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Ve středu 27. 11. 2019 byl rozsvícen vánoční 
strom před radnicí městského obvodu. Už 
téměř hodinu před začátkem akce se začali 
shlukovat rodiče s nedočkavými dětmi, které 
si mohly napsat dopis Ježíškovi s přáním. Letos 
bylo do schránky na dopisy Ježíškovi vloženo 
rekordních 213 přání. Nejčastěji si děti přály 
stavebnice Lego, stejně jako tomu bylo vloni. 

Dále to pak byly mobily, tablety, kola, pak 
taky puzzle, panenky či sportovní potřeby. 
Překrásným přáním byl dopis se slovy sedmi-
letého chlapce: „… aby byla babička zdráva – 
děkuji, Santo!“. Kuriozním se také zdálo přání 
„pohladit si (či setkat se) s opravdovou liškou“. 
Nejskromnějším přáním byly „velké f ixy“ 
a „školní pomůcky s podpisem starosty“. 

Z dopisů pak byly vylosovány tři děti, jimž 
dárek přinese Ježíšek z městského obvodu 
rovnou domů. Štěstí se letos usmálo na osmi-
letého Šimona z Bartovic, který si přál hru na 
Nintendo Switch Luigies. Sedmiletá Karolínka 
z Radvanic si napsala o skateboard a chrániče. 
Posledním vylosovaným byl čtyřletý Petr 
Bartoloměj z Radvanic, jehož přáním bylo Lego 
Hagridova bouda (Harry Potter). 

O doprovodný program se postaraly děti 
z MŠ Ostrava-Radvanice, které se svítícími 
korunami na hlavě doprovodily koncert vánoč-
ních písní a koled v podání Jaroslava Beneše 
z pražského Hudebního divadla v Karlíně. Pro 
zahřátí byl podáván teplý čaj.  (red)

rozsvícení vánočního stromu

Přání do nového 
roku 2020

Máme za sebou prvních pár hodin nového 
roku. Bilancujeme rok uplynulý a dáváme 
si předsevzetí, co vše dodržíme letos. My 
bychom Vám chtěli popřát, aby příští dny 
splnily všechna očekávání, přání a tužby. 
Zároveň všem děkujeme za spolupráci, které 
si nesmírně vážíme. Nechť všichni proži-
jeme rok 2020 ve zdraví, radosti, úspěchu, 
pohodě, klidu a lásce. 

Vedení městského obvodu  
a redakce RaB novin

PF2020

V druhou adventní neděli 8. 12. 2019 se 
konal v kostele Církve československé husitské 
v Ostravě -Radvanicích adventní koncert kapely 
Žalman a spol. Velká účast návštěvníků nebyla 
překvapením, neboť adventní koncerty v našem 

městském obvodě mají tradici a jsou velmi 
oblíbené. Občerstvení v podobě teplého čaje 
a cukroví jen dokreslilo příjemnou předvánoční 
atmosféru. 

(red)

adventní koncert POzOr! 
změna v poplatcích 
ze psů od 1. 1. 2020

Podle novely veterinárního zákona musí být 
každý pes na území ČR od 1. 1. 2020 opatřen 
čipem, jinak nemůže být očkován proti vzteklině, 
která je povinná. Nejen kvůli těmto legislativním 
změnám, které finančně zatíží majitele psů, se 
městský obvod rozhodl od 1. 1. 2020 upustit od 
vybírání poplatků ze psů od majitelů rodin-
ných domů. Tito již platí daň z nemovitostí 
a mnohdy jejich psi zahrady po celý rok ani neo-
pustí. Změna se netýká majitelů psů v bytových 
domech a firmách, kde zůstává poplatek nezmě-
něn (1000 Kč za 1 psa a pak 1500 Kč za každého 
dalšího psa). Taktéž zůstává sleva u osob starších 
65 let, nyní tedy pouze u těch bydlících v bytech, 
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Rada městského obvodu na 24. schůzi 
konané dne 20. listopadu 2019
- rozhodla o uzavření smluv o smlouvách 

budoucích o zřízení služebností a zaklá-
dajících právo umístit a provést stavby na 
pozemcích v k.ú. Radvanice,

- rozhodla o schválení záměrů pronájmů 
pozemků v k.ú. Radvanice,

- projednala záležitosti bytového fondu měst-
ského obvodu,

- rozhodla o poskytnutí f inančního daru 
ve výši 15.000 Kč z rozpočtu městského 
obvodu Náboženské obci Církve českoslo-
venské husitské v Ostravě -Radvanicích,

