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Oslavy výročí Klubů důchodců 
v radvanicích a Bartovicích
radnice pozvala seniory do Imperialu

V krásném prostředí hotelu Imperial v salonku 
Legend proběhly 9. června oslavy 25. výročí zalo-
žení Klubu důchodců v Radvanicích a 10. výročí 
založení Klubu důchodců v Bartovicích. „Vážíme 
si práce, kterou pro obvod senioři dělají. Ať jim 
jejich energie a nadšení vydrží co nejdéle,“ řekla 
starostka městského obvodu Bc. Šárka Tekielová.

Oslav se zúčastnilo cca 80 seniorů a také 
hosté. Starostka městského obvodu Radvanice 
a Bartovice Bc. Šárka Tekielová všem přítomným 
popřála hodně zdraví a dobré nálady do dalších 
let v životě i činnosti klubů důchodců a předala 
jednotlivým předsedům klubů důchodců, paní 
Arnoštce Marcisové a panu Lumíru Adamusovi, 
květiny a keramické hodiny z dílny žáků ZŠ 
Vrchlického v Radvanicích. Další drobné zdra-
vice pronesli také náměstek primátora města 
Ostravy Bc. Aleš Boháč, místostarosta měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice Ing. Štěpán 
Košťál, paní Marta Volná, která stála u zrodu 
našich klubů důchodců jako vedoucí odboru soci-
álních věcí, i současná vedoucí odboru sociálních 
věcí Mgr. Irena Kopciuchová.

Celé odpoledne se neslo ve slavnostním 
tónu. V úvodu vystoupili studenti Janáčkovy 
konzervatoře a gymnázia v Ostravě s kyticí ope-
retních melodií, úsměvy na tvářích seniorů přišli 
vykouzlit Klauni z Balónkova, kteří kouzlili 
celé odpoledne a každý senior si odnesl dáreček 
v podobě kytičky nebo zvířátka, vytvořeného 

z nafukovacích balónků. Závěrem zazněly 
muzikálové písně v podání Genny Ciatti z Prahy. 
Všichni přítomní si odnesli domů na památku 
CD nosič s fotografiemi, které zachycují, jak šel 
čas. Slavnostní oběd, moučník a sklenička vína 
už jen dovršily příjemné chvíle našich seniorů.

Mgr. Irena Kopciuchová, 
vedoucí odboru sociálních věcí

Arnoštka Marcisová a Lumír Adamus dostali  Q

od starostky Bc. Šárky Tekielové a místostarosty 

Ing. Štěpána Košťála keramické hodiny z dílny 

žáků ZŠ Vrchlického v Radvanicích.  

Foto Kateřina Tomanová

Program Bartovické pouti
Hlavní program:
od 11.00 pouťové atrakce
15.00 zahájení
15.15 Klauni z Balónkova – 

zábavný program pro děti
15.45 Josef Klíma – 1. část 
16.30 Klauni z Balónkova – 

zábavný program pro děti
17.00 Josef Klíma – 2. část
17.45 travesti show
18.15 Pavel Roth s hostem Genny 

Ciatti
19.00 tombola 
20.00 Nebratři – hrají k poslechu 

a k tanci
21.45 ohňostroj 

doprovodný program:
Kolotoče, nafukovací atrakce, stánkový 

prodej, prezentace hasičské techniky, pre-
zentace městské policie – laserová střelnice, 
ukázka sportovního výcviku psů a agility, 
voltižní vystoupení – gymnastické cviky 
na koních, možnost projížďky na koních pro 
návštěvníky akce, bohaté občerstvení. 

Pozvánka 
na Bartovickou pouť

Srdečně zveme všechny spoluobčany na 
XVII. Bartovickou pouť ke Sv. Anně, která 
se uskuteční v sobotu 30. července 2011 
před hasičskou zbrojnicí a základní školou 
v Ostravě-Bartovicích.  

