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Starostka pozvala
Výbor pro životní prostředí
PS Parlamentu ČR
do Radvanic a Bartovic
Starostka městského obvodu Radvanice
a Bartovice Bc. Šárka Tekielová osobním
dopisem požádala Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
aby se jeho příští výjezdní zasedání konalo
právě v našem městském obvodu. Důvodem,
proč tak učinila, je znečištěné ovzduší, které
musejí zdejší obyvatelé dýchat.
V dopise upozornila, že ona společně s obyvateli obvodu od 20. 2. 2011
porušuje zákon. „To je datum, kdy jsme
v Radvanicích a Bartovicích vyčerpali
roční smogový limit. Evropská směrnice
stanoví, že maximální povolená doba,
po kterou může množství polétavého prachu (PM10) v ovzduší překročit denní limit
50 µg/m3, je 35 dní v roce. Nadechnout
se v Ostravě je tedy od tohoto data ilegální.
Kdybychom chtěli dodržet evropskou
legislativu, museli bychom se zhluboka
nadechnout a do konce roku vydržet nedýchat,“ napsala starostka Tekielová.
Dodala, že za loňský rok byl v městském obvodu Radvanice a Bartovice denní
limit prachu v ovzduší překročen 148krát.
„Věřte, že naším jediným cílem je, aby
lidé, kteří tady žijí, měli vzduch, ve kterém by se dalo normálně žít. A to bez Vás,
zvolených zástupců v Parlamentu České
republiky, nepůjde. Občan se nemůže bránit, mohou za to platné zákony,“ zdůvodnila pozvání v dopise.
Vyjádřila svůj souhlas, že se věc musí
řešit komplexně, tedy zaměřit se na všechny
zdroje znečištění (průmysl, doprava a
lokální topeniště). Upozornila ale, že např.
při regulaci lokálních topenišť máme velmi
omezenou kompetenci. Úředníci sice mohou
obyvatelům předepsat, čím smějí a nesmějí
topit, bez potřebného zákona to ale přímo v
domácnostech kontrolovat nemohou.
PaedDr. Zuzana Sedláčková

Čištění místních
komunikací pokračuje
Čištění místních komunikací ve správě
městského obvodu provedla v letošním roce
v Bartovicích a Radvanicích firma SÁRA
Viktor, s.r.o., z Chlebovic.
S ohledem na vývoj počasí bylo čištění
započato již 8. března. Dne 15. března se uskutečnila dílčí přejímka, po které čištění pokračovalo a bylo dokončeno v pátek 18. března.
V dobré kvalitě tak bylo vyčištěno bezmála
60 kilometrů místních komunikací.
Čištění zbývajících místních komunikací
a silnic, procházejících naším městským obvodem (obecně těch, po kterých jezdí pravidelná
autobusová doprava), zajišťují Ostravské komunikace, a.s.
Vyčištěním cest po zimním období však
péče o čistotu komunikací neskončí. V letošním
roce hodlá statutární město Ostrava ze svých
prostředků poskytnout několikanásobně více
finančních prostředků určených k použití

především v tak zatížených lokalitách, jakou
náš městský obvod beze sporu je.
Dále bude na vyčištění cest v městském
obvodě použit finanční dar od společnosti
ArcelorMittal Ostrava, a.s., ve výši 113 tisíc
korun. Čištění bude provádět stroj „Mýval“,
který byl rovněž zakoupen společností
ArcelorMittal Ostrava, a.s., pro potřeby městského obvodu Slezská Ostrava a našeho městského obvodu.
V neposlední řadě bude v průběhu roku
prováděno pravidelné ruční čištění chodníků
pracovníky veřejné služby a veřejně prospěšných prací. Náměstek ostravského primátora
Bc. Aleš Boháč informoval, že o dalším čištění
ulic z prostředků statutárního města Ostravy
bude radnice ještě rozhodovat. O tom Vás bude
informovat v dalších číslech novin.
Ing. Ctirad Havlásek,
vedoucí odboru MHDaP

QQ Stroje se v našem městském obvodu starají o to, aby ulice byly po zimě zase čisté


Foto Ctirad Havlásek

Z jednání místní
samosprávy
Rada městského obvodu Radvanice
a Bartovice na své 8. schůzi
dne 16. března 2011
- vzala na vědomí zápis č. 1/2011 z finančního
výboru a doporučuje jej předložit k projednání
zastupitelstvu městského obvodu, doporučuje
schválit plán práce a nedoporučuje schválit
změnu usnesení č. 230/13 ze dne 24. září 2009
- vzala na vědomí zápis ze 3. schůze sociální
komise rady městského obvodu
- schválila rozpočtová opatření
- projednala žádost o majetkové vypořádání
tzv. „minulých křivd“ (neoprávněné užívání pozemků pod komunikací) a rozhodla
o postoupení žádosti na statutární město
Ostrava
- projednala žádost statutárního města Ostravy
o stanovisko k záměru prodat pozemky v k.ú.
Bartovice a doporučuje souhlasit se záměrem
- souhlasila s uzavřením darovací smlouvy
pro ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5,
na 2 ks magneticko-keramické tabule
- schválila příspěvkovým organizacím změnu
plánů účetních odpisů na rok 2011
- vzala na vědomí informaci o průběhu a závěrečném vyúčtování 8. reprezentačního plesu
městského obvodu
- projednala dodatky ke zřizovacím listinám
příspěvkových organizací zřízených městským obvodem
- rozhodla na základě zprávy hodnotící komise
pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci
akce pod názvem „Sadové úpravy na hřbitově
v Bartovicích“ v souladu se zákonem o veřejných zakázkách o výběru nejvhodnější nabídky
na uzavření smlouvy o dílo
- rozhodla na návrh odboru výstavby, životního
prostřední a vodního hospodářství o uzavření
smlouvy o některých podmínkách provádění
veřejné zakázky „Revitalizace území rybníka
Volný a lesních pozemků v k.ú. Radvanice
pro využití volného času“ se zhotovitelem díla
vybraným na základě výběrového řízení
- vzala na vědomí protokol o kontrole výkonu
samostatné působnosti, projednala přijatá
opatření k odstranění nedostatků uvedených
v protokole a ukládá předložit jej zastupitelstvu městského obvodu
Rada městského obvodu Radvanice
a Bartovice na své 7. schůzi
dne 2. března 2011
- rozhodla o uzavření smlouvy o udělení oprávnění k výkonu práva užít zveřejněné záznamy
umělců a zvukové záznamy výkonů provozováním televizního a rozhlasového vysílání
a stanovení odměn za udělení oprávnění k užití
televizního a rozhlasového vysílání v Klubu
důchodců v Domě s pečovatelskou službou
v Bartovicích za rok 2010 a 2011 s firmou
Intergram
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- ruší provozní řád Klubu důchodců v Domě
s pečovatelskou službou
- rozhodla na návrh odboru místního hospodářství, dopravy a přestupků, po projednání
ve finančním výboru zastupitelstva městského
obvodu, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu o výběru nejvhodnější nabídky
a o uzavření smlouvy o dílo na vyčištění místních komunikací po zimním období 2010/2011
- projednala žádost Mgr. Vladimíra Sobola
o ukončení funkce ředitele Základní školy
Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, v souvislosti s ukončením pracovní činnosti a rozhodla o konání konkurzního řízení na funkci
ředitele Základní školy Ostrava‑Radvanice,
Trnkovecká 55, ve smyslu školského zákona
- rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce
na „Multidetektor XAM5000“ v pořizovací ceně 39 879,66 Kč s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem
Moravskoslezského kraje
- rozhodla o uzavření smlouvy o společném
postupu zadavatelů při centralizovaném
zadávání veřejné zakázky na sdružené služby
dodávky elektrické energie a zemního plynu
pro rok 2012 se statutárním městem Ostrava
- rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku
pro Mateřskou školu Ostrava-Bartovice,
Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace,