- schválila rozpočtové opatření,

Rada městského obvodu na 25. schůzi 
konané dne 4. prosince 2019
- schválila s účinností od 1. ledna 2020 ceník 

úhrad nákladů za uveřejnění inzerce, smu-
tečních oznámení a vzpomínek v RaB 
novinách,

- schválila pro účetní období roku 2020 
sazebník úhrad nákladů za poskytování 
informací podle zákona,

- rozhodla o udělení souhlasu s umístěním 
a provedením staveb na obecních pozem-
cích v k.ú. Radvanice,

- rozhodla o uzavření nájemních smluv 
na obecní pozemky pod garážemi v k.ú. 
Radvanice,

- projednala záležitosti bytového fondu měst-
ského obvodu,

- schválila rozpočtové opatření,
- schválila dodatek k vnitřní směrnici pro 

nakládání s finančními prostředky, oběh 
účetních dokladů a účetnictví,

Zastupitelstvo městského obvodu 
na 7. zasedání konaném  
dne 12. prosince 2019
- vzalo na vědomí zápisy o kontrolách prove-

dených kontrolním výborem zastupitelstva 
městského obvodu,

- rozhodlo o poskytnutí účelové dotace ve 
výši 150.000 Kč z rozpočtu městského 
obvodu Římskokatolické farnosti Ostrava-
-Radvanice a o uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace,

- rozhodlo souhlasit se záměrem odkupu části 
pozemku parc. č. 1443/1, zahrada, o výměře 
16 m² v k. ú. Radvanice a uzavřením kupní 
smlouvy,

- rozhodlo souhlasit  s prodejem část i 
pozemku parc. č. 867/5, ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 249 m² v k. ú. Radvanice, 
nově označeného jako parc. č. 867/6, a uza-
vřením kupní smlouvy se společností 
LIGMI, s. r. o., 

- projednalo nabídku podanou Klubem 
rybářů Jan Maria z. s. na darování zpevněné 
plochy na pozemku parc. č. 654/3, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 63 m² v k. ú. 
Radvanice a rozhodlo souhlasit s nabytím 
nemovitosti darem a uzavřením darovací 
smlouvy,

- rozhodlo neuplatnit předkupní právo na 
4 budovy garáží na obecních pozemcích v k. 
ú. Radvanice a akceptovat záměr prodeje 
těchto nemovitostí třetím osobám,

- schválilo plnění příjmů a čerpání výdajů 
z rozpočtu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice za leden – září 2019 včetně pro-
vedených rozpočtových opatření,

- schválilo rozpočet městského obvodu na rok 
2020, 

- schválilo střednědobý výhled rozpočtu na 
léta 2021–2023,

- svěřilo v souladu s ustanoveními Statutu 
města Ostravy radě městského obvodu 
schvalování rozpočtových opatření do 
úhrnné výše 20 % upraveného rozpočtu 
a přijetí prostředků z účelových dotací 
z vyšších rozpočtů a státních fondů do roz-
počtu městského obvodu.

Kateřina Zdražilová,
vedoucí odboru OaVV
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z jednání místní samosprávy
neboť majitelé rodinných domů již stanovený 
poplatek za psa nemají. Upozorňujeme však, 
že povinnost evidovat psa staršího 3 měsíců 
je beze změn! Zaevidovat psa je potřeba i v pří-
padě, že poplatek ze psů neplatíte. Stejně tak 
je nutné odhlásit psa z evidence v případě jeho 
ztráty (smrt, prodej, darování atd.). Plátci, kteří 
platili doposud poplatek bezhotovostně či pře-
vodním příkazem a již od Nového roku poplatek 
neplatí, by neměli zapomenout zrušit u banky 
stálý příkaz, pokud takový mají zaveden. Všem 
ostatním děkujeme, že včas a řádně do 31. 3. kaž-
dého roku zaplatí poplatek ze psů, který je 
možno zaplatit v hotovosti v pokladně v budově 
úřadu, bezhotovostním převodem na číslo účtu 
19-11622761/0100 či poštovní poukázkou. Při 
úhradě převodem vždy uvádějte svůj variabilní 
symbol nebo jako variabilní symbol uveďte kód 
2711 a jméno majitele psa, abychom mohli platbu 
identifikovat. Případné dotazy směřujte na 
Zuzanu Zouharovou: zzouharova@radvanice.
ostrava.cz nebo tel. č. 599 416 137.