Bc. Šárka Tekielová, starostka

Senioři mají za sebou spoustu krásných zážitků. Foto archiv Q

Lumír Adamus točil talíři jako profesionál.  Q

Foto Kateřina Tomanová



Společenský dům v Bartovicích 
má nového nájemce. Vedení radnice 
vybralo jako nejzajímavější nabídku 
Ing. Kateřiny Tomanové z Radvanic 
a už 1. 8. se bude takzvaný společňák 
znovu otevírat Dnem otevřených 
dveří. Přichystán je bohatý program 
a vystoupit v něm mohou i zájemci, 
tanečníci, zpěváci, kapely, kteří něco 
umějí a nebojí se to ukázat před lidmi 
na pódiu.

„Moje nabídka není postavena na restauraci 
a hostinské činnosti, jako tomu bylo doposud, 
ale na kultuře, která v obci chybí. V sobotu nebo 
v neděli tu není kam jít a já bych chtěla, aby 
když se řekne: Jedem do Bartovic, znamenalo 
to: jedem za kulturou,“ vysvětluje Ing. Kateřina 
Tomanová své záměry. „Bude tady půso-
bit taneční škola Marka Dědíka, mistra ČR 

v latinskoamerických tancích, který 
je známý ze Stardance jako partner 
Veroniky Žilkové. Bude se tu učit 
tančit latina, ale i hip hop nebo třeba 
Zumba, uvidíme, o co bude největší 
zájem. Budeme pořádat koncerty, 
divadelní představení a pro seniory 
chystáme tradiční čaje o páté, oldies 
party, nabídneme příležitost mladým 
umělcům, zpěvákům, kapelám. Jsem 
hodně zaměřena na pomoc lidem, 

takže budeme taky pořádat různé charitativní 
akce a budou u nás vystupovat i handicapovaní,“ 
dodává nová nájemkyně.

Také prostory Společenského domu se kromě 
velkého sálu trochu změní. Z prostoru zvaného 
Peklo vznikne retrokavárna, vybavená starým 
nábytkem, kde se budou lidé potkávat s umělci. 
Budou se tu konat oldies party i diskotéky 

po mladé. Ve sklepě zůstane zachován Motobar, 
kde by se mohli scházet mladí na diskotékách 
a děti na dětských párty. V bývalé restauraci 
už nebude fungovat denní provoz a prostory 
kuchyně budou sloužit pro přípravu větších 
akcí, jako jsou třeba plesy a firemní večírky, kdy 
se jídlo zajistí přes cateringové firmy. Venkovní 
zahrádka se změní v zastřešené pódium, kde 
bude třeba hrát kapela Trigon band, jejímiž 
členy jsou handicapovaní, kteří budou mít 
ve Společenském domě své stálé místo a budou 
zde moci prodávat své výrobky.

„Rozhodla jsem se do toho jít ze dne 
na den, ale věřím tomu, že se kultura a charita 
v Radvanicích a Bartovicích uživí. Obci pomůžu 
tím, že tady kulturu pozvednu a zároveň tím 
náš městský obvod zviditelním,“ uzavírá 
Ing. Kateřina Tomanová.

PaedDr. Zuzana Sedláčková
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Nájemcem společenského domu je žena

V současné době není pěkný pohled na vysá-
zenou zeleň na směrovacích ostrůvcích nové 
okružní křižovatky v Radvanicích u prodejny 
Penny. Do těchto ostrůvků byla pro zvýšení 
estetického dojmu a zvýšení pozornosti řidičů sta-
novena v projektu a zhotovitelem stavby okružní 

křižovatky realizována výsadba polštářovitého 
keříku s názvem nízký skalník.

Tyto keříky ale po své výsadbě na podzim 
loňského roku v naprosté většině nepřežily zimní 
období a na jaře nevyrašily. 

Městský obvod Radvanice a Bartovice 
reklamoval u dodavatele stavby provedení nové 
výsadby. Reklamaci dodavatel stavby ale neuznal 
a v současné době probíhá následné reklamační 
řízení, které se bohužel odráží na neutěšeném 
stavu zeleně na předmětných ostrůvcích. Uděláme 
všechno pro to, aby tyto plochy svým stavem při-
spěly co nejdříve k estetizaci centra Radvanic. 