-

-

-

ve výši 5 000 Kč na autobusovou dopravu
dětí na oblastní kolo celorepublikové soutěže mateřských škol Mateřinka, konané
dne 17. března 2011 v Zábřehu na Moravě
rozhodla o uzavření dohody o ukončení
nájemní smlouvy na umístění „reklamního
zařízení“ na části pozemku parc. č. 3221/1 v k.
ú. Radvanice, obec Ostrava, se společností
Outdoor akzent s.r.o. ke dni 3. března 2011
a nesouhlasí s umístěním „reklamního zařízení“ na pozemku parc. č. 2027/6 sousedícího
s pozemkem parc. č. 3221/1 v k. ú. Radvanice,
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřená správa městskému
obvodu Radvanice a Bartovice
rozhodla zaslat písemnou výzvu k podání
cenové nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu na akci „Výměna oken v bytových
domech na ulici Rokycanova 641/,1, 642/3,
643/5 v Ostravě-Radvanicích
projednala návrh podmínek výběrového řízení
pro poskytování dotací – grantů v roce 2011
projednala a schvaluje návrh ředitelů škol
a odboru majetkového, bytového, školství a kultury na ocenění pedagogů městského obvodu
Radvanice a Bartovice u příležitosti Dne učitelů
v roce 2011 za jejich významnou a tvůrčí pedagogickou činnost
Mgr. Taťána Frajs,
vedoucí odboru OaVV

Statutární město Ostrava – městský obvod Radvanice a Bartovice
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice
vyhlašuje konkurzní řízení

na funkci ředitele/ky příspěvkové organizace
Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55,
příspěvková organizace, IČ 70987718
se sídlem 716 00 Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 867/55
Požadavky:
1. odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a pedagogická praxe podle zákona č.
63/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
2. 	znalost problematiky řízení, znalost obecně závazných právních předpisů, zejména z oblasti
školství
3. 	 občanská a morální bezúhonnost
4. 	plná způsobilost k právním úkonům
Náležitosti přihlášky:
1. 	 přihláška (uveďte kontaktní adresu, telefon, případně e-mail)
2. životopis (s uvedením odborných znalostí a dovedností)
3. 	 čestné prohlášení o průběhu jednotlivých zaměstnání
4. 	úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom i vysvědčení o státní zkoušce)
5. 	 lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání funkce ředitele/ky
6. 	výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
7. 	 koncepce rozvoje školy/zařízení (maximálně 5 stran formátu A4)
8. 	čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům v souladu s § 3 písm. a) zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
9. 	 úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 2 let ode dne,
kdy začne vykonávat funkci ředitele/ky
Ke konkurznímu řízení budou přijaty přihlášky doložené kompletními doklady s vlastnoručním podpisem.
Předpokládaný nástup do funkce: 1. srpna 2011
Termín podání přihlášek do: 1. května 2011
Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu:
Statutární město Ostrava – městský obvod Radvanice a Bartovice,
Těšínská 87/281, Ostrava-Radvanice, PSČ 716 00
obálku označit slovy KONKURZ-NEOTVÍRAT

Rada kraje vyzývá ministerstvo,
aby řešilo lokální topeniště
Rada Moravskoslezského kraje na svém
zasedání 16. 3. rozhodla, že zašle výzvu
Ministerstvu životního prostředí, aby účinně
řešilo problematiku lokálních topenišť v rámci
přípravy nového zákona o ochraně ovzduší.
Spalování nekvalitních paliv a odpadů v lokálních topeništích se významně podílí na neuspokojivém stavu kvality ovzduší v Moravskoslezském
kraji. Moravskoslezský kraj již v roce 2009 připravil zákonodárnou iniciativu, na základě které
měl být kontrolním orgánům umožněn vstup
do obydlí za účelem kontroly lokálních topenišť.
Tato zákonodárná iniciativa Moravskoslezského
kraje však nebyla projednána v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

„Současné právní předpisy nedokáží
účinně řešit problematiku lokálních topenišť a ani v dosud předloženém a projednávaném návrhu nového zákona o ochraně
ovzduší nejsou žádné nástroje, které by tuto
problematiku ošetřily. Věříme, že účinná
opatření formou ekonomické stimulace
obyvatel nebo účinné restriktivní nástroje
významně přispějí k řešení kvality ovzduší
v kraji“, informoval náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje Miroslav Novák,
který má na starosti problematiku životního
prostředí v regionu.
Zdroj úřad Moravskoslezského kraje

Revitalizace území rybníka Volný
Dne 18. 3. 2011 byla zahájena realizace
stavby „Revitalizace území rybníka Volný
a lesních pozemků v k. ú. Radvanice pro využití volného času“.

Zhotovitelem předmětné stavby je společnost AQUASYS, spol. s r.o., se sídlem
Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou.
Bude provedeno kácení dřevin, rekonstrukce
a úprava obvodové hráze a dna rybníka,
rekonstrukce hráze, rekonstrukce nápustného
a výpustného objektu rybníka, přeložka vodovodu a veřejného osvětlení, pročištění a úprava
stávajícího propustu, rekonstrukce asfaltové
komunikace a biologická rekultivace.
Z důvodu provádění rekonstrukce hráze
a výpustného objektu rybníka bude od měsíce
dubna pro průjezd uzavřena komunikace
Pastrňákova ulice. Předpokládaný termín
ukončení stavby je říjen 2011.
Pavla Kolářová, ekolog

Jarnímu koncertu
dominoval výkon klavíristy
Jarním koncertem 22. března v obřadní síni
radvanické radnice skončil cyklus komorních
koncertů, které pro milovníky vážné hudby
v Radvanicích a Bartovicích připravovali
studenti Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia
v Ostravě.
Uvítání se zhostil místostarosta Ing. Štěpán
Košťál s přáním nejen příjemného hudebního
zážitku, ale i krásných velikonočních svátků.
Předal slovo MgA. Jiřímu Bystroňovi, který
zkušeně provázel posluchače celým koncertem.

Oběti 2. světové
války uctil i obvod

I když se koncert nevyhnul změně programu, což
je, jak vtipně poznamenal průvodce koncertem
MgA. Jiří Bystroň, v radvanických koncertech
takřka nepsaným pravidlem, na kvalitě provedení skladeb to nijak neubralo. Naopak. Subtilní
výkon houslistky Simony Kučové a flétnistky
Marie Hujerové krásně doplnila dramatická hra
jednoho z nejlepších klavíristů Janáčkovy konzervatoře Adama Farany. Jeho výkon dominoval
nad tóny nepříliš kvalitního nástroje. Po mohutném potlesku posluchačů musel dokonce
místostarosta Ing. Štěpán Košťál přítomným
posluchačům přislíbit, že se podívá po sponzorovi, který by přispěl na výměnu dosluhujícího
pianina za lepší.
Za skvělé hudební výkony poděkovala
všem účinkujícím Jindra Lásková a předala
jim drobné dárečky. Popřála všem přítomným
krásné jarní dny a dodala, že koncerty budou
opět pokračovat na podzim.
Koncerty studentů Janáčkovy konzervatoře Ostrava mají v našem městském obvodu
už celkem dlouhou tradici a jejich návštěvníci
vždy odcházejí s pocitem krásného uměleckého

QQ Fotografie pořízená z půdního okénka
zachytila útěk německých okupantů z obce
v roce 1945. Vybráno z knihy Radvanice
a Bartovice v letopisech a obrazech

