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Doslova pár dnů před zavedením omezu-
jících vládních opatření jsme stihli rozsvítit 
náš vánoční strom před radnicí městského 
obvodu. 

Doprovodný program byl krásný, vystou-
pily děti z MŠ Bartovice a MŠ Radvanice, 
které si zazpívaly spolu s hlavní hvězdou pro-
gramu Tomášem Savkou. Andělé na chůdách 
předali poselství všem přítomným a hostesky 
rozdávaly drobné dárky. Lidé se mohli také 
zastavit u stánků s občerstvením a drobnými 
hračkami.

Jako každým rokem si mohly děti něco 
přát od Ježíška a své přání vhodit do schránky 
u vánočního stromu. Ve schránce se sešlo 
celkem 143 dopisů Ježíškovi! Z nich bylo 

vylosováno šest dětských přání, která měla 
být splněna. Dárky vylosovaným dětem od 
Ježíška slíbili osobně dovézt na Štědrý den 
pan starosta s paní místostarostkou. A pro-
tože uzávěrka RaB novin byla ještě před 
touto návštěvou, přineseme vám reportáž ze 
Štědrého dne až v příštím čísle.

A jaká přání se v dopisech Ježíškovi nej-
více objevovala? Většinou to byly hračky, a to 
stavebnice lego, auta, panenky. Vyskytla se 
i originální přání – přání štěstí, lásky a smí-
chu všem lidem a jedno z dětí si přálo bydlet 
u babičky. 

Můžeme říct, že se mezi občany a zejména 
těmi nejmenšími tato oblíbená akce velmi 
vydařila.  (red)

Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu nového roku, který pro většinu 
z nás znamená i začátek nových plánů, předsevzetí 
a určení si nových cílů v soukromém i profesním 
životě. Je to však i čas ohlédnutí se zpět a zhodnocení 
toho, co jsme minulý rok zažili, vykonali nebo třeba 
i nestihli udělat. Život člověka je sám o sobě pestrý 
a každý z nás jistě prožil dny dobré, veselé, radostné 
a šťastné, ale také ty, na které nebude zrovna rád 
vzpomínat. Avšak v tom dobrém je potřeba dále 
zůstat, rozvíjet věci započaté a nebát se překážek.

I přesto, že byl pro mnohé z nás předešlý rok 
velmi komplikovaný, naučili jsme se s nově vznik-
lými situacemi žít. Bohužel téma současné doby je 
všude stejné a my si moc přejeme, aby lidé nachá-
zeli nové, příjemnější věci, ke kterým by se přimkli 
a nedopustili by průchod negativním myšlenkám. 

Co se týká našeho městského obvodu, hodno-
tíme uplynulý rok jako náročný, plný práce, rozhod-
nutí, změn, ale i přes všechny složitosti to byl rok 
velmi úspěšný. Podařilo se nám realizovat většinu 
připravovaných projektů, které jsou pro Radvanice 
a Bartovice přínosem v mnoha ohledech. V letošním 
roce určitě nepolevíme a pracovní tempo udržíme, 
neboť zpříjemnění našeho společného žití v místě, 
které máme rádi, je pro nás důležité. Děkujeme 
všem jednotlivcům i organizacím či spolkům, že 
nám v tom pomáhají.

Drazí spoluobčané, dovolte nám, abychom vám 
upřímně z celého srdce do nového roku popřáli 
hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, porozumění 
a osobních i pracovních úspěchů. 

Aleš Boháč, starosta
Martina Stankušová, místostarostka

rozsvícení vánočního stromu 



Rada městského obvodu na 68. schůzi 
konané dne 24. listopadu 2021 mimo jiné
- projednala a souhlasí s vydáním obecně 

závazné vyhlášky města o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství včetně sta-
noviska rady městského obvodu k tomuto 
návrhu,

- rozhodla na základě výběrového řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 
pro akci s názvem „Zavedení energetic-
kého managementu v Ostravě-Radvanicích“ 
o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření 
smlouvy o dílo se zhotovitelem ECM Systém 
Solution s. r. o., 