Zároveň městský obvod vyzval k nápravě 
i majitele ploch podél ulice Těšínská a Lihovarská, 
které byly upraveny při stavbě prodejny Penny 
a které také již neplní svou estetickou funkci.

Ing. Ctirad Havlásek, vedoucí odboru MHDaP

výsadba zeleně 
na novém kruhovém 
objezdu

Není nám lhostejná 
bezpečnost našich 
dětí

Kdo někdy zkusil přejít Těšínskou, ví, že to 
není vždycky jednoduché, zvláště pro naše 
nejmenší. Proto starostka městského obvodu 
Bc. Šárka Tekielová společně s náměstkem 
ostravského primátora a radvanickým zastu-
pitelem Bc. Alešem Boháčem koupili všem 
dětem z mateřských školek v Radvanicích 
a Bartovicích reflexní vesty, aby se při pro-
cházkách v městském obvodu mohly cítit 
bezpečněji. Našim nejmenším se vestičky 
ozdobené oblíbenými postavičkami tak zalí-
bily, že si je už nechtěly svléknout. 

Starostka navíc pozvala do mateřských 
školek Klauny z Balónkova, aby dětem vysvět-
lili, jak se na silnici chovat. „Klauny mám 
moc ráda, s dětmi to umějí a děti poučení for-
mou hry přijímají daleko lépe, než klasickou 
výuku,“ říká starostka městského obvodu. 

Veselí Klauni z Balónkova dětem zábavnou 
formou vyložili význam dopravních značek 
a předložili jim pár situací, ke kterým může 
na silnici dojít. Představení, v němž nechyběly 
prvky magie a klaunských gagů, se dětem tak 
líbilo, že klauny nechtěli ze školiček pustit. 

PaedDr. Zuzana Sedláčková

Klauni dětem vysvětlují záludnosti na silnici.  Q

Foto archiv

Statutární město Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice Vám v letošním roce 
připravilo hromadné očkování psů proti 
vzteklině jako součást projektu HAFANI, 
který je zaměřen na docílení bezproblémového 
a bezpečného soužití lidí a psů v našem obvodě.

Očkování provede privátní veterinární 
služba (MVDr. Ivo Šimoník, CSc.) u psů starších 
6 měsíců. Očkování je p o v i n n é na základě 
zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 
a o změně některých souvisejících zákonů (veteri-
nární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

VE ČTVRTEK 1. ZÁŘÍ 2011
•  v 8.00–11.00 hodin a ve 14.30–16.00 hodin 

v Ostravě-Radvanicích ve dvoře radnice,
•  ve 12.30–14.00 hodin v Ostravě-Bartovicích 

na hřišti u hasičské zbrojnice.
Upozornění! Doprovodný program spoje-

nýs očkováním psů bude probíhat pouze

v Ostravě-Radvanicích ve dvoře radnice.
Jeho součástí bude například:
-  kynologická poradna, 
-  ukázky techniky pro odchyt zatoulaných 

psů a koček nebo ukázky z výcviku služeb-
ních psů a zákroků strážníků MPO,

-  zábavný kulturní program pro děti,
-  soutěžní odpoledne pro děti (rodiče, praro-

diče) a jejich pejsky. 
Cena za očkování je stanovena ve výši 

100 Kč. Poplatek bude vybrán v místě konání 
očkování. V ceně je zahrnut veterinární výkon, 
cena vakcíny a zdravotnického materiálu, 
potvrzení o očkování. 

Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby 
předvedení psi byli opatřeni náhubkem 
a doprovázela je dospělá osoba.

Náhradní termín očkování není sta-
noven. Majitelé psů mají možnost psy 
dovakcínovat ve veterinární ordinaci v Ostravě-
Michálkovicích (pondělí–pátek od 15.00 
do 19.00 hodin), případně si očkování zajistit 
v jiné veterinární ordinaci již za plnou cenu.

Bc. Šárka Tekielová, starostka 

Pozvánka na společenskou akci HaFaNI a povinné 
očkování psů proti vzteklině



Měsíce květen a červen letošního roku 
nám připravily vedle několika krásných akcí 
a slavností (Noc kostelů, První svaté přijímání, 
Dětský den spojený s farní vaječinou…) také 
jedno nemilé „překvapení“. Římskokatolický 
farní kostel v Radvanicích se stal (a stále je) 
cílem zlodějů, kteří se rozhodli jej očesat 
doslova jako vánoční stromeček. 