Ještě je zapotřebí občany informovat, že se 
změnou veterinárního zákona v souvislosti 
s čipováním psů je připravena i jednotná evi-
dence psů po celé ČR. Možná pro zajímavost 
ještě uvádíme, že v našem městském obvodě je 
evidováno celkem 1162 psů, z čehož je většina 
řádně čipována – 859 psů. Věříme, že zbýva-
jících 303 pejsků je nebo bude opatřeno čipem 
v nejbližší době, aby se majitelé vyhnuli zbyteč-
ným legislativním postihům.

Aleš Boháč, starosta

V pátek 15. listopadu navštívila náš městský 
obvod ministryně financí Alena Schillerová. 
Návštěva začala exkurzí štoly kanalizačního 
sběrače B, který je stěžejní pro napojení vět-
šiny území našeho městského obvodu do čis-
tičky odpadních vod v Přívoze. Tato stavba se 
připravovala desítky let a až v roce 2012 se mi 
ji s kolegy z města podařilo dostat do usnesení 
vlády. Díky tomu je stavba financována ze stát-
ního rozpočtu ve výši přes 50 mil. Kč. Štola, kte-
rou jsme si s paní ministryní prošli, by měla být 
dokončena letos v květnu a její délka bude cca 
700 m. 

Projektů, kterých by mohlo být ze stát-
ních prostředků financováno, je více a právě 
i o nich jsme spolu diskutovali. I přesto, že se 

městskému obvodu daří čerpat finance z dotač-
ních titulů, jsme stále ještě omezováni. Tíží nás 
především problematika, kdy se v dotačních 
výzvách ministerstev neobjevujeme mezi mož-
nými žadateli, neboť těmi nemohou být měst-
ské obvody, ale pouze obce, městyse, statutární 
města. V našich podmínkách to znamená, že 
může být podán pouze 1 projekt za město (1 pro-
jekt za obec, 1 projekt za městys), což je vůči 
obcím, které jsou mnohem menší než náš měst-
ský obvod, pro nás minimálně diskriminující. 
Tyto i jiné problémy jsem s ministryní probíral 
zároveň jako předseda ostravských starostů. 

A v neposlední řadě jsme diskutovali 
o našem nejpalčivějším problému, a to je výkup 
bytových domů v oblasti Trnkovce, které jsou 
v majetku společnosti RESIDOMO (před tím 
RPG, původně OKD). S návazností na parla-
mentní vyšetřovací komisi pro OKD, tedy medi-
álně známou kauzu, kdy jeden ze závěrů komise 

řeší zpětné nabytí bývalého majetku státu, jsem 
nabídl paní ministryni ve spolupráci alternativní 
řešení zpětného odkupu, ale v hodnotách, ve 
kterých byl majetek zprivatizován. Momentálně 
nám RESIDOMO nabízí bytové domy za sou-
časnou tržní cenu ubytoven (např. za 1 dům na 
Trnkovci požadují 2,5 mil. Kč) a to i přesto, že 
jsou domy nezrekonstruovatelné a tím odsou-
zeny k likvidaci. 

Potěšilo mě, že po společné návštěvě, 
která trvala přes 2,5 hodiny, paní ministryně 
na sociální síti uvedla „Nejen smog, ale také 
obchod s bídou trápí městský obvod Radvanice 
a Bartovice, kam jsem zavítala při své pracovní 
cestě do Ostravy. Líbí se mi aktivní přístup 
starosty Aleše Boháče: vykoupit zdevastované 
budovy, utnout nepořádek a využít je ve pro-
spěch občanů.“

Aleš Boháč,  
starosta

Navštívila nás ministryně financí

Pokračování ze strany 1
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Tíží nás 
četné krádeže

V našem městském obvodě se zvedla trestná čin-
nost krádeží. Ty rozsáhlejší řeší kriminální policie, 
ale v lokalitách Trnkovce a Kamčatky se vyskytují 
i drobnější četné delikty, ke kterým jezdí městská 
policie. Apelovali jsme po nástupu nového ředitele 
Městské policie Ostrava na řešení nedostatku stráž-
níků v našem městském obvodě, neboť se nám nelíbí, 
že strážníci místo toho, aby obcházeli mezi našimi 
bytovými domy, musí stát na Hranečníku nebo řeší 
parkování u ZOO. Přesto, že tu máme služebnu, jsou 
strážníci určeni i pro část Slezské Ostravy. S novým 
ředitelem MPO Miroslavem Plačkem jsme fyzicky 
projeli celý náš městský obvod, probrali jsme nejčas-
tější delikty a problémy s veřejným pořádkem či čer-
nými skládkami. Věřím, že vyslyšel naše požadavky 
a strážníci budou prioritně určeni našemu městskému 
obvodu. Od prosince loňského roku je služebna posí-
lena o další 2 nové strážníky.