- projednala majetkové záležitosti: projednala 
materiály týkající se zřízení věcných bře-
men – služebností, spočívajících v povinnosti 
města na dotčených pozemcích strpět umís-
tění staveb přípojek a umožnit přístup k těmto 
stavbám v souvislosti s jejich provozem, opra-
vami či odstraněním, projednala materiály 
týkající se převodu nemovitostí, cen za pro-
nájmy pozemků, rozhodla o udělení souhlasu 
s umístěním a provedením staveb, 

- projednala záležitosti bytového fondu měst-
ského obvodu,

- projednala školské záležitosti,
- schválila rozpočtové opatření.
Rada městského obvodu na 69. schůzi 
konané dne 8. prosince 2021 mimo jiné
- rozhodla o uzavření smluv o dílo na „Zajiš- 

tění údržby veřejné zeleně v období let 2022 

až 2024 na území městského obvodu,  
část 1 – sečení ploch a silniční zeleně“ a „Za- 
jištění údržby veřejné zeleně v období let  
2022 až 2024 na území městského obvodu,  
část 2 – rizikové kácení dřevin, údržba dřevin 
a údržba květinových záhonů“ se společ-
ností Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.,

- rozhodla o zadání veřejných zakázek malého 
rozsahu na autorský dozor, technický dozor 
a koordinátora BOZP stavby „Sanace býva- 
lého areálu koupaliště v Ostravě-Radvani- 
cích“, 

- projednala materiály, které budou předlo-
ženy k rozhodnutí zastupitelstvu městského 
obvodu,

- projednala majetkové záležitosti: projednala 
materiály týkající se zřízení věcných břemen – 
služebností, spočívajících v povinnosti města 
na dotčených pozemcích strpět umístění sta-
veb přípojek a umožnit přístup k těmto stav-
bám v souvislosti s jejich provozem, opravami 
či odstraněním, schválila záměry pronájmů 
pozemků pod garážemi, rozhodla o uzavření 
nájemních smluv na pozemky pod garážemi, 
rozhodla o udělení souhlasů s umístěním 
a provedením staveb,

- projednala záležitosti bytového fondu měst-
ského obvodu,

- projednala školské záležitosti: schválila roz-
počty škol na rok 2022 včetně střednědobého 
výhledu rozpočtů na léta 2023–2025, schvá-
lila odpisové plány nemovitého a movitého 
majetku škol na rok 2022.

Kateřina Zdražilová,
tajemnice
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z jednání místní samosprávy

dokončena 
rekonstrukce 
chodníku 
na ul. Pastrňákova 

Před koncem roku jsme stihli dokončit 
rekonstrukci chodníku na ul. Pastrňákova, 
na kterou jsme získali dotaci až v září loň-
ského roku ze zdrojů statutárního města 
Ostravy. Město nám tak na rekonstrukci při-
spělo, neboť by s velkou pravděpodobností 
nestihlo své zdroje pro rok 2021 vyčerpat.

Aleš Boháč, starosta

Také ulice Čapkova 
je v novém

V prosinci byla dokončena jedna z nej-
větších investičních akcí loňského roku – 
rekonstrukce místní komunikace na ulici 
Čapkova, včetně chodníku od ulice Kobrova 
po LDN, autobusových zálivů, nových zastá-
vek a v neposlední řadě celoplošného povr-
chu komunikace až po ulici Fryštátskou. 
Investice městského obvodu jsme se snažili 
synchronizovat s opravou komunikace,  
která je v majetku města. Nejenže se moder-
nizace podařila udělat při jednom doprav-
ním omezení, ale městský obvod souběhem 
akcí ušetřil nemalé finanční prostředky. Na 
chodník jsme rovněž získali finance z cizích 
zdrojů.

Aleš Boháč, starosta

Oprava ulice 
Pod Bažantnicí

V září se statutární město Ostrava z dů- 
vodu přebytku financí v rozpočtu rozhod- 
lo pro opravu komunikace ve svém majetku, 
a to ulice Pod Bažantnicí. Za osm dní zákazu 
vjezdu byl generálně opraven povrch komuni-
kace. Městský obvod jako majitel přilehlého 
chodníku zadal zároveň jeho rekonstrukci 
stejné firmě (Ostravským komunikacím), 
která rekonstruovala vozovku, neboť práce 
na sebe logicky navazovaly. Od města jsme 
také získali na rekonstrukci chodníku 70 % 
potřebných finančních zdrojů. 