Osvobození Ostravy 30. dubna 1945
si město každoročně připomíná pietním aktem
u Památníku osvobození Československa
v Komenského sadech. Také městský obvod
Radvanice a Bartovice si události druhé světové války připomene u památníku padlých
v Radvanicícha Bartovicích. Jsou na něm
vyryta jména lidí, kteří zahynuli za II. světové
války.
Na rozdíl od centra Ostravy se Radvanice
a Bartovice mohly radovat ze svobody až před
polednem 2. května. Podle pamětníků místní
osvobození přivítali československými
prapory, které zavlály na řadě domů a také
(sed)
na vysokém komíně místní likérky. 
zážitku. Loni v prosinci bylo konzervatoristům
dokonce svěřeno provedení tradičního vánočního koncertu v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Radvanicích. I tento koncert se přes
chlad v kostele vydařil.
Text a foto PaedDr. Zuzana Sedláčková
a Jindra Lásková, MBŠaK
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Na pozvání OS Vzduch
přijela do Ostravy
zástupkyně
ombudsmana
„Cítila jsem štípání v krku, protože jsem
jako alergik na tyto věci citlivá. A to dobře vím,
že dnešní situace nebyla zdaleka tak špatná,
jako v některých jiných dnech letošní zimy,“
poznamenala pro Deník Seitlová.
Kancelář veřejného ochránce zahájila z její
iniciativy loni na jaře šetření, které mělo za cíl
zjistit, kdo a jak se podílí na znečišťování
ovzduší v tomto regionu a jestli všechny orgány
dělají pro zlepšení situace maximum toho, co
mohou.
„Analýza je hotová, ale nejprve ji musíme
představit těm, kterých se šetření týkalo.
Zhruba do měsíce ale představíme naše
závěry i veřejnosti,“ uvedla dále zástupkyně
ombudsmana a pokračovala: „Kvalita ovzduší
na Ostravsku se dá významně zlepšit, ale není
to otázka dní, ale let. Hlavně musí být na všech
stranách vůle tento problém řešit.“
Podle jejího mínění přitom dochází
ke zlepšování kroků, které v této věci
v poslední době dělá veřejná správa. Řada
opatření už je připravená, důležité je, aby byly
také rychle zaváděny. Týkat by se měly nejen
průmyslových firem, ale i dopravy a lokálních
topenišť.
„Zapomínat by se nemělo ani na Polsko,
které má rovněž negativní vliv na zdejší
ovzduší,“ řekla ještě Jitka Seitlová a závěrem
zdůraznila: „Jak řešit problém s ovzduším se ví,
teď je třeba rychle konat!“
Martin Pleva, Deník

Autobus na lince 45
je posílen ve večerních
hodinách
Dopravní podnik Ostrava ve snaze vyhovět všem svým zákazníkům a objednavatelům dopravy reaguje na podněty k úpravě
své přepravní nabídky, přičemž velmi pečlivě zvažuje všechny souvislosti, na které
mohou mít tyto změny vliv.
Na základě požadavku společnosti
ArcelorMittal a cestujících je na lince číslo 45
zaveden nový pár spojů ve večerních hodinách (návrat domů po odpoledních směnách)
s odjezdy ve 22.06 hodin ze zastávky Slavíkova
a ve 22.37 hodin ze zastávky NH hlavní brána.
Autobusová linka číslo 45 zajišťuje
od prosince přímé spojení Radvanic
a Bartovic s Porubou, dále pak s oblastí
Kunčic, Zábřehu a Svinova. Linka také
nabízí možnost přestupu na tramvajové
linky směrem na Ostravu-Jih, Hrabůvku
a Hrabovou. O tento spoj lidé žijící v měst(sed)
ském obvodu dlouho usilovali. 
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Jarní maškarní karneval

V pátek 25. 3. 2011 se uskutečnila tradiční
akce SRPŠ při ZŠ Vrchlického Jarní maškarní
karneval. Jaro už ťuká na dveře, ale mnohé
děti asi celou zimu promýšlely a připravovaly
s maminkou či babičkou svůj kostým. Malí
klaunové, kovbojové a princezny, myšky
a broučci, kočičky i čarodějnice v pestrých maskách se svými rodiči zaplnili celou Sokolovnu.
Barevný plakátek přilákal letos mnoho dětí.
Fotografie vám nejlépe prozradí, jak skvělé
masky letos děti předvedly. Pilné maminky

a babičky jistě svým ratolestem velice pomohly.
Kostýmů z půjčoven letos bylo jen velice málo.
Po vstupu do radvanické Sokolovny
se návštěvníci obdivovali překrásným jarním
obrázkům. Letošní výzdobu karnevalu opět
zajistila školní družina a všichni občané tak
mohli vidět, jak šikovné a výtvarně nadané děti
má naše škola.
Předsedkyně SRPŠ paní Jolana Gacíková
všechny přivítala a představila nám porotu:
paní starostku Bc. Šárku Tekielovou, paní
ředitelku Mgr. Hanu Ostřanskou a zástupkyni
ředitele paní Mgr. Hanu Němcovou.
A pak už propuklo veselé dovádění, tanec
a soutěže. Nejmladší předškoláci házeli papírovou koulí do obruče, prvňáčci zvládali papírový pohyblivý chodník, starší děti zase dravě
bojovaly s nafukovacím balónkem na noze.
Jablko na šňůrce zvládla nejrychleji Eliška ,

Míša a Saša, násobky uměl výborně Martin.
Někoho zas trošku potrápil míček na lžíci.
Všechny děti se jistě dobře bavily.
Na karnevale se losovala hodnotná tombola
a obětavé maminky prodávaly skvělé občerstvení.
Tancem překvapily zejména dívky z družiny, které již nejednou vystoupily na veřejnosti. Diváci při průvodu masek vybrali svým
hlasováním nejkrásnější kostýmy a nejroztomilejší masky. Porota pracně sečetla hlasy rodičů.
Dvacet vítězných dětí za svou masku obdrželo
pěkné ceny.
Letos zvítězila Dominika Liščáková
z 5.A v masce Charlie Chaplina, druhý byl
Roman Hlinka se svým autíčkem a třetí
Klárka Nosková jako Myšák Mickey.
Věřím, že se dětem akce líbila, a zase mohu
být hrdá na to, že jsem jednou z maminek
SRPŠ, které pro žáky naší školy připravují tak
zdařilé akce.
V úterý 19. dubna už připravujeme celoškolní pěveckou soutěž DOREMI a v pátek
29. 4. „Filipojakubskou noc“ – kdy v maskách
na školní hřiště jistě přijdou nejen děti, ale
i rodiče.
Pokud chcete vědět více o akcích naší školy
a prohlédnout si další fotografie, podívejte se na:
www.zsvrchlickeho.cz
Lenka Laštuvková, fota Radka Nosková

Informace občanům ke sčítání lidu

QQ Na radnici v této místnosti mohou lidé vyplnit
sčítací formuláře

Foto Taťána Frajs

Ke dni 25. března 2011 proběhne v České
republice sčítání lidu, domů a bytů. V této
souvislosti v rámci svých možností zpřístupní
náš úřad v době od 26. 3. 2011 do 14. 4. 2001
bezplatné internetové připojení tak, aby občané

mohli využít možnosti elektronického vyplnění sčítacího formuláře. Informace o sčítání
a sčítací formuláře je možno získat na internetové adrese www.scitani.cz. Aby byla zajištěna
bezpečnost osobních údajů občanů, bude
zpřístupněn počítač s připojením na internet
v zasedací místnosti budovy radnice ve 2. patře
na ul. Těšínské 87/281 v Radvanicích v rámci
provozní doby úřadu, tj.
v pondělí a středu
8.00–11.30 a 12.30–17.00
v úterý a čtvrtek
8.00–11.30 a 12.30–14.00
v pátek 8.00–11.00
Mgr. Taťána Frajs,
vedoucí odboru OaVV, tel. 599 416 113
Jan Maceček,
odbor MHDaP, tel. 599 416 122

Zahrádkáři věří, že letos
bude příroda štědřejší

QQ Neurodilo se, snad to bude tento rok lepší, věří zahrádkáři

V sobotu 19. března 2011 se sešli zahrádkáři,
aby zhodnotili svou práci v uplynulém roce
a dohodli se na akcích v letošním roce.
Nejlépe hodnocené akce minulého roku
byly zájezd do zahrad v Polsku, úspěšná účast
mladých zahrádkářů v soutěži a krásná výstava
v rámci Lidové veselice v sokolovně. Neúroda
ovoce ovlivnila nedostatek exponátů na výstavě