A tak nám postupně mizely a mizí okapové 
žlaby (15 m), svody (8 m), střešní krytina nad 

levou sakristií a dokonce i 30 metrů hromo-
svodu. Finanční hodnota těchto posledních 
útoků se začíná šplhat přes 50 000 Kč. K tomu 
už ani nelze počítat pravidelně vykradená auta 
na parkovišti před kostelem a hřbitovem. Pocity 
zmaru a bezmoci už mne ani neopouštějí. 
Řešení, zdá se, neexistuje. 

Prosím proto všechny návštěvníky kos-
tela i hřbitova o maximální ostražitost. 
Nenechávejte si nic ve svých zaparkovaných 
autech a při jakémkoli podezřelém pohybu 
na parkovišti, kolem kostela a především 
za kostelem okamžitě kontaktujte policii. 
Jakékoliv fotografie podezřelých osob a SPZ 
jejich automobilů mohou být vždy užitečné. 
Kompletní fotogalerie o posledních krádežích 
naleznete na www.farnostradvanice.cz/ekono-
micka-rada. Děkuji za porozumění i podporu.

Marek Jargus, farář

Nájezdy zlodějů neznají mezí. Na kostele  Q

už nejsou okapové žlaby. Foto Marek Jargus
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Dne 9. 3. 2011 byl na podatelnu úřadu měst-
ského obvodu doručen průvodní dopis k petici, 
který podepsali obyvatelé obvodu Stanislav 
Procházka, Lukáš Blažek a Tomáš Klimek. 

V petici požadovali spravedlivou privatizaci 
bytového fondu, tedy převedení obecních bytů 
do vlastnictví stávajících nájemníků.

Zastupitelstvo městského obvodu dne 28. 6. 2011 
projednalo podání a shledalo, že je nelze považovat 
za petici, protože neobsahuje originály podpisů 
a podpisové archy nesplňují náležitosti požadované 
zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, kdy 
například chybí údaje o tom, kdo petici sestavil.

„Statutární město Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice v současné době 

nepředpokládá prodej žádného z 266 bytů 
v obytných domech městského obvodu“ vysvět-
luje starostka městského obvodu Bc. Šárka 
Tekielová a dodává, že veškeré vybrané 
nájemné je zpětně investováno do oprav 
a údržby bytového fondu. 

Například v roce 2010 se jednalo o částku 
7 492 680 Kč, kdy tato částka mohla být vyšší 
o cca 650 000 Kč, což představuje částku evi-
dovaného dluhu na nájemném. Další částka 
investovaná do oprav, rekonstrukcí a investic do 
bytového fondu nad rámec vybraného nájemného 
v roce 2010 činila 1 595 000 Kč. Zanedbanost 
bytového fondu byla v minulých letech zapříči-
něna mj. i regulací výše nájemného, kdy vybrané 

prostředky znemožňovaly realizaci větších 
investičních akcí v bytovém fondu. Současně 
také v minulých letech bohužel městský obvod 
nevyužil ve větší míře možnosti státních dotací na 
celkové revitalizace bytové zástavby, píše se dále 
v odpovědi schválené zastupiteli.

Dále se v odpovědi upozorňuje na to, že 
v případě, že by došlo v budoucnu k odprodeji 
jednotlivých bytů či domů, prodejní ceny domů či 
bytů by se odvíjely od tržních cen dle znaleckých 
posudků. V neposlední řadě v souladu se zákonem 
č. 128/2000 Sb., o obcích, obec pečuje mj. o potřeby 
svých občanů, což v oblasti potřeby bydlení může 
zajistit pouze vlastním bytovým fondem.

