně stanoven na 31. březen 
každého roku. Poplatek za pronájem pozemku lze 
uhradit v hotovosti přímo v pokladně úřadu nebo 
převodem z účtu. Bezhotovostní platbu je třeba 
zaslat na číslo účtu 19-11622761, kód banky 0100 
(číslo účtu je rovněž uvedeno na webových strán
kách městského obvodu). Abychom však mohli 

platbu identifikovat, je nutno při platbě uvést údaj, 
ze kterého bude možno zjistit poplatníka (variabilní 
symbol – jedinečné číslo pro každého poplatníka 
nebo jméno poplatníka s jeho adresou). Informaci 
o variabilním symbolu lze získat u p. Cielecké na 
odboru majetkovém, bytovém a investic, tel. 599 
416 114. V případě prodlení s placením je poplat
ník povinen hradit penále ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý den prodlení. Odbor MBaI

Placení poplatků za pronájmy pozemků

Opravy kanalizace, vodovodu a s tím i spo
jené opravy komunikací v našem městském 
obvodu začnou hned na počátku jarních měsíců. 
Budou probíhat postupně ve stavebních úsecích 
či etapách v jednotlivých ulicích. Nevyhneme se 
krátkodobým uzávěrkám některých komunikací, 
ale objízdné trasy budou přehledně označeny 
dopravními značkami. V ulicích, kde budou pro
bíhat stavební práce, dostanou jejich obyvatelé 
informace přímo do svých poštovních schránek.

Opravy kanalizace a vodovodu, které v břez
nou započnou a budou probíhat do konce tohoto 

roku, se týkají ulic: Tomicova, Třanovského, 
Matušínského, Revírní, Kobrova, Menšíkova, 
Rokycanova, Budovcova, Štěrbovského, 
Hviezdoslavova, U Výhybky. 

Zvýšeného pohybu projektantů si lze všim
nout také na ulicích U Pramenů, Majovského, 
Lejskova a Na Okraji, kde probíhá finální pro
jektová příprava celoplošných rekonstrukcí 
komunikací k již vypracované projektové doku
mentaci k výstavbě a opravě kanalizace v této 
lokalitě.

Aleš Boháč, starosta 

V březnu začnou opravy kanalizace 
a vodovodu – včetně komunikací

Rada městského obvodu na své 5. schůzi 
konané dne 16. ledna 2019
 projednala záměry prodeje pozemků v k.ú. 

Radvanice a v k.ú. Bartovice a doporučila předložit 
záměry se stanoviskem zastupitelstvu městského 
obvodu k rozhodnutí,

 projednala žádosti a rozhodla o schválení záměrů 
pronájmů pozemků v k.ú. Radvanice,

 schválila rozpočtové opatření č. 24/2018,
 jmenovala členem školské rady při Základní škole 

Ostrava Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 
organizace, Bc. Martinu Stankušovou,

 projednala záležitosti bytového fondu městského 
obvodu,

 rozhodla uzavřít smlouvu o připojení elektrické 
požární signalizace objektu na pult centralizo
vané ochrany s Českou republikou – Hasičským 
záchranným sborem Moravskoslezského kraje,

 rozhodla o uzavření smluv o sdružených službách 
dodávky plynu a elektřiny se společností ČEZ 
Prodej, a. s., pro Společenský dům v Ostravě
Bartovicích,

Rada městského obvodu na své 6. schůzi 
konané dne 30. ledna 2019
 schválila plán kontrol Úřadu městského obvodu 

Radvanice a Bartovice na rok 2019,
 vzala na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního 

výboru a uložila předložení zprávy zastupitelstvu 
městského obvodu,

 projednala opravu schváleného rozpočtu měst
ského obvodu na rok 2019 a opravu schváleného 
střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020 
až 2022 a doporučila zastupitelstvu městského 
obvodu opravu schválit,

 rozhodla o udělení souhlasů vlastníka pozemků 
v k.ú. Radvanice a v k.ú. Bartovice s umístěním 
a provedením staveb,

 rozhodla o uzavření smluv o smlouvách budoucích 
o zřízení služebností a zakládajících právo umístit 
a provést stavbu v k.ú. Radvanice a v k.ú. Bartovice,

 rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na „Zajištění 
údržby veřejné zeleně v období let 2019 až 2021 na 
území městského obvodu Radvanice a Bartovice, 
část 1 – sečení ploch a silniční zeleně“ se společ
ností Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.,

 rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na „Zajištění 
údržby veřejné zeleně v období let 2019 až 2021 na 
území městského obvodu Radvanice a Bartovice, 
část 2 – rizikové kácení dřevin, údržba dřevin 
a údržba květinových záhonů“ se společností 
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.,

 projednala záležitosti bytového fondu městského 
obvodu,

 rozhodla o uzavření dodatku č. 2 k dohodě o vytvo
ření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolu
financovaného ze státního rozpočtu a Evropského 
sociálního fondu,