Aleš Boháč, starosta

V minulém čísle RaB novin jste si mohli pře-
číst článek o třídění použitého oleje. Máme zde 
povánoční dobu a dost možná se právě potýkáte 
s přebytečným fritovacím olejem. Nejen pro 
tyto chvíle, ale prakticky po celý rok můžete 

PET láhve naplněné použitým olejem umístit na 
několika místech v našem městském obvodě – 
viz tabulka:

Odbor SŘDaŽP

Umístění kontejnerů na olej

Pod Bažantnicí – u zastávky MHD Bartovice

Radova – točna MHD naproti OC Ještěrka Bartovice

Za Školkou – naproti obchodu „Vercajk“ –  
v tabulce poskytovatele Těšínská 403/449

Bartovice

Na Svahu – u bytových domů Bartovice

Křižovatka ul. Ludvíkova x Za Šachtou – u zastávky MHD Míroděv Bartovice

Bartovická 2 x u DPS Bartovice

Chodounského – u bývalého kina „Odboj“ Radvanice

Radvanická – před bytovými domy Radvanice

Křižovatka ul. Turgeněvova x ul. Batorova x ul. Výzkumná Radvanice

Křižovatka ul. Dalimilova x ul. Stromského Radvanice

Revírní – mezi bytovými domy Radvanice

Vrchlického – u ZŠ Radvanice

Pastrňákova – u bývalého obchodu Pastrňákova x Hranečník Radvanice

Karvinská 496/216 Radvanice
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Výměna poničeného vodoměru se domác-
nostem prodraží. Buďme odpovědní od prv-
ních dnů, kdy dorazily noční a ranní mrazy, 
a proveďme potřebná opatření! Když klesnou 
venkovní teploty pod nulu, je kromě pečlivého 
zazimování zahrady, domu a veškerého ven-
kovního vybavení nutné se zaměřit také na to, 
jak zajistit před mrazem domovní vodoměr. 
Zabráníme jeho poškození. Tím, že tyto zále-
žitosti nepodceníme, se vyhneme nepříjem-
ným situacím, které mohou mít kromě našeho 
pohodlí a poškozeného majetku nepříjemný 
dopad také na peněženku.

Co je nutné s ohledem na zabezpečení vodo-
měrů podniknout, do značné míry závisí na tom, 
kde je dané zařízení umístěno. „Pokud je vodo-
měr umístěný ve venkovní šachtě, je potřeba 
zkontrolovat její spolehlivé uzavření tak, aby 
nedocházelo k neúměrnému prochlazování 
jejího vnitřního prostoru. Pokud se potrubí 
a vodoměr nacházejí v hloubce, kde mohou 
zmrznout, je potřeba zajistit poklop tepelnou 
izolací. Použít je možné například polystyren 
nebo minerální izolační vatu – nikoliv ale skel-
nou,“ vysvětluje vedoucí oddělení vodovodů 
SmVaK Ostrava Roman Bouda. 

Pokud je vodoměr umístěný uvnitř domu, 
chaty, chalupy nebo jiné nemovitosti, je nezbytné 
zabránit vystavení vnitřní instalace a vodoměru 
účinkům mrazu například vnější tepelnou 
izolací. Je potřeba také prověřit, jestli nemůže 
mrazivý vzduch pronikat k vodoměru například 
sklepním oknem, což bývá často opomíjené cit-
livé místo pro tento typ havárií. Teplota v daném 
prostoru se musí dlouhodobě pohybovat nad 
bodem mrazu. Potrubí vnitřních rozvodů je 
žádoucí obalit izolačním materiálem.

K poškození vodoměru může dojít také v pří-
padě, když se někdo snaží zamrzlou vnitřní 
instalaci včetně vodoměru rozmrazovat vyso-
kou teplotou – například horkovzdušnou pistolí 
nebo otevřeným ohněm. Tento extrémní zásah 
většinou vede k tomu, že vodoměr zůstane 
nefunkční a je nutné ho vyměnit. Poškození 
plastových částí zařízení vysokou teplotou je 
zjistitelné po jeho demontáži. Těmto rychlým 
a radikálním řešením se rozhodně vyhněme, 
přinesou vždy víc škody než užitku.