PaedDr. Zuzana Sedláčková

zastupitelé projednali petici požadující privatizaci bytového fondu

Městský obvod Radvanice a Bartovice 
ve spolupráci s Městskou policií Ostrava – oddí-
lem prevence kriminality připravil na letní 
prázdniny pro děti ve věku 6–15 let ze sociálně 
slabých rodin, ale nejen pro ně, dva turnusy 
Příměstského tábora s bohatým sportovním, 
poučným a zábavným programem. Dětem 
se budou denně věnovat čtyři strážníci z úseku 
prevence Městské policie Ostrava a jeden 
vedoucí tábora od 7.30 hodin do 17.00 hodin. 
Veškeré aktivity dětí během tábora, strava i pitný 
režim jsou plně hrazeny z financí transferu 
Magistrátu města Ostravy městským obvodům.

Veškeré aktivity dětí během tábora, strava

i pitný režim jsou plně hrazeny z transferu statu-
tárního města Ostravy městskému obvodu.
I.  turnus bude probíhat od 18. 7. 2011 do 22. 7. 

2011
II.  turnus bude probíhat od 15. 8. 2011 do 19. 8. 

2011
Potřeby dětí: vhodný sportovní oděv, pevná 

sportovní obuv, batoh a pláštěnka.
Přihlášky si rodiče mohou vyzvednout i ode-

vzdat na odboru sociálních věcí Úřadu měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice, v přízemí, 
kancelář č. 4 u Mgr. Ireny Kopciuchové.

Mgr. Irena Kopciuchová,  
vedoucí odboru sociálních věcí

Letní příměstský tábor pro děti

Ve dnech 1. až 6. června 2011 byla část 
zaměstnanců Dopravního podniku Ostrava a.s. 

ve stávce, přepravní služby byly proto provo-
zovány v redukované míře. Stávka byla půlnocí 

z 6. na 7. června ukončena a vše se vrátilo 
do provozu normálního jízdního řádu pro pra-
covní den. Dopravní podnik se tímto omlouvá 

občanům městského obvodu Radvanice a 
Bartovice za komplikace, které omezením slu-
žeb během trvání stávky způsobil a děkuje za 
projevenou trpělivost.

Ing. Roman Kadlučka, Ph.D.
ředitel společnosti

Omluva dopravního podniku Ostrava a.s.

zlodějům není nic svaté…

Generální ředitel 
arcelormittal daroval 
seniorům altán

Dne 21. června obyvatelé Domu s pečova-
telskou službou v Ostravě-Bartovicích převzali 
osobní dar generálního ředitele ArcelorMittal 
Ostrava a.s. pana Augustina Kochuparampila, 

a to pavilon Florida /kovová konstrukce 
altánu s plátěnou střechou/. Za městský obvod 
Radvanice a Bartovice poděkoval generál-
nímu řediteli místostarosta městského obvodu 
Radvanice a Bartovice Ing. Štěpán Košťál 
a za seniory vedoucí odboru sociálních věcí. 

Text a foto Mgr. Irena Kopciuchová,  
vedoucí odboru sociálních věcí

Poděkování za setkání
Ve čtvrtek 9. června se členové radvanického 

a bartovického klubu seniorů sešli v restau-
raci „Legend“ hotelu Imperial v Ostravě, aby 
společně oslavili významná výročí svého zalo-
žení. Atmosféra na počest 25 let radvanického 
klubu a 10 let bartovického klubu v nádherném 
prostředí byla vskutku slavnostní. Kulturní 
program moderovala se šarmem vedoucí 
odboru sociálních věcí Mgr. Irena Kopciuchová. 
Blahopřání pronesená starostkou Bc. Šárkou 
Tekielovou, místostarostou Ing. Štěpánem 
Košťálem a náměstkem primátora města 
Ostravy Bc. Alešem Boháčem i proslovy někte-
rých seniorů byly natolik srdečné, že na toto 
setkání se bude hodně dlouho vzpomínat. 
Děkujeme představitelům naší radnice za krásně 
prožité odpoledne. Za kluby seniorů

Arnoštka Marcisová a Lumír Adamus



Rada městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na své 13. schůzi dne 25. 5. 2011
–   souhlasí s přijetím daru formou finančního 

příspěvku ve výši 61 500 Kč dle darovací 
smlouvy a rozhodla na návrh odboru míst-
ního hospodářství, dopravy a přestupků 
o uzavření darovací smlouvy č. S 312/2011 
na poskytnutí finančního přípěvku ve výši 
61 500 Kč určeného k zakoupení deví-
timístného nového motorového vozidla 
zn. Peugeot, které bude využíváno měst-
ským obvodem Radvanice a Bartovice 
s dárcem: Sbor dobrovolných hasičů 
Ostrava-Bartovice, U Statku č. 8, 717 00 
Ostrava-Bartovice, IČ 64989747.