Rada městského obvodu na své 7. schůzi 
konané dne 13. února 2019
 vzala na vědomí výroční zprávu za rok 2018 

orgánů statutárního města Ostravy, městského 
obvodu Radvanice a Bartovice, o činnosti v oblasti 
poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím,

 rozhodla o uzavření nájemních smluv na pozemky 
v k.ú. Radvanice,

 projednala záležitosti bytového fondu městského 
obvodu,

 projednala informaci o vyhlášení výběrového řízení 
pro poskytnutí transferu z rozpočtu statutárního 
města Ostravy městským obvodům za účelem 

zabezpečení prevence kriminality na rok 2019 a sou
hlasí s podáním žádosti na projekty „Sportovní pří
městský tábor“ a „Sportujeme s městským obvodem 
společně, radostně a bezpečně“,

 schválila termín a místo konání 3. zasedání zastu
pitelstva městského obvodu Radvanice a stanovila 
návrh programu zasedání,

 rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit 
a provést stavbu,

 projednala návrh podmínek výběrového řízení pro 
poskytování dotací v roce 2019 a doporučila zastu
pitelstvu podmínky schválit a vyhlásit výběrové 
řízení,

 schválila rozpočtové opatření č. 1/2019.
Kateřina Zdražilová, vedoucí odboru OaVV
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Stalo se již tradicí, že poslední pátek v lednu 
organizují bartovičtí zahrádkáři ples. Letos to 
však bylo za významné spoluúčasti městského 
obvodu, který pro nás bezplatně zprovoznil 
Společenský dům a dovybavil ho také potřeb
ným nádobím.

Neodmyslitelná výzdoba z živých a přirych
lených květů, hudba, taneční vystoupení PSD 
Petřvald pod vedením paní Lucie Skrzyžalové, 
občerstvení a bohatá tombola, to vše přispělo 
k dobré náladě.

Poděkování patří všem dárcům, kteří obohatili 
naši tombolu, a jsou to: Vedení MěOb RaB a firmy 
Holub, Můj vercajk, Prostel, Ramses, U kocura, 
Komunitní dům seniorů, Mayak, Sonet, Kadeřni 
ctví Pavla, Gardencentrum Adam, Vendulčina 
pekárna, Čavojská, Pekárna Šotová, Wanda drahé 
kameny, a všichni jednotlivci z řad zahrádkářů.

Nejvytrvalejší tanečníci odcházeli v časných 
ranních hodinách s ujištěním, že za rok se tu opět 
sejdeme poslední pátek v lednu roku 2020.

Za výbor ZO ČZS Bartovice Anna Hálová

„Páté plesání“ bartovických zahrádkářů

Neváhejte a zkuste to! Už jen do konce 
března přijímá odpadová společnost OZO 
Ostrava elektronické přihlášky do třetího roč
níku tematických výzev. Na podporu environ
mentálně zaměřených projektů, které souvisejí 
s omezením produkce odpadu nebo s ochranou 
či zvelebováním životního prostředí, má firma 
opět připraven milion korun!

Tematická výzva Zelená pro Ostravu je zací
lena na podporu projektů zaměřených na úklid, 
zvelebování, čištění nebo zkrášlování veřejného 
prostoru, lesů, vod, hájů a luk na území města 
Ostravy a kategorie Nový život starým věcem 
aneb Pro Ostravu bez odpadu dává prostor kre
ativním či praktickým nápadům na opakované 
využití odpadů nebo na předcházení jejich 
vzniku. Podpořeny budou 
osvětové akce, výroba umě
leckých děl z odpadů pro 
veřejný prostor nebo užit
kových předmětů z odpadů 
a oprava či renovace odpadů, 
která povede k jejich dal
šímu využití. Vítána budou 
také praktická řešení, jak 
tvorbě odpadu předcházet. 
Podmínkou podpory pro
jektu je jeho prospěšnost 
veřejnosti nebo komunitě. 