Všechny vyjmenované případy poškození 
vodoměru mají negativní finanční dopad na 
zákazníka, od něhož SmVaK Ostrava následně 
vyžadují náhradu škody spočívající ve výměně 

poškozeného zařízení. Odběratelé totiž odpo-
vídají za jeho zabezpečení. Škodná částka se 
odvíjí od aktuální prodejní ceny daného typu 
vodoměru a času potřebného pro jeho montáž. 
Průměrně může jít zhruba o 2 000 korun.

Před zamrznutím je nutné chránit také vodo-
vodní přípojku. Základním faktorem je to, aby 
byla dodržena takzvaná nezámrzná hloubka, 
kdy se doporučuje jako minimální krytí potrubí 
jeden metr, ve zpevněných plochách až 150 cen-
timetrů. Kritickým místem jsou zde místa ven-
kovních uzavíracích armatur, místa se sníženým 
krytím (například přechody vodních toků) nebo 
souběhy s potrubím dešťových kanalizací.

Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, 
a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava-Marián- 
ské Hory, tel. 725 500 509
e-mail marek.sibrt@smvak.cz 
www.smvak.cz

zabezpečme vodoměry před mrazem! 

mikuláš  
obdarovával děti 
městského obvodu

Mikuláš se vydal spolu s čertem a andě-
lem na dvoudenní cestu, aby obdaroval 
balíčky dobrot děti z Radvanic a Bartovic. 
Návštěvu Mikuláše si objednali rodiče už 
v listopadu a během 5. a 6. prosince stačila  
Mikulášova družina potěšit celkem 145 dě- 
tí v jejich domovech a také několik dal- 
ších, které náhodou potkala cestou. Děti 
byly vesměs odvážné, měly připravenou  
pro Mikuláše básničku, písničku nebo i vý- 
tvarné dílo v podobě kresleného obrázku. 

Na výpravě za dětmi Mikuláši krásně 
nasněžilo, což přispělo k nádherné adventní 
atmosféře.  (red)

Pokud jste ještě o tichých knihách (tzv. quiet 
book) neslyšeli, budete si je moci za pár týdnů 
prohlédnout v knihovně Hladnovská 49. V listo-
padu jsme rozjeli v KMO první projekt nazvaný 
T-knihy v t-hnízdě, díky kterému zde vznikne 
tvůrčí koutek pro všechny. Odstartujeme tak 
sérii setkání zaměřených na šití tichých/textil-
ních knih. 

A co to tiché knihy jsou? Jedná se o látkové 
knihy pro děti i starší dospělé s handicapem. 
Jsou tak barevné a zábavné, že se s nimi „čte-
nář“ zabaví a ani nepostřehne, že se kromě  
hraní i učí. Díky úkolům, jako je spojování, pro-
vlékání a přiřazování, dochází k procvičování 
jemné motoriky, počítání, poznávání písme- 
nek, barev a mnoho dalšího. Nepochybujeme, že 
t-knihy zaujmou a zabaví i vás. Rozhodně se ke 
svým dětem či vnoučatům připojte!

Je třeba dodat, že své uplatnění tyto knihy 
najdou například i v domech seniorů – procvičo-
vat jemnou motoriku je třeba v každém věku.

Velmi nás těší, že naši čtenáři senioři, a nejen 
oni, se chtějí na t-knihách podílet a přispět svými 

nápady, zkušenostmi a šikovností. Obracíme se 
na vás s prosbou: máte doma zbytky látek, filcu, 
vlizelínu, zajímavé knoflíky, šňůrky, korálky? 

Můžete nám je, prosím, přinést, budeme velmi 
rády. Najde-li se někdo se starším elektrickým 
šicím strojem a byl by ochoten jej do tvůrčího 
hnízda zapůjčit, bude naše radost nezměrná!

S velkým potěšením vybavíme těmito krás-
nými látkovými knihami dětské kluby našich 
knihoven, ale také obdarujeme vybraná senior-
ská zařízení.