Společenský
večer k 125. výročí
založení školy
V pátek 18. února se v tělocvičně ZŠ
Vrchlického v Bartovicích konal Společenský
večer. Tato akce byla připravována s časovým
předstihem a důsledně, jelikož se jednalo
o první akci tohoto charakteru. Společenský
večer slavnostně zahájila paní ředitelka ZŠ
Mgr. Hana Ostřanská. K poslechu i tanci hrála
hudba, občerstvení bylo bohaté. Nechyběla
ani tradiční tombola, která byla opravdu
pestrá a bohatá. Tímto bychom chtěli poděkovat panu Rostislavu Bílkovi, generálnímu
řediteli SMART TRAIDING, s.r.o., za velký
finanční příspěvek do naší tomboly, dík patří
i rodičům, kteří také přispěli různými dárky.
Zúčastněným rodičům se tato akce líbila,
a proto se těšíme na další společné setkání
s rodiči.
Mgr. Radmila Sulková, ZŠ Vrchlického,
odloučené pracoviště Bartovice

Foto ZO ČZS Radvanice

a minimální provoz moštárny. Věříme, že letos
k nám bude příroda štědřejší.
Lepší časy nám popřáli také naši hosté,
především paní starostka Bc. Šárka Tekielová
a naši přátelé včelaři a chovatelé. Za jejich
povzbudivá slova děkujeme.
Za výbor ZO ČZS Radvanice
Miroslava Pěchová
QQ V radvanické tělocvičně se všichni dobře

Včelaři z Radvanic a Bartovic
hodnotili minulý rok 2010
Na výroční členské schůzi včelaři hodnotili
svou práci za uplynulé období. Bylo to období
změn ve vedení ČSV, které bylo přijato na IX.
sjezdu Českého svazu včelařů. Hodnotíme-li
výsledky naší práce v základní organizaci
za uplynulý rok, ve výnosech patří spíš ke zklamáním než k radosti. Stručně řečeno: kvůli
poměrně dlouhému zimnímu období a tání
sněhu až v březnu byla snůška pylu a rozvoj
včel opožděný. Po Medardu červen propršel
a tím poznamenal celkové výsledky úspěchů
výnosu. Tak to v přírodě bývá, na podzim byla
včelstva podněcována zlatobýlem a příznivé
podmínky umožnily zdárné ošetření včel proti
varroáze. Při lednových odběrech vzorků, které
byly vyšetřeny, bylo konstatováno, že jejich
výsledky jsou velmi pozitivní.
Špatnou zprávou je také to, že se naše členská základna snížila o tři členy, dva zemřeli
a třetí odešel ze zdravotních důvodů. Celkem
tedy máme 29 členů a 252 včelstev. Členové
a výbor ČSV věří, že rok 2011 bude lepší.
Včelaři však nezaháleli. Své znalosti
si rozšířili návštěvou výstavy v Brně
a výstavy v Ostravě. Velmi zajímavé byly
návštěvy včelínů v Bruntále u pana Kolomého
a v Přelouči u pana Voleníka. Dva členové
výboru se zúčastnili krajské včelařské
soutěže „Zlatá včela mladých včelařů“

v ZO ČSV Klimkovice, kde získali přehled
o činnosti těchto kroužků. S nabytými vědomostmi výbor zvažuje založení včelařských
kroužků na Základních školách Havláskova
a Trnkovecká.
V průběhu června 2010 jsme uspořádali besedy a přednášky pro školní mládež
v základních školách Trnkovecká, Havláskova
a Bartovická, a to na téma biologie a život včel.
Přednášek se zúčastnilo 146 žáků a 12 pedagogů. Některé děti projevily znalosti o včelách a byly rády, že mohly pozorovat život
včel ve skleněném úlu. Tato přednáška byla
podpořena grantem ÚMOb, za což mu patří
vřelé poděkování. Další akce se uskutečnila
v měsíci září. Jednalo se o Lidovou veselici,
kde jsme se prezentovali výstavou pro širokou
veřejnost.
Upřímné poděkování patří Radě ÚMOb
Radvanice a Bartovice, bývalému starostovi
panu Ing. Břetislavu Blažkovi, Csc., za dlouhodobou podporu a pomoc. Na závěr bychom
rádi vyzvali rodiče, jejichž děti by měly zájem
o práci ve včelařském kroužku, aby je v tomto
podporovali a aby i oni sami přišli mezi nás.
Jste srdečně vítáni.
Boleslav Zelina,
předseda Základní organizace včelařů
v Radvanicích a Bartovicích

bavili

Foto Martina Linhartová

Velikonoční
prodejní výstava
Výstava se uskuteční ve středu
13. dubna v době
od 9.00 do 16.00 hodin
v obřadní síni radnice
městského obvodu
Radvanice a Bartovice
na Těšínské ulici
281 v OstravěRadvanicích. Na výstavu zve Střední škola
prof. Zdeňka Matějčka z Ostravy-Poruby
pod vedením paní Hany Bártové ve spolupráci
se statutárním městem Ostravou a městským
obvodem Radvanice a Bartovice.
Jindra Lásková, odbor MBŠaK
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Kalendář
událostí

zlatá svatba manželů bábkových

v měsíci dubnu
V průběhu
celého měsíce
dle běžné
otevírací doby
v průběhu
celého měsíce
dle běžné
otevírací doby
2. 4.
4. 4.

18.00

5. 4.

15.00

5. 4.

15.00

5. 4.

15.00

6. 4.

15.45

7. 4.

16.00

11. 4.

16.00

11. 4.

18.00

12. 4.

14.00

12. 4.

15.00

13. 4.

14.00

9.00 až
13. 4.
16.00
13. 4.

15.00

13. 4.

15.30

13. 4.

16.00

14. 4.

17.00

15. 4.

18.00

14. 4.

16.00

15. 4.

14.00

18. 4.

15.00

18. 4.

14.00

19. 4.

15.00

19. 4.

15.00

19. 4.

16.00

20. 4.

14.00

21. 4.

16.00

27. 4.

15.00

27. 4.

14.00

29. 4.

9.00

29. 4.

17.00

Knihovna Ostrava-Radvanice –
Vítáme jaro – výstava keramiky
s velikonočními motivy
Knihovna Ostrava-Radvanice –
Okouzlení přírodou –
výstava fotografií žáků ZŠ Vrchlického
Ostravě- Radvanicích
Rybářské závody – 5. ročník
Bučinského poháru
ZO ČZS Ostrava-Radvanice – výbor ZO
Výroční schůze ZO SPCCH
Ostrava-Radvanice – klub lékárníků
„PHARMOS“
Klub důchodců při DPS Bartovice –
Jubilanti I. pololetí
ZO SPCCH v ČR Ostrava-Radvanice –
výroční členská schůze
Komise výstavby – zasedací místnost
úřadu
Klub důchodců Bartovice – Jubilanti
I. pololetí
Kontrolní výbor – zasedací místnost
úřadu
ZO ČZS Bartovice – výbor ZO
Komise školství, mládeže a sportu –
zasedací místnost úřadu
Komise sociální – zasedací místnost
úřadu
Klub důchodců Ostrava-Radvanice –
Společenské hry
Velikonoční prodejní výstava – obřadní
síň radnice
10. schůze Rady MOb RaB – kancelář
starostky
Komise bezpečnosti a dopravy –
zasedací místnost úřadu
Komise kulturní a sportovní – zasedací
místnost úřadu
ZO ČZS Ostrava-Radvanice –
velikonoční pletení karabáčů, výroba
bytových dekorací
ČSV ZO Radvanice-Bartovice – výbor
schůze
Maškarní karneval MŠ Bartovice –
sokolovna ZŠ Vrchlického
ZO ČZS Ostrava-Bartovice – brigáda
Finanční výbor – zasedací místnost
úřadu
Knihovna – Ostrava-Radvanice –
výroba dekorativních dárečků
Klub důchodců při DPS Bartovice –
Malování velikonočních vajec
Pěvecká soutěž DOREMI – Tělocvična
ZŠ Vrchlického
ZO SPCCH v ČR Ostrava-Radvanice –
výborová schůze
Klub důchodců Ostrava-Radvanice –
Velikonoční posezení
Klub důchodců Ostrava-Bartovice –
Velikonoce před námi, Zelený čtvrtek
je tady
11. schůze Rady MOb RaB – kancelář
starostky
Klub důchodců Ostrava-Radvanice –
Přivítání jara
Oslavy osvobození Ostravy – památníky v obvodu
Filipojakubská noc – hřiště ZŠ
Vrchlického
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Dne 19. března 2011 si v obřadní síni radvanické radnice, připoměli 50. výročí svatby
Jiří a Božena Bábkovi. Manžele přivítal a svatební proslov pronesl místostarosta městského
obvodu Radvanice a Bartovice pan Ing. Štěpán