Žádáme občany, aby se nebáli hlásit i drobnější 
krádeže a poškození majetku. Jako jedno z řešení 
lokality Trnkovce nebo Kamčatky se ukazuje vyhlá-
šení tzv. „bezdoplatkové zóny“, které se nám zatím 
bohužel nedaří zavést, jelikož není zdokumentována 
zvýšená četnost jakýchkoliv přestupků v porovnání 
se zbytkem našeho městského obvodu nebo s celým 
městem. Povinností ze zákona je opodstatnit zařazení 
lokality do „bezdoplatkové zóny“. V této zóně nově 
nastěhovaní lidé nezískají např. doplatky na bydlení 
a jiné sociální výhody.

Aleš Boháč, starosta

městská policie Ostrava 
vybírá nové strážníky – 
nástup v dubnu 2020!

Rádi pomáháte lidem a chtěli byste přispět k tomu, 
aby se občané a návštěvníci cítili v Ostravě lépe 
a bezpečněji? Staňte se strážníkem Městské policie 
Ostrava!

Předpokladem pro práci strážníka je státní občan-
ství ČR, plnoletost, středoškolské vzdělání ukončené 
maturitou, bezúhonnost, spolehlivost a zdravotní 
způsobilost.

Termín nástupu do rekvalifikačního kurzu je 
1. dubna 2020. Ten trvá 3 měsíce a budoucí stráž-
níci se v něm připravují na výkon budoucího povo-
lání. Osvojí si nejen potřebné právní normy, projdou 
také výcvikem v sebeobraně, taktickou a střeleckou 
přípravou. Nedílnou součástí je i získání dovedností 
v poskytování první pomoci a osvojení si základů 
psychologie. Kurz je zakončen zkouškou před komisí 
ministerstva vnitra ČR. Po úspěšném složení zkoušky 
jsou strážníci zařazeni do přímého výkonu služby.

Pokud Vás toto netradiční a atraktivní zaměstnání 
zaujalo a splňujete výše zmíněné zákonné požadavky, 
neváhejte se nám ozvat! Veškeré informace o prů-
běhu výběrového řízení a další informace k pracovní 
pozici naleznete na našich webových stránkách www.
mpostrava.cz v sekci „Nabídka zaměstnání“.

MPO Ostrava

Strážníci v rámci výkonu služby 
v Ostravě-Radvanicích a Bartovicích 
zajišťují místní záležitosti veřejného 
pořádku, přispívají k ochraně a bezpeč-
nosti osob a majetku. Dohlíží také na 
dodržování pravidel občanského soužití 
a obecně závazných vyhlášek, jako je 
například konzumace alkoholu na mís-
tech, kde je to zakázáno. Hlídky městské 
policie rovněž při své činnosti spolupra-
cují s Asistenty prevence kriminality.

Mezi často řešené událost i pat ř í 
rušení nočního klidu a volně pobíhající 
psi. V některých případech však hlídky 
řeší i jiná volně pobíhající zvířata. Např. 
koncem října 2019 to byl kůň, který 
utekl majiteli do cizí zahrady v Ostravě-
Bartovicích. Díky místní znalosti se 
strážníkům podařilo majitele kontak-
tovat a kůň skončil opět doma. Jelikož 
majitel neučinil opatření proti úniku 
koně, byla událost k dořešení předána 
správnímu orgánu.

Strážníci se zaměřují také na okolí 
zastávek MHD, kde dochází k výskytu 
závadových osob a osob bez přístřeší. 
Ty to osoby zde znečišťují veřejné 
prostranství, v některých případech 
i poškozují zařízení. Příkladem je udá-
lost z letních prázdnin letošního roku, 
kdy 34letý muž poškozoval lavičku 
na zastávce, protože v té době zrovna 
nejel žádný autobus. Muž, kterému bylo 
naměřeno přes dvě promile, byl stráž-
níky předán pro podezření ze spáchání 
trestného činu Policii ČR. Na nástupiš-
tích zastávek MHD se rovněž řeší kou-
ření. 