Máte-li zájem připojit se, kontaktujte iniciá- 
torku knihovnici Petru Kovaříkovou tvurci- 
hnizdo@seznam.cz, telefon 599 522 214, 599 522 
216 nebo 599 522 229, anebo se přijďte domluvit 
přímo do pobočky Hladnovská 49. JB, KMO

Čtenářky i čtenáři v knihovně šijí  
„tiché knihy“ pro děti



12. 1. 14:00
KD Radvanice – 
Přivítání členů 
v novém roce 2022

13. 1. 15:00
KD Bartovice – 
Vítáme nový rok

18. 1. 15:00
SPCCH Radvanice 
– Výborová 
schůze

26. 1. 14:00
KD Radvanice – 
Vepřové hody

27. 1. 15:00
KD Bartovice – 
Členská schůze 
klubu 

v měsíci lednu
Kalendář událostí akce v knihovně

radVaNICe 
TĚŠÍNSKÁ 307

Sněhánky  Q

výtvarná dílna pro děti 
vyrábíme drobnosti z vatových tamponů 
čtvrtek 13. ledna | od 13 do 15

Sněhové snění Q

výstava knih | leden | během půjčování
Jak to bylo s Kašparem,  Q

Melicharem a Baltazarem
test pro děti | leden | během půjčování

Sdílená přání Q

akce pro dětské i dospělé čtenáře
píšeme svá přání pro rok 2022 na sdílenou 
nástěnku | leden | během půjčování 

BarTOVICe 
BarTOVICKÁ 459

Všude bylo bílo Q

výtvarná dílna pro děti  
vyrábíme drobnosti z vatových tamponů 
úterý 11. ledna | od 13 do 15

Mrazivý čas Q

výstava knih | leden | během půjčování
Tři králové Q  

test pro děti | leden | během půjčování
Lednové tlapky Q

test pro děti | leden | během půjčování

Přestalo tlouci srdce Tvé znavené, 
nebylo z ocele, nebylo z kamene, 

bolestí znaveno přestalo bíti, 
nebylo léku již, nemohlo žíti...

S bolestí v srdci oznamujeme všem, že nás dne 
11. listopadu 2021 navždy opustil ve věku 73 let pan

Aleš Michalík
Nikdy nezapomenou manželka Marie, děti Monika 

a Martin s rodinami, sestra Alena s manželem 
a celá zarmoucená rodina.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.  
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.

Dne 12. ledna 2022 si připomínáme 5. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustila ve věku 45 let naše všemi 

milovaná paní

Lenka Kubačková
rozená Slavíková.

V neznámý svět šla jsi spát, zaplakal každý,  
kdo Tě měl rád.

S láskou a úctou stále vzpomínají rodiče Anna a Jiří Slavíkovi, bratři Tomáš 
a Dalibor, dcera Lea s manželem Petrem a dcerou Magdalénkou.

Odešla jsi cestou, kterou jde každý sám. 
Jen brána vzpomínek zůstala dokořán. 
To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání, 

stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.
Dne 18. prosince 2021 bylo tomu rok, 

co nás navždy opustila naše milovaná manželka, 
maminka, tchýně,

babička, prababička a kamarádka, paní

Venuše Lembasová
Za celou rodinu manžel Jaroslav.

Ruku už Ti nepodáme,  
abychom Ti mohli k narozeninám přát.  
Jen kytičku a svíčku Ti na hrob dáme  

a budeme na Tebe vzpomínat. 
Dne 2. 1. 2022 by se dožil 69 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 22. ledna 2022 uplynulo již 10 let, 
kdy nás navždy opustila 

naše milovaná maminka, tchýně,  
babička a prababička,  

paní 

Marie Bolková
Vzpomíná dcera Kamila s rodinou.

23. listopadu 2021 uplynuly již tři smutné roky od chvíle, 
kdy dotlouklo srdíčko naší milované

Jaroslavy Mokrošové
a 5. ledna 2022 tomu bude již 13 let 
od chvíle, kdy nás opustil náš drahý

Eduard Mokroš
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou  

dcera Šárka s rodinou a syn Tomáš s Romanem.
Vzpomeňte s námi!

Akce se konají v souladu  Q

s aktuálními mimořádnými 
a ochrannými opatřeními 
ke covidu-19.

Děkujeme za Vaši podporu!
Štěstí, zdraví a Boží požehnání ať Vás provází po celý rok 2022!

Jak můžete přispět?

 

 
66008822/0800 777988013

CHARITA OSTRAVA | www.ostrava.charita.cz 
CHARITA SV. ALEXANDRA | www.charita-sv-alexandra.cz

 Příspěvkem podpoříte projekty  
Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra.  