Rada městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na své 14. schůzi dne 8. 6. 2011
 –   projednala návrh podání žádosti na poskyt-

nutí podpory formou dotace z Ministerstva 

životního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životního prostředí, XXVIII. 
výzvy – prioritní osa 3 Udržitelné využívání 
zdrojů energie, oblast podpory 3.1 Výstavba 
nových zařízení a rekonstrukce stávajících 
zařízení s cílem zvýšení využívání OZE 
pro výrobu tepla, elektřiny a kombino-
vané výroby tepla a elektřiny, podoblast 
podpory 3.1.1. – Výstavba a rekonstrukce 
zdrojů využívajících OZE, oblast podpory 
3.2 Realizace úspor energie a využití odpad-
ního tepla u nepodnikatelské sféry, podob-
last 3.2.1. Realizace úspor energie na projekt 
„Energetické úspory objektu úřadu měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice“ 
ve výši celkových výdajů 4 606 170 Kč 
včetně DPH,

 –   rozhodla o uzavření smlouvy č. 358/2011/
MBŠaK o pronájmu Společenského 
domu v Ostravě-Bartovicích, s nájemcem 
Kateřinou Tomanovou, Bučinská 1387/22, 
716 00 Ostrava-Radvanice, IČ 60814730.

Rada městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na své 15. schůzi dne 22. 6. 2011
 –   bere na vědomí petici občanů „Oprava 

komunikace na ulici Světlá, Ostrava- 
-Radvanice“ podanou v souladu se záko-
nem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, 
v platném znění, přijatou dne 26. 5. 2011 
a souhlasí s návrhem odpovědi na petici 
občanů „Oprava komunikace na ulici Světlá, 
Ostrava-Radvanice“,

 –   souhlasí se zněním odpovědi na podání 
s názvem „Petice podle čl. 18 Listiny základ-
ních práv a svobod a zákona č. 85/1990 
Sb. o právu petičním nájemníků obecních 
bytů v městském obvodu (dále jen „MO“) 
Radvanice a Bartovice v Ostravě za spraved-
livou privatizaci – převod vlastnického práva 

k části obecního bytového fondu na současné 
nájemníky“ a doporučuje zastupitelstvu 
městského obvodu schválit znění odpovědi.

Zastupitelstvo městského obvodu 
Radvanice a Bartovice na svém zasedání 
dne 28. 6. 2011
 –   schválilo zprávu o výsledku hospodaření 

městského obvodu Radvanice a Bartovice 
za rok 2010 – závěrečný účet včetně všech 
příloh s tím, že souhlasí s celoročním hospo-
dařením bez výhrad, finanční vypořádání 
se státním rozpočtem, finanční vypořádání 
se statutárním městem Ostrava, finanční 
vypořádání s příspěvkovými organizacemi 
včetně schválení přídělů do fondů příspěv-
kových organizací,

 –   rozhodlo o poskytnutí účelových dotací 
v oblasti kultury, sportu a společenských 
aktivit z rozpočtu statutárního města 
Ostravy, městského obvodu Radvanice 
a Bartovice a uzavření smluv o poskytnutí 
dotace,

–   rozhodlo o podání žádosti na poskytnutí pod-
pory formou dotace z Ministerstva životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu 
Životního prostředí, XXVIII. výzvy – pri-
oritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů 
energie, oblast podpory 3.1 Výstavba nových 
zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení 
s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu 
tepla, elektřiny a kombinované výroby 
tepla a elektřiny, podoblast podpory 3.1.1. – 
Výstavba a rekonstrukce zdrojů využívají-
cích OZE, oblast podpory 3.2 Realizace úspor 
energie a využití odpadního tepla u nepod-
nikatelské sféry, podoblast 3.2.1. Realizace 
úspor energie na projekt „Energetické úspory 
objektu Úřadu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice“ ve výši celkových výdajů 
4 877 391 Kč včetně DPH.