H l í d k y  m ě s t s k é  p o l i c i e  j s o u 
voláni také k událostem, které se dějí 
př ímo v prost ředcích městské hro -
madné dopravy. V polovině září 2019 
jednu takovou situaci řešili strážníci 

v Ostravě-Bartovicích. Během jízdy 
v autobuse, kde dvojice osob přepravo-
vala kočárek s dítětem, se muž v jednu 
chvíli převrhl a spadl přímo na kočá-
rek. Ten se po nárazu naklonil a málem 
převrhl. Devětačtyřicetiletá žena nadý-
chala 1,75 promile, o tři roky mladší muž 
dokonce 2,5 promile. Pro podezření ze 
zranění předali strážníci tříletou hol-
čičku zdravotníkům k provedení vyšet-
ření. Událost si převzali k šetření státní 
policisté.

Pozornost hl ídek se v této loka-
litě ubírá také na místní sběrný dvůr 
i areál bývalého koupaliště. Další pro-
blematikou jsou černé skládky: stráž-
níci proto pravidelně procházejí také 
okolní lesní porosty. Poslední případ 
odkládání odpadu mimo určená místa 
zaznamenali strážníci 4. listopadu 2019 
v Ostravě-Bartovicích. Kromě nábytku 
se zde nacházely také kartonové krabice. 
Strážníkům se původce podařilo zjistit. 
Ten odložený odpad následně uklidil. 
Celá událost byla oznámena na příslušný 
správní orgán k dořešení.

Aby hlídky předešly vandalismu, 
kontrolují během pochůzkové činnosti 
také místní hřbitov. Pozornost se upírá 
z důvodu pytláctví také na rybníky. 
Monitoruje se rovněž výskyt injekčních 
stříkaček. Strážníci se zaměřují také na 
dětská hřiště, jelikož děti patří v této 
problematice k nejohroženějším skupi-
nám.

V neposlední řadě se hlídky podílí 
také na dohledu na bezpečnost a ply-
nulost provozu na pozemních komu-
nikacích. Řeší se telefonování za jízdy 
i průjezd nákladních vozidel v místech, 
kde mají zákaz vjezdu.

Městská policie Ostrava, 
úsek prevence a propagace

Činnost městské policie Ostrava 
v radvanicích a Bartovicích



ZO ČZS  
Ostrava-Bartovice

Vás zve na

ZAHRÁDKÁŘSKÝ 
PLES

31. 1. 2020 od 19 hodin
v sále Společenského domu 

Bartovice
Vstupné: 250,- včetně večeře

Program:
- k tanci a poslechu hraje K. Tyn 

do rána 2:00 hod.
- krátká kulturní vsuvka

- tombola
- vstupenka je poukázkou na večeři

Předprodej vstupenek:
od 6. 1. 2020: p. Sniegoňová, Sousedská 12, 

Bartovice, tel. 737 826 637
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v měsíci lednu
Kalendář událostí akce v knihovně

radVaNICE
Sněhuláci a sněhulačky Q

výtvarná dílna pro děti | vytváříme sněhuláky | 
různými výtvarnými technikami | čtvrtek 23. ledna 
| od 13 do 15

Aby nás bacil nebacil Q

test pro děti | leden | během půjčování
Knihovna nás baví  Q

výstava obrázků dětí ze ZŠ Bartovice
leden | během půjčování

Zasněžené stránky Q

výstava knih | leden | během půjčování
KLUB SLUNÍČEK 

Pod peřinou  Q

setkání pro nejmenší děti a jejich rodiče, prarodiče
čtvrtek 23. ledna | od 9.30 do 10.30
SLUNEČNICE

Má kamarádka – pohádka Q

setkání s dětmi z MŠ Radvanice | beseda s výtvar-
nou dílnou | leden | v dopoledních hodinách
UŽ JSEM ČTENÁŘ

Litera a túra není literatura Q

setkání s prvňáčky ze ZŠ Radvanice | leden | v dopo-
ledních hodinách

BarTOVICE
Návštěva z Antarktidy Q

výtvarné odpoledne pro děti | tvoříme veselé tuč-
ňáky | úterý 21. ledna | od 13 do 15

Ledové královny Q

test pro děti | o záporných postavách z pohádek | 
leden | během půjčování 

Kdo byl kdo Q

turnaj pro dospělé | leden | během půjčování 
Pro dlouhé večery Q

výstava knih | leden | během půjčování 
KLUB BARTÍK

Zachumlánky Q

setkání pro nejmenší děti a jejich rodiče, praro-
diče | úterý 14. ledna | od 10 do 11

Koulím, koulím sněhuláka Q

setkání pro nejmenší děti a jejich rodiče, praro-
diče | úterý 28. ledna | od 10 do 11
PROJEKT UŽ JSEM ČTENÁŘ 