Elek t ronické žádost i 
mohou žadatelé posílat až 
do konce března. V dubnu 

bude rozhodnuto, které projekty společnost 
OZO Ostrava podpoří. Na realizaci bude čas do 
listopadu, nejpozději v prosinci budou muset 
realizátoři odevzdat závěrečné zprávy a v lednu 
roku 2020 bude vše vyhodnoceno. Více na www.
ozoostrava.cz.

V loňském ročníku společnost OZO Ostrava 
podpořila například instalaci z vyřazených 
jízdních kol a invalidního vozíku, vznik dílny 
zaměřené na restaurování nábytku a snižování 
současného trendu vyhazování použitých věcí, 
projekt směřující k likvidaci odpadků v sociálně 
vyloučených lokalitách, estetizaci parku nebo 
projekty mateřských škol zaměřené na sezna
mování dětí s přírodou. 

OZO Ostrava

Studentské nápady 
ocení místní firmy 

Máte pocit, že už jsme 
všechno vymysleli? Ale kde-
pak, stále je co vymýšlet či zlepšovat a nejlepší 
nápady mají mladé otevřené hlavy! Soutěžit 
v originalitě mohou studenti středních škol 
Moravskoslezského kraje v soutěži Junior 
Inovátor. Jednotlivci nebo celé řešitelské týmy 
mají stále čas dopracovat své projekty a podat 
přihlášky do 31. března 2019.

„Cílem soutěže Junior Inovátor je zviditelnit 
technické talenty a rozvinout podnikatelského 
ducha středoškoláků. Aktivním studentům pomů-
žeme s jejich nápady a vhodné projekty převedeme 
do realizovatelné fáze. Získání zaslouženého 
respektu by měla být ta správná motivace pro 
studenty, ale i rodiče a školy, kteří jim s přípra-
vou mohou pomoci,“ říká Pavel Csank, ředitel 
Moravskoslezského inovačního centra Ostrava 
(MSIC), které soutěž pořádá.

Soutěž umožní soutěžícím nabýt nové praktické 
zkušenosti s formulováním myšlenky, s přípravou 
projektu, jeho prezentací a obhajobou. Tyto doved
nosti uplatní nejen v podnikání, ale i v zaměstnání 
nebo jakékoliv zájmové činnosti.

Projekty, nápady i vychytávky mohou studenti 
zasílat do 6 tematických oblastí. Jsou jimi IT (HW, 
SW), mobilní aplikace, IOT; Technika, automatizace, 
robotizace ve výrobních závodech; Marketing, web 
a sociální sítě; Zjednodušení života; Ekologie a Zero 
Waste a poslední kategorií je Jak udělat výuku atrak
tivní pro studenty. Atraktivnost soutěže potvrzuje 
i seznam partnerů, kteří se rozhodli soutěž podpořit 
a ty nejšikovnější odměnit zajímavými a hodnot
nými cenami. Partnersky soutěž podpořily společ
nosti Residomo, VNASS, Z+M Group, BROSE CZ, 
Kofola Československo a KVIKYMART.

Přihlášky do soutěže Junior Inovátor je možné 
podávat do 31. března 2019 na stránkách www.juni
orinovator.cz. Kontakt pro bližší informace k sou-
těži Junior Inovátor: Pavla Švancerová, Business 
Development Manager: pavla.svancerova@msic.cz, 
777 647 440 Iva Sokolovská, PR Manager

OzO Ostrava rozdává peníze! 
Stačí dobrý nápad…

dotazníkové šetření 
pro zájemce o kotlíkovou 
dotaci stále běží

V minulém čísle RaB novin 
jsme informovali o možnosti 
využití kotlíkové dotace a výhodné půjčky na 
pořízení nového kotle. V souvislosti s tím pro
bíhá v domácnostech dotazníkové šetření za 
účelem získání informací o potřebách žada
telů, které provádí spolek Čisté nebe. Uzávěrka 
dotazníkového šetření se termínově posunula 
na 10. 3. 2019. Do tohoto termínu mohou zájemci 
o dotaci a půjčku vyplnit dotazník pracovní
kům spolku Čisté nebe. V případě zájmu dalších 
informací můžete využít stránek kraje: https://
lokalnitopeniste.msk.cz/, kde je k dispozici 
k vyplnění dotazník i v elektronické podobě 
(http://bit.ly/2BbtbK0). Aleš Boháč, starosta
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akce 
v knihovně

Cestování knižním světem  Q

čtení a povídání o knihách
s dětmi ze ZŠ Bartovice
pondělí 18. března | od 14 do 15 hod.