Mgr. Kateřina Zdražilová, tajemnice
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z jednání samosprávy

Zapisování dětí do pasů 
rodičů bude zrušeno

Podle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné 
pro všechny státy Evropské unie, nebude 
od 1. července 2011 již možné do ces-
tovního dokladu rodiče zapisovat údaje 
o dětech. Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 444/2009 stanoví, že zápisy 
dětí v cestovních dokladech rodičů jsou 
platné jen do 26. června 2012. To znamená, 
že po 26. červnu 2012 bude moci dítě (občan 
mladší 10 let) cestovat do zahraničí pouze 
s vlastním cestovním dokladem. Rovněž dítě 
(občan mladší 10 let) zapsané v občanském 
průkazu rodiče bude moci cestovat do států 
Evrospké unie jen s vlastním cestovním 
dokladem. Rodič bude moci prokazovat údaje 
k dítěti zapsanému v občanském průkazu 
pouze na území České republiky. 

O vydání e-pasu lze požádat pouze 
na pracovišti Magistrátu města Ostravy, 
Gorkého 2 (naproti hotelovému domu Jindřich). 

Mgr. Taťána Frajs, vedoucí odboru OaVV

Nabízíme  
k pronájmu nebytové 

prostory 
na ulici Za Ještěrkou 141/9  

v Ostravě-Bartovicích
 (vhodné pro kancelář, 
provozování služeb). 
Tel.: 596 228 017, 

723 112 253

Dne 27. 5. 2011 se v areálu Hasičské zbroj-
nice v Bartovicích konala noční soutěž v požár-
ním útoku. Bohužel, stává se skoro tradicí, 
že počasí si vybírá deštivou daň zrovna v době 
konání této akce. Zpočátku byla účast soutěž-
ních družstev hojná, ale s přibývající intenzitou 
deště se někteří účastníci rozhodli odhlásit, 
nebo byli jako jednotka povoláni k výjezdu. 
I přes tyto těžké a nepříjemné podmínky 
odsoutěžilo 28 družstev ve třech kategoriích 
(ženy, muži a veteráni nad 35 let). Kategorie 
veteránů však znala svého vítěze již od samého 
začátku, protože jako jediný zúčastněný tým 
byli domácí, kteří vybojovali čas 26,475 s. 
Mezi ženami se utkala celkem 4 družstva v boji 
o nejlepší umístění, ale vyhrát mohlo jen jedno 
družstvo a tím byly ženy z Oprechtic. Za nimi 
na druhém místě skončily domácí Bartovice 
a třetí ženy z Muglinova, tzv. bramborovou 
medaili získaly ženy z Paskova. Z celkového 
počtu 23 mužských týmů na stupně vítězů 
dosáhli muži z Písečné, jako druzí skon-
čili muži z Oprechtic a třetí Bartovice B. 
Za zmínku určitě stojí i účast tří slovenských 

týmů (Ilanovo, MVK Staškov, Podvysoká) 
a dorostenců z Radvanic, kterým se bohužel 
nepodařilo útok dokončit, ale věřme, že jejich 
čas a atak na vítězné pozice teprve přijde. 
Zbývá už jen jménem SDH Bartovice poděko-
vat všem sponzorům, díky kterým se mohly 
noční hasičské závody uskutečnit, všem obča-
nům, kteří přišli bartovický požární sport jako 
fanoušci podpořit, a také paní starostce Šárce 
Tekielové, že si našla chvíli a potěšila nás svou 
návštěvou a spolu se starostou SDH Bartovice 
přivítala všechny soutěžící.

Text a foto Sylvie Tomešková,
SDH Bartovice

Noční soutěž hasičů
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Kontejnery na trávu, které  Q

je možno si pronajmout 
Foto archiv

V RaB novinách představujeme úspěšné 
podnikatele, kteří působí v městském obvodu 
Radvanice a Bartovice. Jako třetí jsme vybrali 
známý Hostinec u Břenků, jehož budova stojí 
nedaleko radnice.