Litera a túra není literatura Q

setkání s prvňáčky ze ZŠ Bartovice
leden | v dopoledních hodinách

Starosta městského obvodu Radvanice 
a Bartovice Vás zve na

sLaVNOsTNÍ  
VÍTáNÍ OBČáNKů, 
15. února 2020 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

2.1. 14:30 KD Ludvík – Výborová 
schůze

7.1. 15:00 KD při DPS Bartovice – 
Vítáme nový rok 2020

8.1 14:00
KD Radvanice – 
Přivítání členů klubu 
v novém roce 2020

9.1 16:00 KD Bartovice – Vítáme 
nový rok

18.1. 14:00

Společenský dům 
Bartovice – hudební 
setkání Pavel Novák ml. 
a Duo Viktorie

22.1. 14:00 KD Radvanice – 
Vepřové hody 

23.1. 16:00 KD Bartovice – Vepřové 
hody

24.1 20:00
Společenský dům 
Bartovice – ples Hasiči 
Bartovice

31.1. 20:00
Společenský dům 
Bartovice – ples 
zahrádkáři Bartovice

Významné životní 
jubileum

 Významné životní jubileum 85 let oslavil pan 
Břetislav Mokroš. Jubilant, dlouholetý obyvatel 
našeho městského obvodu, přivítal návštěvu paní 
místostarostky Martiny Stankušové v úžasné 
zdravotní i osobní pohodě. Místostarostka podě-
kovala panu Břetislavu Mokrošovi za pozvání 
a milé povídání, a srdečně mu popřála do dal-
ších let pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti 
a životního optimismu.  Odbor OaVV

TJ SOKOL RADVANICE 
A BARTOVICE

Vás srdečně zve na

SPOLEČENSKÝ 
PLES,

který se koná v pátek 
28.2.2020 od 19:00 hodin 

v Sokolovně.
K tanci i poslechu zahraje skupina UFO,  

vystoupí také taneční skupina STYX.

Předprodej vstupenek zahájen 
13.1.2020 v Papírnictví – 

paní Surovcová 
a v chovatelských potřebách 
U Kocura – paní Kopečková.

Cena vstupenky 170 Kč.

Srdečně Vás zveme  
na hudební setkání

v sobotu 18. 1. 2020 ve 14:00 hod. 
ve Společenském domě 

v Bartovicích

účinkují

Pavel Novák ml.  
a Duo Viktorie

Občerstvení zajištěno, 
vstupné dobrovolné.

Nebude chybět tombola.

Tuto akci pořádá paní Marcela Špaková 

ve spolupráci s městským obvodem Radvanice 

a Bartovice.
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Dne 3. ledna 2020 si připomínáme již 10. smutné 
výročí úmrtí 

paní
 Drahomíry Galásková – 

Vaňkové.
Nikdy nezapomenou manžel Jaroslav, dcera 

Sylvie s rodinou a syn Tomáš s rodinou.

Dne 7. 1. 2020 uplyne už rok  
od náhlého úmrtí mého druha,  

pana 

Jindřicha BŘUZKY.
Vzpomíná a nikdy nezapomene Mirka

Dne 21. 12. 2019 jsme si připomněli 15. výročí 
úmrtí našeho syna 

Antonína Káni. 
Zůstaneš dál v našich srdcích a nikdy 

nezapomeneme. 
Rodiče, sestry Veronika a Nora. 

Ke vzpomínce se připojují kamarádi, známí 
a tehdejší kolegové  

ze Sboru dobrovolných hasičů Radvanice.

Dne 2. 1. 2020 by oslavil  
své životní jubileum 67 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.

Jak šel život, přišla nemoc, ta poslední hrdinka. 
Dne 27. 1. 2020 si připomínáme 7. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil můj manžel, tatínek 
a dědeček, pan

 Karel SLONKA.
Vzpomíná celá rodina.

Mikuláš s čertem 
a Andělem navšt í-
vili domácnosti dětí 
v našem městském 
obvodě ve dnech 5. a 6. 
12 .  2019.  Donesl i 
d ě t e m  b a l í č e k , 
vyslechli si básničky 
a písničky. Dokonce 
dostali od dětí také 
krásné dárky, nejčas-
těji přímo dětmi vyro-
bené.  Mi k u lá šova 
sbí rka se rozrostla 
o několik obrázků, 
d robných dá rečk ů 
a také o jednu vánoční 
baňku.  (red) Krásný 

předadventní večer
Ve čtvrtek 28. 11. 2019 jsme se tak jako 

každý rok sešli v naší klubovně, abychom 
se připravili na čas adventní. Vonělo to tam 
jehličím, vánočním cukrovím a dobře ochu-
ceným čajem. Ženy si pod vedením paní 
Hanky Bártové vyrobily krásné adventní 
věnce i jiné ozdoby, muži ochutnávali hlavně 
cukroví. Dobře jsme se bavili a myslím, že 
všichni odcházeli spokojeni a vánočně nala-
děni.