Košťál. Za úřad městského obvodu se připojila
s gratulací také matrikářka Šárka Krkošková.
Manželům Bábkovým přejeme, aby v dobrém zdraví a ve šťastném rodinném prostředí
ještě dlouho užívali radostí.
Text a foto Šárka Krkošková

Již šest let má za sebou dPS bartovice
Občanům žijícím v tomto zařízení
se ani nechce věřit, že už uplynulo tolik času
od jejich nastěhování do tohoto domu určeného
pro seniory.
Je pravdou, že v tomto domě je společenský
život na dobré úrovni. Spolehlivě zde funguje již pátým rokem Klub důchodců DPS,
o který se stará výbor s předsedkyní Zdenkou

Smužovou. Dojíždí sem pravidelně polská
pojízdná prodejna s potravinami, jsou zde
také možnosti k zakoupení masa a masných
výrobků z domácí produkce, čerstvých domácích koláčků z Petřvaldské pekárny a prodává
se zde i kosmetika a toaletní potřeby. Tyto
akce jsou především určeny pro ty, kteří jsou
těžko pohybliví a nejsou schopni cestovat
do obchodů.
Je také pravdou, že již desítka občanů z tohoto
domu pro své stáří a nemoci zemřela, ale v naší
paměti trvale zůstávají. Dům žije a v ničem
nepřipomíná „Krabici živých“. Žijí zde pamětníci druhé světové války, která skončila před
66 lety, a tak je stále na co vzpomínat a o čem
(JaS)
diskutovat nad šálkem dobré kávy.

Žáci II.b se zúčastnili školního kola recitační soutěže
Třiadvacátý únor byl pro některé žáky naší
školy jeden ze zvláštních dnů školního roku,
a to z důvodu konání školního kola recitační
soutěže. Třídu II.B reprezentovali dvě děvčata –
Karolína Ivančivová a Kateřina Vidlářová a dva
chlapci – Štefan Tichý a Michal Sulek. Děti
se na tuto soutěž pečlivě připravovaly a jejich

píle a snaha se vyplatila. Karolína Ivančivová
získala krásné třetí místo v kategorii druhých
a třetích tříd.
Všem zúčastněným dětem děkuji za reprezentaci třídy.
Mgr. Radmila Sulková, ZŠ Vrchlického,
odloučené pracoviště Bartovice

Naši jubilanti v dubnu 2011
Blahopřejeme!

Ladislav Hloušek, Marta Kuchtová, Gabriela Havlíčková, Jan Černý, Hana
Grelová, Hana Steberová, Marie Michalíková, Alojz Stupčuk, Antonín Budin,
Jiřina Ivasjuková, Jiří Hůlka, Jitka Bartošová, Eva Janulková, Jarmila Michalíková,
Eva Barabášová, Hana Procházková, Jiřina Cimalová, Ján Mihal, Jan Šastný, Leo
Bulava, Oldřiška Kludková, Ludvík Káňa, Alois Havlásek, Ludvík Bolek, Otakar
Sládek, Jaruška Masná, Danuta Matlengová, Libuše Koziorková, Edeltruda Tomicová,
Stanislav Machovský, Jiří Oršulík, Jindřiška Swietoňová, Marie Zubíková
Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví a osobní pohody!
Jména oslavenců v této společenské rubrice zveřejňujeme bez jejich předchozího souhlasu. Pokud si občan zveřejnění nebude přát, je tento požadavek nutno uplatnit u redakční rady nebo zaslat na adresu
úřadu nejpozději do uzávěrky RaB novin, tj. do 15. dne v měsíci. Jelikož v informačním systému
evidence obyvatel nelze zjistit, jaké tituly či vědecké hodnosti občan získal,
uvádíme zde pouze jméno a příjmení oslavence.

OSLAVA MDŽ v Klubu důchodců DPS – Bartovice

Krásných sedmdesát
Sbor dobrovolných hasičů v Radvanicích
dodatečně přeje všechno nejlepší svému
kronikáři bratru Jiřímu Slavíkovi, který
se v měsíci ůnoru dožil krásných 70 let.

Bohoslužby

v chrámu Neposkvrněného
početí Panny Marie
v Radvanicích
Květná neděle, 17. 4.
8.20 hod. – Křížová cesta
9.00 hod. – Mše svatá (průvod
s ratolestmi)

QQ Oslav Mezinárodního dne žen se v Domově s pečovatelskou službou zúčastnilo hodně seniorů


Snímky Jaroslav Semecký

Žáci ze ZŠ v Bartovicích přišli tradičně
poblahopřát do Domova s pečovatelskou službou v Bartovicích. Pod vedením učitelky paní
Šimčíkové zarecitovaly, zahrály a zazpívaly
všem ženám, kterým následně po zdařilém programu předaly vlastnoručně vyrobená srdíčka
s přáním k MDŽ – 2011.
Předsedkyně Klubu důchodců DPS, paní
Z. Smužová, jim poděkovala za jejich aktivitu a předala všem dětem sladkou odměnu.
Učitelkám pak květiny.
Poblahopřát ženám k jejich svátku přišel
také místostarosta Ing. Štěpán Košťál, podaroval přítomným květiny a omluvil starostku
pro onemocnění chřipkou.  Jaroslav Semecký

Velký Pátek, 22. 4.
den přísného postu
16.15 hod. – Křížová cesta
17.00 hod. – Památka Umučení Páně
Bílá sobota, 23. 4.
12.00–20.00 hod. – tichá adorace u Božího
hrobu
20.30 hod. – Velikonoční vigilie
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 24. 4.
9.00 hod. – Mše svatá
QQ Děti ženám recitovaly, hrály i zpívaly

Milá jubilea v klubech důchodců
Je to neuvěřitelné, jak ten čas neúprosně
běží. Nejlépe se to pozná v našich klubech
důchodců. Začněme tím nejstarším, Klubem
důchodců v Radvanicích. Ten v letošním roce
oslaví již 25. jubileum od svého založení.
Vedoucím Klubu důchodců v Radvanicích
je paní Arnoštka Marcisová, která spolu

QQ Předsedkyně klubu paní Arnoštka Marcisová
hovořila s prezidentem Václavem Klausem
o aktivitách seniorů

Foto Aleš Boháč

Zelený čtvrtek, 21. 4.
9.00 hod. – Missa chrismatis
v katedrále
18.00 hod. – Mše svatá na památku Večeře
Páně

s výborem sestavuje celoroční program klubu,
ve kterém nikdy nechybí autobusové zájezdy
pro své členy a celá řada společenských událostí, jako je třeba návštěva divadelních či filmových představení.
Základna členů KD – Radvanice se mění.
Nejstarší členové odcházejí pro nemoc a také
mnohdy umírají ve značném stáří. Přicházejí
však noví členové a klub důchodců žije. Pečlivě
vedená kronika klubu zaznamenává události,
které se v tom popisovaném roce udály.
Co popřát tomuto klubu do dalšího čtvrtstoletí? Hodně životního optimismu, radost
z toho, že se přátelé mohou svobodně scházet,
že se dovedou radovat i z maličkostí. Opět již
tradiční výbornou spoluprací s naší radnicí
a sociálním odborem včele s Mgr. Irenou
Kopciuchovou.
Na snímku je předsedkyně klubu paní
Arnoštka Marcisová, která se setkala s prezidentem ČR Václavem Klausem a hovořila
o aktivitách seniorů z Radvanic a Bartovic.
S přáním mnoha úspěchů do dalších činností
Klubu důchodců – Radvanice přichází i naše
redakce RaB novin.
Jaroslav Semecký