Vůně jara Q

výtvarná dílna pro děti
výroba stojánku na tužky s dekoracemi
čtvrtek 21. března | od 14 do 15 hod.

Jak je to s knihami… Q

test pro děti | březen | během půjčování
Ze školních lavic Q

výstava knih | březen| během půjčování
Krasosnění Q

výstava obrázků dětí
březen | během půjčování

KLUB SLUNÍČEK  Q

Když tě pošlu k šípku…
setkání s dětmi z MŠ Radvanice
beseda s výtvarnou dílnou
březen| v dopoledních hodinách

KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA Q

Až já budu velký
setkání s prvňáčky ze ZŠ Bartovice 
v rámci projektu Knížka pro prvňáčka
březen | v dopoledních hodinách

TÝDEN PRVŇÁČKŮ 4. 3. –  Q

8. 3. 2019
Poučení od knižních skřítků, aneb Jak se 
chovat ke knihám
dopoledne pro školy
Od Andulky po Žížalu
hravé malování s písmenky, upomínkový 
dáreček | během půjčování
Kniha prvňáčků radvanické knihovny
pamětní zápis s fotografií, slavnostní pře
dání čtenářského průkazu | během půjčování

5.3. 15:00 KD při DPS – 
Oslava MDŽ

6.3. 14:00 KD Radvanice – 
Oslava MDŽ

7.3. 16:00 KD Bartovice – 
Oslava MDŽ

7.3. 14:15
KD záv. J. Fučík 
Radvanice – Výborová 
schůze

9.3. 19:00 Ples RABA Sport – 
Sokolovna Radvanice

12.3. 17:00

Koncert Janáčkovy 
konzervatoře – obřadní 
síň MěOb Radvanice 
a Bartovice

13.3. 15:15 9. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář starosty

15.3. 18:00 ČSV z.s. – Výborová 
schůze 

19.3. 15:00 SPCCH Radvanice – 
Výborová schůze

20.3. 14:00 KD Radvanice- Vítáme 
jaro – „jaro je tady“

21.3. 16:00 KD Bartovice – Vítáme 
jaro

27.3. 15.15
10. schůze Rady 
MěOb RaB – kancelář 
starosty

v měsíci březnu

Kalendář
událostí

Uzávěrka příštího 
čísla 15. 3. 2019

Pozvánka 
na koncert vážné hudby

V letošním roce se opět setkáváme u koncertů vážné hudby v podání studentů Janáčkovy 
konzervatoře v Ostravě. Další koncert proběhne v úterý 12. 3. 2019 od 17:00 hodin v obřadní 
síni radnice našeho městského obvodu. Vstupné 30 Kč. Jste srdečně zváni. Odbor OaVV

zkušenost 
k nezaplacení

Ten, kdo hodně rozdává, také hodně získává. 
Zkušeností, úsměvů, pohlazení po duši. Pokud 
máte trochu volného času a chuť zpříjemnit 
chvíle osamění dětem v nemocnicích, senio
rům v domovech pro seniory nebo v domác
nostech, být parťákem dítěti, které to v životě 
nemá lehké či poznat blíže svět lidí s mentálním 
či jiným postižením, staňte se dobrovolníkem. 
V Dobrovolnickém centru ADRA Vás čekáme 
každou první středu v měsíci mezi 10 a 17 hodi
nou. Informace najdete také na www.adra
ostrava.cz nebo na čísle 605 784 584. Zkušenost 
k nezaplacení čeká právě na Vás. ADRA

Oslava narozenin skončila 
krvavým zraněním

Dne 24. ledna 2019 byla hlídka vyslána do 
OstravyBartovic, kde došlo v bytě ke konfliktu 
mezi osobami. Na místě se nacházela zraněná 
žena, které měl krvavé zranění způsobit jeden 
z přítomných mužů. Na místo se následně dosta
vila rychlá zdravotnická služba, která si ženu 
převzala k dalšímu ošetření. Vše se mělo udát při 
oslavě narozenin. Jelikož zde bylo důvodné pode
zření ze spáchání trestného činu, byla na místo 
přivolána hlídka Policie ČR, která si celou událost 
spolu se sedmadvacetiletým mužem převzala 
k dalšímu šetření.

Městská policie Ostrava

Starosta městského obvodu Radvanice 
a Bartovice Vás zve na

slavnostní 
vítání občánků, 
8. června 2019 od 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 14) 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.