Za výbor ČZS Miroslava Pěčková 

Uskutečnil se další úspěšný a zajímavý 
zájezd SPCCH pod vedením p. Sabiny Trefné 
do k rásného prost řed í  baz i l i k y „Svat ý 
Kopeček“. Následoval dobrý oběd a pak jsme 

zamířili do Olomouce na adventní trhy, které 
byly opravdu krásné.

Jiří Folták

Výlet členů sPCCH

mikulášská nadílka v radvanicích a Bartovicích
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Na budově Vrchlického byl opět slavnostně 
vystaven nádherný dřevěný Betlém. Děti 
ze školní družiny u této příležitosti zpívaly 
koledy. Žáci VIII.A s paní učitelkou Kempnou 
pomohli připravit veselé mikulášské dopo-
ledne. „Mikulášská nadílka“ v Bartovicích byla 

připravena Unií rodičů. Také tuto budovu školy 
navštívil v pátek 6. 12. 2019 Mikuláš. Přišel 
v doprovodu anděla i čerta. Vzácná návštěva 
si poslechla básničky, které si děti připravily. 
Mikuláš dětem slíbil, že nás příští rok opět 
navštíví. Radmila Sulková 

Vysvědčení pro 
malé „plaváčky“

V pátek 29. 11. 2019 měly děti ze 
třídy Myšky poslední lekci plaveckého 
výcviku. Na tuto lekci se přišli podívat 
rodiče a rodinní příslušníci malých pla-
váčků. Pomocí říkadel, her a různých 
činností se děti seznámily s různými pla-
veckými styly, s vydechováním do vody, 
zvládly splývání na břiše i na zádech, 
plavání pod vodou, lovení předmětů ze 
dna bazénu nebo podplavání překážky ve 
vodě. Dětem se plavání velmi líbilo a po 
celou dobu plaveckého výcviku byly velmi 
šikovné a odvážné. Za svou snahu obdržely 
v závěru poslední lekce mokré vysvědčení 
a malou odměnu.

 Kateřina Kramolišová,
MŠ Za JeštěrkouVánoční besídka v kostele

Děti ze školní družiny připravily s vychovatelkami pro své rodiče a prarodiče příjemný dárek 
v předvánočním shonu. Nachystaly si mnoho vánočních básní a písní, které letos přednesly 9. 
12. v římskokatolickém kostele. Atmosféra byla skvělá, účast nevídaná. Koledy navodily svá-
teční náladu a potom si všichni prohlédli výstavu betlémů. Děkujeme také panu faráři Jargusovi 
i studentům z Trenda za možnost uspořádat tuto akci v radvanickém kostele.

Lenka Mladěnková, ZŠ Vrchlického

Vánoční dílny 
v Bartovicích

Úterní podvečer 10. prosince v budově 
školy v Bartovicích se nesl v duchu Vánoc. 

Děti a rodiče vytvářeli vánoční svícny 
s překrásnými ozdobami. Někteří použili jen 
přírodní materiály, jiní dali přednost netra-
dičním ozdobám. Všichni si svícen vytvo-
řili podle svého přání a spokojeně odcházeli 
do svých domovů. Nakonec přání šťast-
ného prožití Vánoc a hlavně hodně zdraví 
a pohody do roku 2020. 

Za Unii rodičů v Bartovicích  
Mgr. Radmila Sulková 

S dětmi ze školní družiny v Bartovicích 
jsme v měsíci listopadu na Trojhalí navštívili 
výstavu „Giganti doby ledové“. Zde nás prů-
vodkyně blíže seznámila se zvířaty, která žila 
na naší zemi před miliony let. Děti si s velkým 

zájmem prohlédly vystavované exponáty, jako 
byl mamut, tygr šavlozubý a další. Akce se všem 
moc líbila a již se těšíme na další.