Pondělí v Oktávu
velikonočním, 25. 4.
9.00 hod. – Mše svatá

Bohoslužby

v Husově sboru 4

Velký pátek: 17.00 hodin
Bílá sobota: 17.00 hodin
Boží hod velikonoční: 8.00 hodin

Expedice ydykseB
Dne 13. 2. se členové našeho dobrovolného hasičského sboru v Radvanicích
zúčastnili tradičního výstupu na Pustevny,
který je pořádán společně s dobrovolnými
hasiči z Vratimova. Počasí této akci přálo,
nálada byla velmi dobrá, trasa obtížná. Šlo
se pod lanovkou, ale na vrcholu hor to vše
vynahradil pohled na široké okolí a hlavně
čistý vzduch, který nám v těchto měsících
často chybí.
Hasiči Radvanice

7 RaB noviny

Hody, hody
doprovody…

Také se vám stalo, že vás někdo 1. dubna
vyvedl „aprílem“? Je to již taková tradice,
že v tento den žertujeme na cizí účet. Někdy
je to milé, jindy, zejména u těch slabších
nátur, na infarkt. Nicméně měsíc duben
je také hlavně sváteční, protože oslavujeme Velikonoce. Jsou to svátky původem
křesťanské, plné lidových obyčejů a zvyků.
Přestože se jich do dnešních dnů udrželo
již jen několik, není to všude stejné. Jsou
kraje, kde ožívají staré zvyky v podobě
folklóru. K Velikonocům patří vajíčka. Již
od pradávna bylo vejce symbolem nového
života a vzkříšení, plodnosti a úrodnosti.
Ve spojení s lidovou tradicí každoročně
malujeme a zdobíme vajíčka, bez kterých
si Velikonoce nedovedeme ani představit.
Proto na Pondělí velikonoční chodíme u nás
na Moravě s „Tatarem“ vyšlehat děvčata,
ale i všechny ženy, aby se prý ženským
vyhnaly blechy z kožichů a aby nebyly líné.
Za tuto „službu“ obdrží koledník malovanou kraslici s různými nápisy: „Nepij Janku
gořalenku, buď víc doma nežli v šenku.“
Nebo jiná ukázka lidové poezie: „Kohútek
na plotě, kukačka v hloží, přijď ke mně
ogarča, budu sama v loži.“ Pochopitelně,
že nikdy při koledě nechybí „štamprle“
něčeho ostřejšího pro zahřátí. Koledníkům
se průběžně plní jejich „igelitky“ nejenom
vajíčky, ale i domácími klobáskami či
kousky uzeného masa či špeku. Mnohdy
nechybí ani domácí „šoldra“ se zapečenou
klobáskou. Začíná nám jaro.
Ne však každé jaro bývá pro nás přívětivé.
Prohlížíte-li kroniku Ostravy, pak zjistíte,
že před 15. lety 3. dubna 1996 postihla Ostravu
sněhová nadílka – 26 cm čerstvého sněhu. To
zkomplikovalo mnoha lidem cestu do zaměstnání, neboť byla na několik hodin zcela
ochromena veřejná i osobní doprava. Byly
popadané stromy a také v Hrabůvce pod tíhou
sněhu spadla sportovní nafukovací hala, která
byla snad nejstarší sportovní nafukovací
halou v Evropě. Naopak již 6.–8. dubna téhož
roku, bylo krásné slunné počasí, které vylákalo mnoho Ostravanů do Jeseníků a Beskyd
za sněhem. Ale již 14.–15. dubna zažila
Ostrava opět návrat zimy. V Ostravě napadlo
opět několik centimetrů sněhu, který však
brzy roztál a zvedl hladiny toků. Doufejme,
že ten letošní duben bude pro nás příznivější
a budeme mít za sebou první třetinu roku.
Jaroslav Semecký
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Okénko do starých časů,
sláva sokolské kapely
Tělocvičná jednota Sokol založená
v Radvanicích v roce 1904 vydávala při pořádání
společenských akcí nemalé finanční částky
za produkci cizích kapel. Na jedné schůzi v roce
1910 bylo vydáno rozhodnutí: „Co kantor, to
muzikant, tak proč by radvaničtí kantoři, zanícení hudebníci, nemohli sestavit nějakou vlastní
kapelu a vystupovat za pár piv?“ Návrh byl přijat
a kapelnictví se ujal učitel a pozdější ředitel školy
Na Lipině Antonín Nogol.
Měl ovšem podmínku: radvanický
orchestr bude na sokolských podnicích hrát
bezplatně, ale stane se součástí tělocvičné
jednoty a ponese její jméno. Jeho požadavky
byly schváleny a učitelům nastaly perné časy.
Antonín Nogol při sestavování tanečního
orchestru přiděloval jednotlivcům hudební
nástroje podle tělesného vzhledu. Například
pan učitel Adolf Sobek, muž drobné postavy,
musel začít cvičit hru na flétnu, robustnímu
Maxi Stromskému byla přidělena basa, štíhlému Alfredu Vocelkovi viola. Zkrátka – členové sokolské kapely kapelníkem přidělené

nástroje neovládali, ale poslušně plnili vyšší
příkaz. A učení šlo všelijak. Klarinetista
při cvičení překousl plátek, basista šlapal
s basou téměř denně do Ostravy, flétnista
vyluzoval dlouhou dobu roztodivné zvuky. Píle
však byla zúročena. Když se Nogolova sokolská kapela o 32 hráčích po ročním nacvičování
představila veřejnosti, sklidila bouřlivé ovace.
A dostávala nabídky na vystupování v širém
okolí. Tělocvičné jednotě se naplnila pokladna,
a tak mohly být zakoupeny chybějící bubny,
činely a triangl. Dlužno poznamenat, že kapelmajstrem přidělené nástroje si učitelé zakoupili
na splátky ze svého skromného platu a také
si z vlastní kapsy platili hodiny u učitelů hudby
v Ostravě.
Žel, vypukla první světová válka, většina
členů kapely i Sokola musela narukovat.
Po skončení válečné vřavy se činnost sokolské
kapely už neobnovila. V těch starých časech
však platilo: co kantor, to muzikant duší i tělem!
Dle vzpomínek pana učitele Antonína Gleta
zpracovala Dagmar Joklová, kronikářka

Rozloučení se zimou

Vynášení Mařeny (nebo Smrti, Moreny)
je starý pohanský zvyk, který je spojen s obdobím jarní rovnodennosti. Pro radost našich dětí
jsme tento zvyk zavedli i v naší Mateřské škole
Ostrava-Radvanice.
Letošní zima byla velice dlouhá a my
všichni jsme se již těšili na to, až se „Mařeny –
baby zimy“ zbavíme. Její osud byl zpečetěn
dne 23. 3., kdy jsme se dopoledne šli s Mařenou
rozloučit velkým slavnostním průvodem.
Za pomoci zástupce místních dobrovolných
hasičů jsme Mařenu zapálili a poslali po řece
pryč z města. Letos se však Mařeně moc
nechtělo odplavat, ale i přesto ji proud vody
k radosti všech dětí pomalu odnášel.
Náš průvod pokračoval dále před radnici ÚMOb
Radvanice a Bartovice, kde nás s úsměvem čekali
paní starostka Bc. Šárka Tekielová a pan místostarosta Ing. Štěpán Košťál. Před vchod radnice děti
položily létečka – zelené březové věnečky a zpěvem
jarní písničky přivolaly jaro. Ale aby mohlo vstoupit
jaro i do našeho města, musela paní starostka splnit
nelehký úkol. Bylo zapotřebí odemknout vrátka
„kouzelným klíčem“. S naprostou lehkostí paní starostka úkol zvládla a jarní sluníčko nás ihned mohlo
zalechtat svými paprsky po tvářích.