1.–16. 1. 2022
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Vítání občánků
Sobotní dopoledne 27. listopadu 2021 patřilo našim nejmenším občán-

kům. V obřadní síni na radnici městského obvodu se totiž konalo vítání 
občánků. K rodičům a dalším přítomným promluvila paní místostarostka 
Martina Stankušová, která slavnostně přivítala v našem obvodu milou 
Karolínku, Sofinku, Terezku a milého Matyáška, Adámka, Štěpánka 
a Františka. Rodičům popřála hodně zdraví, vytrvalosti a úspěchů při 
výchově dětí. Program tradičně zpestřily děti, tentokrát z Mateřské školy Za 
Ještěrkou z Bartovic pod vedením učitelek Marcely Římánkové a Marcely 
Kristyánkové. Po vystoupení dětí se rodiče podepsali do pamětní kroniky, 
obdrželi dárkovou tašku a maminky květiny. Nakonec děťátko položili do 
kolébky, u které je vyfotografoval pan Roman Pecháček. Všechny fotogra-
fie slavnostního obřadu jsou zdokumentované na fleškách, které rodičům 
věnuje ještě jako dodatečný dárek vedení městského obvodu. Rodiče si je 
mohou vyzvedávat na matrice úřadu, č. dv. 14. 

Slavnost skončila a rodiče, prarodiče a ostatní přítomní odcházeli 
s hezkým pocitem právě strávených chvil. Přejeme všem malým občán-
kům, aby vyrůstali v láskyplné náruči svých rodičů v hřejivém prostředí 
domova. Odbor OaVV



mikulášská nadílka 
v Bartovicích 

Také naši budovu školy navštívil v pátek 
3. 12. 2021 Mikuláš. Přišel v doprovodu 
anděla i čerta. Vzácná návštěva si poslechla 
básničky, které si děti připravily. Vystoupení 
se všem velmi líbilo. Za odměnu si pak děti 
odnášely od Mikuláše sáčky plné dobrot. 
Mikuláš dětem slíbil, že je příští rok opět 
navštíví, a my se již nyní těšíme!
  Za Unii rodičů Radmila Sulková 
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Dne 6. 12. 2021 proběhl v naší MŠ „Čertí den“. Tak jako 
každý rok děti přišly do školky v maskách čertů a čertic, kde 
na ně čekaly paní učitelky v čertovském kostýmu. Společně 
postavily peklo, hrály čertovské hry a vařily čertí guláš.  
Poté do  MŠ zavítal Mikuláš v doprovodu čerta a anděla, 
poslechli si písničky a básničky, které si pro ně děti připra-
vily. Ani letos si čert do pekla nikoho neodnesl, a protože 
všechny děti byly šikovné a hodné, zasloužily si od Mikuláše 
nadílku. MŠ Ostrava-Radvanice

Advent je období, které začíná čtyři neděle 
před Štědrým dnem. Dodnes se zachovala řada 
zvyků a tradic, které vznikaly po staletí. S nimi 
si lidé zpestřovali čas zbývající do vánočních 
svátků. Je to doba zklidnění, radostného očeká-
vání příchodu Ježíška. 

Poklidný vánoční čas jsme začali vystou-
pením na akci „Rozsvícení vánočního stromu“ 
před budovou radnice v Radvanicích. I my 
s dětmi jsme ozdobili a rozsvítili vánoční stro-
mečky před naší mateřskou školkou, které nám 
věnoval Městský obvod Radvanice a Bartovice, 

a všem nám dělají velkou radost. O týden poz-
ději naši školku navštívil Mikuláš, čert a anděl. 
Všechny děti společně předvedly, co všechno se 
už ve školce naučily. Za svou snahu dostaly slad-
kou odměnu a čert opět odešel s prázdnou. 

Uběhlo pár dnů a ve školce jsme si uspořádali 
„Vánoční posezení u stromečku“. V tento den 
jsme si s dětmi popovídali o Vánocích, vánoč-
ních zvycích, zazpívali jsme si koledy, rozkro- 
jili jablíčka, pustili lodičky a zapálili prskavku. 
Pak zazvonil zvoneček…, a jelikož byly děti 
celý rok hodné, přinesl jim Ježíšek spoustu 

krásných nových hraček, se kterými si mohou 
kluci a holky ve školce hrát. 

Děkujeme městskému obvodu za krásné živé 
vánoční stromy, které nám daroval.