Aleš Boháč, starosta

StřÍPKY z měStSKé 
POlIcIe OStraVa



tříkrálová 
sbírka 
na Ostravsku

Tříkrálová sbírka 2019 pomůže lidem 
v nouzi díky štědrosti Ostravanů, obyvatel 
obcí v okolí a zapojení více než 1400 dob
rovolných koledníků, což je více než vloni. 
Shromáždila se částka 2 230 753 Kč, která 
navýšila loňský výnos o více než 130 tis. Kč. 
Prostředky sbírky využije Charita Ostrava 
a Charita sv. Alexandra na podporu služeb 
pro klienty mobilního i lůžkového hospice, 
lidi bez domova nebo lidi se zdravotním 
postižením.

Zdroj: Charita Ostrava

Došlo ke změně! Nově lze provádět změny 
v evidenci jízdních kol a kompenzačních 
pomůcek pouze na pracovišti IBC MSK na 
ul. Nemocniční 11/3328 v OstravěMoravské 
Ostravě a Přívozu. Služba bude i nadále posky
tována nonstop (sedm dní v týdnu, 24 hodin 
denně) pro spokojenost všech občanů, kteří 
mají jízdní kolo označené forenzní syntetickou 
DNA. Na místě lze:
 odhlásit prostředek z evidence,
 nahlásit změnu majitele nebo komponent na 

jízdním kole,
 oznámit krádež či ztrátu jízdního kola pro 

potřeby registru u městské policie (nikoliv 
pro potřeby úkonů u Policie ČR).
Termíny nového značení jízdních kol a kom

penzačních pomůcek budou zveřejněny v prů
běhu roku 2019. Bližší informace získáte na tel. 
čísle 720 735 125 v pracovní dny v čase 07:00 až 
15:00 hod.

Městská policie Ostrava
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Dne 11. 3. 2019 vzpomeneme 5. výročí 
úmrtí pana 

Libora Sargy
 a zároveň dne 15. 5. 2019 uplyne již 14 let 

od úmrtí paní

 Věry Sargové. 

Vzpomínají a nikdy nezapomenou synové 
Pavel a Dalibor s rodinami.

Chtěli bychom Ti k narozeninám přát
Však nemůžeme víc, než kytičku se svíčkou 

na hrob Ti dát.
Dne 14. 3. 2019 vzpomínáme nedožitých 

70. narozenin pana

Milana Janěce 
z Bartovic, který nás navždy opustil dne 

27. 12. 2017.

Vzpomíná manželka s rodinou. Děkujeme 
všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 30. 3. 2019  
uplyne již 7 let od úmrtí  

pana 

Jiřího Bergera. 

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka Irena s rodinou.

Děkuji všem přátelům,  
kamarádům a známým 

za hojnou účast na pohřbu 
pana 

Jindřicha Břuzky. 
Kdo Tě měl rád, nezapomene. 

Mirka

Kdo žije v myslích svých drahých,
neumřel. Jenom je daleko. 

Umírá ten, kdo byl zapomenut. 
Dne 10. 2. 2019 jsme si připomněli již 
7. výročí, kdy nás opustila maminka, 

babička a prababička paní 

Anna Muroňová. 

Vzpomínají a nikdy nezapomenou synové 
Petr a Pavel.

Dne 31. 1. 2019 jsme si připomněli 
6. výročí úmrtí pana 

Bronislava Pawlici,
diplomovaného technika.

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu 
tichou vzpomínku. 

Manželka Anna, dcera Dana, snacha Lucie 
a sestra Anna s rodinami.

Milovaní lidé zůstávají v našich srdcích, to 
je totiž jediné místo, kam ani smrt nemůže. 

Dne 23. 3. 2019 si připomeneme 
nedožitých 74. narozenin pana 

Karla Slonky 

a zároveň 27. 1. 2019 uplynulo již 5 let od 
jeho úmrtí. 

S láskou a úctou vzpomínají a nikdy 
nezapomenou manželka Marie, děti 

Martina a Marcela s rodinami.

změny v evidenci 
jízdních kol – pouze 
na Ibc mSK!!!



RaB noviny 6

Mateřská škola v Bartovicích:
Ve dnech 7.–11. ledna 2019 děti z Mateřské 

školy z Bartovic vyjížděly hned po obědě 
na odpolední lyžařský výcvik do Ski are
álu Bílá. Byly rozděleny do tří skupin podle 

výkonnosti – papoušci, zebry, berušky. Celý 
týden s radostí krůček po krůčku zdokonalo
valy své lyžařské dovednosti. Užily si čers
tvého vzduchu, spoustu legrace a ideálního 
zimního počasí. Bylo radostí pozorovat malé 

lyžaře, jak se den ode dne ve svých lyžařských 
dovednostech zlepšují. Přejeme jim, aby tyto 
dovednosti mohly dále zdokonalovat a užít si 
tak více zimních radovánek. 