Děkujeme touto cestou dobrovolným hasičům Radvanice a strážníkům Městské policie
Ostrava za bezpečný dohled nad touto akcí.
Všem občanům Radvanic a Bartovic přejí
děti a zaměstnanci Mateřské školy Radvanice
krásné jarní dny.
Bc. Martina Stankušová
Foto Jindra Lásková a MŠ Radvanice

Jízda historickými
trolejbusy
Den památek a sídel pořádá také Dopravní
podnik města Ostravy. Pro zájemce připravil
vyhlídkové jízdy historickými trolejbusy,
které se uskuteční 16. dubna. Celý den budou
cestující vozit na trase od Hlavního nádraží
(sed)
až do Michálkovic. 

Beseda s městskou policií

Ozdravný pobyt
MŠ Ostrava-Radvanice získala z rozpočtu
statutárního města Ostravy neinvestiční dotaci
na výdaje spojené s ozdravným pobytem
dětí ohrožených znečištěním ovzduší ve výši
75 000 Kč. Ozdravný pobyt se uskuteční v termínu od 11. 4 do 15. 4. 2011 v horském hotelu
Pokrok na Bílé. Je určen 30 dětem z předškolní
třídy. Pobyt bude hrazen z účelové dotace
Magistrátu města Ostravy, odboru životního
prostředí, z fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Dětem budeme přát nezapomenutelné zážitky a krásné počasí během celého
pobytu.
Dana Lérová, MŠ Radvanice

Recitační soutěž

Do Mateřské školy v Bartovicích zavítali
v únoru městští policisté, aby seznámili děti
s náplní jejich práce. Na začátku se děti nejprve dověděly, jak takový policista vypadá,
co všechno má u sebe (odznak, zbraň, pouta,
obušek…).
Policisté jim také dali možnost vyzkoušet
si, jak fungují pouta a obušek. Pak si povídali
o tom, k čemu nám policie slouží, jak se na ní

můžeme obrátit a jak mají děti jednat v určitých
situacích, které si také prakticky vyzkoušely.
Na závěr besedy si policisté s dětmi shrnuli nejdůležitější informace, zda-li znají svoje jméno,
příjmení a adresu, kde bydlí. Také jim rozdali
pěkné omalovánky a obrázky, ze kterých, měly
děti velkou radost. Beseda byla poučná a dětem
se velmi líbila.
Bc. Hanka Holubová

Mladí radvaničtí hudebníci se neztratili
V minulém čísle jsme Vás informovali
o školním kole mladých hudebníků. Na přelomu února a března proběhla okresní kola této
prestižní soutěže základních uměleckých škol
v oborech klavír, kytara, akordeon a smyčcové nástroje. Mladí muzikanti z radvanické
pobočky se v konkurenci neztratili a vybojovali
krásná umístění. Přes úbytek našich soutěžících z důvodu polámaných rukou získala naše

Vše nejlepší
k MDŽ

Jako každý rok jsme přišli popřát seniorům k Mezinárodnímu dni žen a navštívili je v DPS v Ostravě-Bartovicích.
Dne 2. března 2011 naši žáci odloučeného
pracoviště ZŠ Vrchlického přednesli básně,
zazpívali veselé písničky a také zahráli
na flétnu. Na závěr jsme všem oslavencům
předali malý dáreček, srdíčko.
Žáci byli také za své vystoupení „sladce“
odměněni.Prožili jsme se seniory příjemné
dopoledne a moc děkujeme i za krásnou
kytičku nám paním učitelkám.
PaedDr. Marcela Šimčíková
ZŠ Vrchlického,
odloučené pracoviště Bartovice

pobočka pěknou řádku ocenění. V oboru klavír
se umístila Klára Kaňáková na 3. místě a Eliška
Burdová na místě 2. V oboru kytara získala
Jana Vnenková krásné 2. místo a zástupkyně
houslové třídy Markéta Linhartová a Jana
Burdová ve svých kategoriích zvítězily. Janě
Burdové budeme všichni držet palce v krajském
kole, do kterého se svým výkonem probojovala.
Marie Zedníčková

Dne 23. února se na základní škole
Vrchlického konala recitační soutěž. Přihlásilo
se mnoho dětí, které porota ohodnotila a obměnila dárky, které věnovalo SRPŠ. Nejvíce
zájemců se přihlásilo v nižších třídách, ale pár
zájemců se našlo i na druhém stupni. Žáci byli
rozděleni do 4 kategorií. Nultou kategorií byli
žáci přípravné třídy a 1. tříd, v této kategorii
se neurčovalo pořadí. V první kategorii soutěžili žáci druhých a třetích tříd, druhá kategorie
patřila čtvrtým a pátým třídám a poslední
kategorii zastupovali žáci šestých až sedmých
tříd. Soutěžící si připravili nádherné básničky. Všem výhercům gratulujeme a těšíme
se na další ročník této krásné soutěže. Vítězové
kategorií: Dominik Petr Orel, Dominika
Lščáková, Diana Boldiová
ZŠ Vrchlického, žákyně VII. A Lucie Linhartová
Foto Martina Linhartová

Co přinesl
nový rok

Nový rok byl pro žáky ZŠ Trnkovecká
ve znamení kulturních zážitků, které jim přinesly návštěvy Loutkového divadla v Ostravě.
Nejstarší žáci viděli hru Dívka s pomeranči,
nejmenší přivítal Pejsek s kočičkou, na třeťáky
se usmívali Broučci a pro žáky 5. a 6. třídy byly
připraveny Staré pověsti české. Hluboký dojem
na žáky udělala i výstava v Ostravském muzeu
s názvem Král, který létal. Dozvěděli se mnoho
informací o Janu Lucemburském a viděli
spoustu zajímavých historických předmětů.
Žáci 4. a 5. třídy se zapojili i do sportovního
klání „Preventan cup“ ve vybíjené. Ani vědomostní soutěže nezahálely. Proběhlo školní
kolo Pythagoriády a úspěšní řešitelé budou naši
školu reprezentovat v městském kole.
Mgr. Ivana Kačmaříková, ZŠ Trnkovecká

Uzávěrka příštího
čísla: 15. 4. 2011
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VIII. reprezentační ples obvodu

V pořadí osmý reprezentační ples městského obvodu Radvanice a Bartovice se konal
26. února již tradičně ve Společenském domě
v Bartovicích. A jak se všichni shodli, povedl
se.
Více než dvě stovky účastníků vítaly
při vstupu tulipány, krásně vyzdobený sál
a na pódiu bohatá tombola, na kterou byli
organizátoři plesu patřičně pyšní. Není divu,
že stolek, kde se prodávaly lístky do tomboly,
byl od začátku v obležení plesajících, protože
naděje na výhru byla opravdu velká.
Ples zahájila starostka městského obvodu
Bc. Šárka Tekielová s moderátorem Davidem
Zbavitelem a po krátkém předtančení, které

Filipojakubská noc

Vedení ZŠ Vrchlického spolu s členy
SRPŠ srdečně zve širokou veřejnost na veselou Filipojakubskou noc. Akce se koná
dne 29. dubna od 17.00 hod. na školním
hřišti na ulici Vrchlického. Budeme velmi
potěšeni, pokud přijdete v kostýmu čarodějů a čarodějnic či strašidla a strašidýlka,
netopýr, myš, žába též povoleni. Pro děti
i dospěláky bude připraven pestrý program
plný soutěží, tanečků a her a také pohoštění.
Moc se na všechny těšíme.
ZŠ Vrchlického a SRPŠ

NOVĚ OTEVŘENO!!!