Rovněž děkujeme hasičům městského 
obvodu za ochotu a pomoc v každé situaci.

Kolektiv Mateřské školy v Bartovicích

Žáci Základních škol na uli-
cích Vrchlického a Trnkovecké 
v Radvanicích netrpělivě čekali 
na 6. prosinec, zda také za nimi 
přijdou Mikuláš, andělé a čerti. 
A dočkali se. Mikuláš s andílky 
a čerty zavítal do každé třídy a žáci 
jim přednesli básničky a zazpívali 
písničky, za což byli odměněni 
sladkostmi. Mikuláš dětem slíbil, 
že za rok přijde zase. 

Za přípravu akce ve škole na 
ul. Vrchlického děkujeme žákům 
deváté třídy.  Martina Linhartová, 

ZŠ Vrchlického

Čertí den v mŠ radvanice

Od adventu do Vánoc

mikuláš navštívil školu



Uzávěrka příštího čísla 15. 1. 2022

KOMINICTVÍ 
RADOVAN

IČ: 74447971 
e-mail: kominictvi1@seznam.cz 

tel.: 605 379 799
Nabízím vám:

•	 pravidelnou	kontrolu	spalinových	
cest	

•	 vložkování	a	frézování	komínů	
•	 čištění	komínů	a	kouřovodů	
•	 veškeré	další	kominické	práce	za	

NÍZKÉ CENY 
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- inzerce

VYBRANÉ ZÁJEZDY CESTOVNÍ KANCELÁŘE A-Z TOUR s.r.o. 2022 
 

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY LETECKY Z PRAHY S ČESKÝM PRŮVODCEM 
 

 

Andalusie, hotel San Fermin 3* HB   

Bajkal, Transsib. magistr. 3* HB 

Moskva, Petrohrad 3-4* h. HB 

Gruzie - okruh, pam. přír. 3-4* h., HB  

Portugalsko - okruh, 3-4* hot., HB 

 

15.05. – 23.05. 
29.07. – 06.08. 
09.08. – 16.08. 
02.09. – 10.09. 
09.10. – 16.10. 

 

19950 Kč 
39950 Kč 
32950 Kč 
29950 Kč 
24950 Kč 

 

AUTOKAROVÉ POHODOVÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY S PRŮVODCEM 
 

Jižní Morava, památky, víno, 3* HB 
Českosaské Švýcarsko, 3* HB 

Vratislav (Wroclaw), jednodenní  

Vídeň a její skvosty, 3* hot. BB 

Kokořínsko a Máchův kraj, 3* HB 

Západní Čechy, pam. lázně, 3* HB 

Neziderské Jezero, 3* hot., HB 

Jízda králů, Vlčnov, akce UNESCO 

Východní Slovensko, 3* h. HB 

Krušné Hory se SRN, 3* hotel, HB 

Varšava a okolí, 3* hotel, HB 

Jižní Čechy, příroda, historie, 3* HB 

České středohoří, pozn. 3* HB 

Lago di Garda, 3* hotel, HB 

Černá Hora, příroda, historie, 3* HB 
Jizerské hory s PL, 3* hotel, HB 

Slovinsko od severu k jihu, 3* HB 

Kamnicko-Sav. Alpy, s termály 

Mazury (PL), příroda, historie, 3* HB 

 

01.05. – 06.05. 
08.05. – 13.05. 

07.05. 
20.05. – 22.05. 
22.05. – 27.05. 
22.05. – 28.05. 
27.05. – 29.05. 

29.05. 
29.05. – 03.06. 
29.05. – 03.06. 
02.06. – 05.06. 
05.06. – 10.06. 
05.06. – 10.06. 
05.06. – 11.06. 
11.06. – 20.06. 
12.06. – 17.06. 
19.06. – 25.06. 
19.06. – 25.06. 
26.06. – 02.07. 

 

6650 Kč 
7950 Kč 

990 Kč  
4450 Kč 
7450 Kč 
7450 Kč 
5450 Kč 

850 Kč 
7450 Kč 
7450 Kč 
5950 Kč 
7450 Kč 
7450 Kč 

10450 Kč 
13950 Kč 

6950 Kč 
11950 Kč 
11950 Kč 

9450 Kč 
 

 

Baltské Moře (PL), 3-4* HB + baz. 