Marcela Římánková

Mateřská škola v Radvanicích:
Děti si letos užily sníh nejen v Ostravě, ale 

i na horách. V týdnu od 28. 1. – 1. 2. 2019 se konal 
lyžařský kurz ve Ski areálu Bílá v Beskydech. 
Probíhal v odpoledních hodinách a přihlásilo 
se 19 dětí z MŠ Radvanice. Začátečníci se 
učili v dětském parku základům sjezdového 
lyžování a pokročilí lyžovali na malé a velké 
sjezdovce. V pátek se uskutečnily závody za 
velké podpory rodičů v roli diváků. Za přítom
nosti maskotů „Brumíka a Sluníčko“ byly děti 
odměněny medailí, diplomem a sladkostí. Kurz 
se líbil nejen dětem, ale i p. učitelkám a věříme, 
že proběhne i v příštím roce v tak velké účasti.
 Henrieta Čajková

lyžování se Sluníčkem
Děti z našich mateřských škol byly v lednu lyžovat. Paní učitelky se s námi podělily o zážitky.
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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 UHLÍ – Uhelné sklady JAN MARIA  
ul. Zv inská, Slezská Ostrava 

 

• erné a hn dé uhlí, koks, brikety 
• erný a hn dý hrášek do automatických kotl  
 
Prodej baleného i voln  loženého paliva, dopravu zajiš ujeme. Platby v hotovosti. 
 

 
KARBOTRADE s.r.o. 

             I : 28659198 

Informace a objednávky: 
 

          602 502 816 

Aktuální ceník, otevírací doba a další informace na  
                          

               www.uhli-janmaria.cz 

malÍ HercI

Koupím do 
sbírky vše, co se 
týká spiritismu 
v Radvanicích – 

kresby, časopisy, 
foto, dokumenty 

apod.
Předem děkuji 
za nabídky. Eva 

734 301 585

„Mám ráda pořádek a dobrou organizaci.“

Michaela, 
27 let, 

okrskář

Přidej se k nám a získej:
• stabilní a nevšední zaměstnání
• fi nanční jistotu
• příspěvek na stravování
• příspěvek na volnočasové aktivity
• příspěvek na penzijní připojištění
• příspěvek na organizované aktivity dětí
• zázemí MPO k sportovním aktivitám
• pomoc při řešení životních situací

www.mpostrava.cz

Dne 15. 2. 2019 se uskutečnil v ZŠ Vrchlického, 
odloučeném pracovišti v Bartovicích, v odpoledních 
hodinách „Karneval“ pro děti a večer „Setkání rodičů“. 

Děti se sešly v krásných maskách. Navštívily nás 
víly, princezny, vojáci, kovbojové, hrdinové dět
ských filmů a další pohádkové bytosti. Děti si zatan
čily a byly připraveny i soutěže, u kterých se skvěle 
bavily. Všichni si zasloužili sladké odměny, které 
nám věnoval pan starosta Bc. Aleš Boháč. 

Setkání rodičů a přátel školy se neslo ve velmi pří
jemné atmosféře a všichni zúčastnění se skvěle bavili. 
Doufáme, že se příští rok sejdeme opět v hojném počtu.

 Za Unii Rodičů Mgr. Radmila Sulková 

Karneval  
a Setkání rodičů

Na naší škole pracuje řadu let drama
tický kroužek. Hráli jsme již mnoho pohá
dek, naposledy v Divadle loutek autorskou 
Pohádku s Arabelkou. Sledovali jsme 
tam také ostatní představení. Zaujaly 
nás Pohádky se zvířátky nebo Čím budu. 
Mladší děti si moc rády užívají převlé
kání do kostýmů nejen na karnevalech. 

V tomto roce již vyrábíme kulisy a kos
týmy indiánů a kovbojů. Scénář naší indi
ánské pohádky již dopisujeme. Mluvené 
role si mezi sebou rozdělí jen ti, kteří zví
tězí nad trémou. Všichni ovšem rádi tančí. 
Dramaťák nás baví.

Miriam Bundilová, ZŠ Vrchlického
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