Domácí potřeby a železářství OLYMAR
v Šenově na náměstí, obchodní dům 1. patro
Tel.: 731 161 773 Po–Pá: 8.30–17.00 hodin, So
8.00–11.30 hodin
- velikonoční akce TESCOMA – při nákupu
nad 400 Kč
získáte dárek v hodnotě 140 Kč
- sběrna broušení nářadí: nože, nůžky, pily,
řetězy
- velký výběr domácích potřeb, zahradnické
potřeby,
elektro, voda, ruční nářadí
Těšíme se na Vás!
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obstaraly mladé naděje, už parket patřil účastníkům plesu. K tanci i poslechu hrála kapela,
kterou vystřídaly hvězdy Pavel Roth a Petr
Rezek. Před tombolou čekalo na všechny
překvapení, které pro plesající připravila paní
starostka. Do jednoho z pohárů se šampaňským
totiž vhodila malý diamant a pak už bylo jen
otázkou, kdo si sklenici s takřka neviditelným
kamenem vybere. Štěstěna se nakonec usmála
na Martina Widenku, vedoucího pošty, který
nevěřícně zíral na pohár, v němž se skrýval
drahocenný kámen. „Nikdy jsem nic nevyhrál,
a teď tohle,“ usmíval se překvapeně. Po tomto
zlatém hřebu večera následovala všemi očekávaná tombola, na jejíž organizaci se symbolicky
podílelo nejvyšší vedení obce i města. Nádobu
s lístky držel náměstek ostravského primátora
a radvanický zastupitel Bc. Aleš Boháč a ceny
na pódiu podávala sama starostka.
PaedDr. Zuzana Sedláčková
Další snímky najdete na poslední straně

Městský obvod děkuje všem sponzorům, kteří
přispěli finančními dary a cenami do tomboly.
Finanční dary poskytli:
CelTel s.r.o., STASPO spol. s r.o., Ostravské komunikace, a. s., Jiří Krzywoň, VAMOZ – servis, a. s., SEKOS
Morava a. s., SMART TRADING COMPANY s.r.o.,
Radim Tvarůžka, HAUT-RAVESA, s. r. o., Jaromír
Mičulka, LUING PYREX, spol. s r. o., VSP Exim, s.r.o.,
R&M GEODATA s.r.o., ETVM s. r. o., SAM BABY, s. r. o.,
VVUÚ a.s., Technické služby a.s., Fyzikálně technický
zkušební ústav s. p., UNIMETRA s.r.o., Done Lazarov
Hodnotné ceny do tomboly věnovali:
B&P Interiéry, Jankostav, Sanjet HTS, Diamonds
International Coproration, Libros, Kamenictví Krejčí,
Restav-Market, CelTel, poslanec Parlamentu ČR Bc.
Adam Rykala, Spektrum Morava, Auto Heller, SamBaby,
PP FAKR, GeoData, Cukrářství u Ho-Pa, MAVA, Sekos
Morava, Kanalizace Jiří Duda, Květinářství Pavlína
Kozlová, Fa Jiří Krzywoň, Kominictví LRS-Milan
Lukáš, Tomáš Toman, Luing Pyrex, ASA Expert, náměstek primátora SMO Ing. et Ing. Jiří Srba, Arbor Moravia,
Řeznictví Pavel Rada, místostarosta městského obvodu
Richard Dudek, DiS., ETVM, Ing. Jiří Vítek, Vinný
sklep u Sládků, Cukrářství Aknel, Sbor dobrovolných
hasičů Ostrava-Bartovice, Instamont-Robert Číž, Done
Lazarov, van Gansewinkel, OZO Ostrava, starostka
městského obvodu Bc. Šárka Tekielová, místostarosta
městského obvodu Ing. Štěpán Košťál, náměstek primátora SMO Bc. Aleš Boháč, Český svaz chovatelů OstravaRadvanice, Czechokristal-Jiří Kubina a syn, Zlatnictví
Gabriela Ščerbová, stavební práce – Josef Šrámek, kadeřnický salon MARCI, Repronis, náměstkyně primátora
Ing. Simona Piperková, Restaurace Hastrman, Pharmos,
zastupitelka městského obvodu Šárka Mendlová, vedoucí
pošty v Ostravě-Radvanicích Martin Widenka, HC
Radvanice, MP Reality, Květinářství Simona Skupinová,
Ramses Ostrava, Ing. Eva Suknarovská, Hutní projekt
Ostrava, Sbor dobrovolných hasičů Ostrava-Radvanice,
Evromont, Ostravské městské lesy a zeleň, Mgr. Věra
Jakoubková, Fa JaS, Textil Vladimíra, Hospůdka
Lučina, VVUÚ, Unimetra, Technické služby Ostrava,
SD Ostrava-Bartovice, Dámská móda – Jurečkova ul.,
Pekařství Bartovice, Český zahrádkářský svat OstravaRadvanice, Czechymen, Ing. Břetislav Blažek, CSc.,
manželé Buryšovi, skupina HEC..
Květinovou výzdobu věnovalo
Květinářství Simona.

Podpora dětských obětí dopravních nehod
Nadační fond manželů Livie a Václava
Klausových a společnost Lukoil společně
vytvořily projekt, jehož cílem je podpora
dětí, které v důsledku dopravní nehody přišly
o jednoho nebo oba rodiče.
Společnost Lukoil, jedna z předních
mezinárodních ropných společností, se svou
činností (prodej pohonných hmot a provozování čerpacích stanic) přímo podílí na rozvoji
automobilismu. Z tohoto důvodu se rozhodla
významnou část svých CRS aktivit směřovat
na podporu dětí, jejichž život byl trendem
nárůstu automobilové dopravy tragicky
a natrvalo zasažen a změněn.
Sirotkům a polosirotkům, kteří v důsledku
dopravní nehody a úmrtí rodiče či rodičů

spadají do kategorie sociálně slabých, či
dětem, kteří jsou díky nehodě vážně zranění
či doživotně postižení, chce projekt pomoci
především finančním příspěvkem na jejich
vzdělání. Děti trvale postižené v důsledku
dopravní nehody by měly mít příležitost získat podporu na vzdělání, případně na aktivity
směřující k jejich opětovné integraci do běžného života.
Zájemci o příspěvek se podrobnější
informace dozvědí na webových stránkách
www.nadacnifondklausovych.cz nebo
na www.lukoil.cz/charita. Kontaktní osobou pro žádost o příspěvek je Mgr. Hana
Benedová, e-mail: benedova@nadacnifond(red)
klausovych.cz, tel.: 224 372 196. 

Prodej garáže

Prodám garáž v Ostravě-Radvanicích,
poblíž MHD. Zájemci mohou volat
736 200 296.

Žijme tancem

Nabídka pronájmu

Zumba, každou středu od 17.30 a pátek od 18.00
na ZŠ Vrchlického Radvanice.Zumba – víkend s tancem
v polském Namyslowě v termínu od 1. 4. do 3. 4. Cena
1 990 Kč s dopravou, ubytováním, plnou penzí a tréninky. Přihlášky u trenérů v TŠ. Mezinárodní taneční škola
pro dospělé, mládež a děti v hotelu na Palkovských hůrkách a termínu od 14. 8. do 20. 8. 2011.
Informace na www.tspalas.com, tel.: 604 503 817.

Pronajmeme objekt k podnikání na ulici
Menšíkova 9 v Ostravě-Radvanicích o celkové
výměře 20 m2. Objekt je vhodný jako menší
prodejna, second hand, případně dílna. Voda
i elektřina jsou v místě. Budova je po celkové
rekonstrukci: nová elektroinstalace, vymalovaná,
čistá, s novou podlahou a dalšími úpravami.
Možno ihned pronajmout.
V případě zájmu volejte tel. číslo

775 092 801.

Potvrzeno:

Češi chtějí jistotu!
Mimořádný zájem o zájezdy do Chorvatska už začal.
Bezpečí, jistotu a atraktivní ceny najdou letos Češi
na chorvatském Jadranu.
Vybíráme z Mimořádného katalogu zájezdů do ChorVatska

roDINNÁ DoVoLENÁ
náš tip

Neptun Klub Baška Voda

Rodinné bungalovy
Termín: 2. 7. – 9. 7. 2011
pobyt s polopenzí pro 2 dospělé a 2 děti

18 711 Kč/4 osoby

konečná cena při nákupu do 30. 4. 2011
Možnost dokoupení autobusové nebo letecké dopravy.

www.ckvt.cz nebo tel.: 59 666 40 40

R E PR E ZE NTAČN Í PLES O BVO DU

Q Foto Zuzana Sedláčková

VYNÁŠENÍ MAŘENY A MAŠKARNÍ KARNEVAL

Q Foto Ŕadka Nosková
a MŠ Radvanice
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