Rakousko - okruh, 3* hotely, HB 

Krkonoše, turist. pro každého, 3* HB 
Orava, Roháče + term. Oravice, HB 

Baltské Moře (PL), 3* HB,  

Lago di Garda, 3* hotel, HB 

Šumava se SRN, příroda, hist. 3* HB 
Baltské Moře (PL), 3* HB,  

Vysočina a Posázaví, přír. hist. 3* HB 

Švýcarsko, nejkrásnější místa, 3* HB 

Baltské Moře (PL), 3-4* HB + baz. 

Praha, nejzajímavější místa, 3*hotel, HB 

Bieščady, (PL), příroda, hist., 3* HB 

 

26.06. – 03.07. 
 

03.07. – 08.07. 
10.07. – 15.07. 
10.07. – 16.07. 
10.07. – 16.07. 
17.07. – 23.07. 
17.07. – 23.07. 
17.07. – 24.07. 
24.07. – 29.07. 
24.07. – 30.07. 
31.07. – 07.08. 
14.08. – 19.08. 
28.08. – 03.09. 

 

13950 Kč 
 

11950 Kč 
7950 Kč 
7450 Kč 

10450 Kč 
10950 Kč 

8250 Kč 
11950 Kč 

6950 Kč 
14950 Kč 
13950 Kč 

7750 Kč 
8950 Kč 

 

LÁZNĚ A TERMÁLY S DOPRAVOU A PRŮVODCEM 
 

Chocholow, termály, v ceně vstupné 
Szaflary, 4* hotel, HB + term. bazény 

Szaflary, 4* hotel, HB + term. bazény 

Luhačovice, 3* Harmonie. HB+proc. 

Mosonmagyaróvár, HB+ term.  

 Szaflary, 4* hotel, HB + term. bazény 

Velký Meder, 3* hotel Elenka, HB 

Podhájska, p. Energy, HB + bazény 

Dudince, 3* Jantár, HB + baz. +proc. 

Hajdúszoboszló, BB+ term. baz. 

Snovik, Kamn.-Sav. Alpy, HB+ termály 

Mosonmagyaróvár, HB+ term 

 

21.04. 
24.04. – 27.04. 
08.05. – 14.05. 
08.05. – 14.05. 
15.05. – 21.05. 
15.05. – 21.05. 
21.05. – 26.05. 
30.05. – 05.06. 
05.06. – 11.06. 
12.06. – 18.06. 
19.06. – 25.06. 
19.06. – 25.06. 

 

1350 Kč  
5450 Kč 
9750 Kč 
8950 Kč 
9250 K č 
9950 Kč 
8450 Kč 
8750 Kč 
7950 Kč 
7950 Kč 

11950 Kč 
9650 Kč 

 

 

Uvedené ceny jsou za osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Aktuální ceny a slevy najdete na www.ckaztour.cz. 
 

Vysvětlivky: FB - plná penze, HB – polopenze, BB – snídaně, BS – bez stravy. Pro více informací si objednejte náš katalog (zasíláme zdarma). 
Nástupní místa: Třinec, Český Těšín, Karviná, Havířov, Frýdek - Místek, Ostrava. 

 

CK A-Z TOUR s.r.o. Staroměstská 592, Třinec, tel: 558 986 800-2, Český Těšín, vchod z ulice Odboje, tel: 558 711 804 
 
 

Ozdravný pobyt žáků probíhal v listopadu ve třech ubyto-
vacích zařízeních: Hotel Bečva v Horní Bečvě, hotel Excelsior 
v Horní Lomné a hotel Medlov u Nového Města na Moravě. 
Celkem se účastnilo 178 žáků. Ozdravný pobyt byl financován 
z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší SMO usnesením 
rady města č. 07189/RM1822/110 ve výši 1 500 000 Kč. Během 
dopoledne probíhala výuka a naučné vycházky do okolí, v odpo-
ledních hodinách se děti věnovaly sportovním aktivitám, hrám, 
pobytu venku, soutěžím a zdravovědě. Žáci si ozdravného pobytu 
užili, i když někteří bohužel museli pobyt ze zdravotních důvodů 
ukončit předčasně. Vedení ZŠ Vrchlického

Ozdravný pobyt žáků základní školy
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Adventní Akce