Barbara Vylegalová a Ivana Hrbáčková

Giganti doby ledové

Předvánoční čas ve škole
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inzerce

Uzávěrka příštího čísla 15. 1. 2020

TANEC V ŠENOVĚ
FIT DANCE LATINO 

SPOLEČENSKÉ TANCE 
PRO PÁRY

od února 2020

www.tanecvsenove.cz
776 180 447

 

KURZY SPOLE ENSKÝCH TANC  

                       PRO DOSP LÉ OD 7. 10. 2019  

             restaurace HORAK VKA v Šenov  

                                      tel: 732 349 087 

www.tanecvsenove.cz 
info@tanecvsenove.cz 

 
 
 
 

V prosinci se naše školka proměnila v ledové 
království. Přišlo krásné období, kdy se zdobí 
stromečky, všechno krásně svítí a děti se těší na 
příchod Ježíška. V naší mateřské škole jsme tento 
předvánoční čas zahájili zpěvem koled při události 
rozsvícení vánočního stromečku před obecním 
úřadem v Radvanicích. Děti si užily „Čertí den“ 
plný čertovské legrace a her. V pátek 6. prosince 
do naší MŠ zavítal Mikuláš s čertem a andělem, 
aby dětem rozdali dobroty a ty zlobivé postrašili. 

Před Vánocemi jsme pořádali „Bílý den“, kdy jsme 
se všichni v MŠ převlékli za andílky, hráli si, zpí-
vali koledy, zasedli u slavnostního obědu a čekali, 
až Ježíšek přinese dětem dárečky. Navštívili jsme 
místní knihovnu, kde si paní knihovnice připravily 
pro děti program s vánoční tématikou, a byli jsme 
se podívat do centra Ostravy na vánoční trhy. 

Všem přejeme krásný nový rok 2020.
Za kolektiv MŠ Radvanice

Michaela Plevová

ANGLIČTINA
• výuka dospělých 
• firemní angličtina
• doučování dětí

Mgr. Petra Kořená,  
Panská 240/33, Michálkovice 

tel.: 737 770 669

 Profil lektorky: 
www.multilingua.cz

TAXI
PŘEČEK

Tel.: 
602 520 000

NONSTOP

Čtete raději vsedě nebo vleže? Berete si s sebou knihu na cesty? Máte oblí-
bený kout na čtení ve své zahradě? Usínáte s knihou? Jste schopni knihu pře-
číst „jedním dechem“? Vracíte se ke svým oblíbeným knížkám či kupujete 
knihy nové? Dokážete si přečíst i knihu v cizím jazyce?

Pak buďte vítáni v naší Školní cizojazyčné knihovně. V letošním roce 
se nám z účelového příspěvku statutárního města Ostravy podařilo obohatit 
Školní anglickou knihovnu o tituly psané německy. 

Pro pohodlí čtenářů jsme také objevili přenosné sedací vaky, které jsou mezi 
dětmi ve velké oblibě. Čtení a rozvoj čtenářské gramotnosti jsou u nás stále pod-
porovány. Z výzkumu mezi čtenáři-adolescenty vyplývá, že dívky čtou nepa-
trně více, než chlapci, ale v průměru je to asi 2,4 hodiny týdně. Nejoblíbenějším 
místem na čtení je mezi studenty postel, protože v ní mohou hned usnout. 
A mimo žánry zábavné se věnují také „povinné četbě“, kterou si mohou vypůjčit 

ve školních knihovnách. 
Mezi anglickými ško-
láky je to bezpochybně 
Shakespeare. A jaký je 
Váš tip na knížku, která 
by měla být mezi ško-
láky povinná? 

Jana Matalová, 
ZŠ Vrchlického

Cizojazyčná knihovna 

Předvánoční čas v mŠ radvanice

Čeká vás návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené? Nebo jste 
v evidenci ÚP a máte děti do 15 let věku?

Buďte úspěšní nejen jako rodiče, ale také ve svém pracovním životě! 
V tom vám pomohou profesio-
nálové z našeho projektu.

Můžete využít pracovní 
diagnost iku, individuální 
poradenství, kurzy související 
s hledáním zaměstnání, mož-
nosti rekvalifikací, PC kurz, 
ŘP sk.B nebo kondiční jízdy.

Veškeré akt ivity v pro -
jektu jsou financovány z ESF, 
pro účastníky jsou tedy zcela 
ZDARMA!

Kontakty: REKVAL, s.r.o., 
www.rekval.cz, tel: 553 871 
113, 739 227 247, email: info@
rekval.cz, přihlášení je možné 
do 14. 2. 2020.

REKVAL

Šance pro rodiče s dětmi  
– projekt „rozjeď se 
na trhu práce“
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Adventní koncert

Mikuláš