Hostinec má celkem dlouhou historii. Už 
kolem roku 1900 zde vládl u výčepu Salomon 
Berger. Majitelé se tu střídali, až v roce 1922 
přešla koncese do rukou Františka Břenka. 
A U Břenků se jmenuje dodnes. Hostinec už ale 
nevede pan Břenek, ale Lenka Dychusová.

„Naši měli hospodu v pronájmu a v roce 
1998 ji od pana Břenka koupili,“ říká současná 
majitelka s tím, že před dvěma lety jí rodiče 
hospodu darovali. „Naši se tu hodně nadřeli 
a nechali tady kus života,“ vypráví paní 
Dychusová.

Přiznává, že počátky nebyly jednoduché. 
„Museli jsme opravit střechu, změnit interiér, 
zavedli jsme ‚meníčka‛. V podstatě nás doto-
valo manželovo podnikání. Chvíli to trvalo, 
než se vše ustálilo,“ vzpomíná na začátky 
v hostinci. Dnes tu kromě Ostravaru dostanete 
i Staropramen Granát, můžete si tu zahrát 
stolní fotbálek nebo billiard, zazpívat karaoke, 

zatančit na živou hudbu nebo uspořádat třeba 
rodinnou oslavu. Denně tu navaří kolem 50 
až 60 obědů. A o co mají strávníci největší 
zájem? „O minutky, kuřecí maso a guláše. 
A také hodně objednávají boršč a dršťkovou 
polévku,“ vyjmenovává majitelka.

Hostinec dává práci dalším čtyřem lidem – 
dvěma servírkám a kuchaři s pomocníkem. 
„Kuchyně a příjemná obsluha je základ každé 
hospody. Ale je problém sehnat dobré a spo-
lehlivé lidi,“ vysvětluje Lenka Dychusová. 
Hosty obsluhuje už i její dcera Denisa. „Dělá 
hotelovou školu v Havířově a jsem moc ráda, 
že mi bude pomáhat,“ usmívá se paní hos-
tinská. „Jednou bude hostinec stejně její,“ 
dodává.

PaedDr. Zuzana Sedláčková

Stavení už má více než sto let
Hostinec U Břenků

Majitelka Hostince U Břenků Lenka Dychusová se svou dcerou Denisou. Foto Zuzana Sedláčková Q

Hostinec vypadá skoro stejně jako v minulosti.  Foto archiv a Zuzana Sedláčková Q

radvanický Spořitelní 
a záloženský spolek
na valné hromadě 
radvanické 

Hospodářsko-čtenářské besedy, která 
se konala 27. května 1906 v hostinci Salomona 
Bergera, byl hostem Josef Husník. Jako revident 
Jednoty českých hospodářských společenstev 
v Opavě přednášel o významu a důležitosti 
Spořitelních a záloženských spolků v obcích. 
Podle jeho slov se tyto spolky „staly velkým 
dobrodiním širokým vrstvám obyvatelstva! 
Vždyť český lid byl v dřívějších dobách odkázán 
svými vklady na peněžní ústavy městské, které 
byly většinou v rukou německých. Donášením 
peněz do městských ústavů lid podporoval 
i naše úhlavní nepřátele – Němce, kteří, byli-li 
ve správě těchto ústavů, vklady českých obyva-
tel ochotně přijímali, ale zisky z těchto vkladů 
upotřebili ke zvelební svých podniků...!“ 

Proto bylo prvním krokem k hospodář-
skému osvobození českého lidu, dle burcují-
cích slov pana revidenta, zakládání malých 
peněžních ústavů v obcích dle systému 
Raiffeiseniova nebo Kampelíkova (odtud pak 
byly tyto peněžní ústavy zvány raiffeisenky 
nebo kampeličky). Jeho slova padla na úrodnou 
půdu, neboť proti poněmčování radvanického 
lidu bojovala Hospodářsko-čtenářská beseda. 
Četnými přednáškami nabádala zdejší občany, 
aby ctili a milovali svůj mateřský jazyk. Proto 
se po ukončení valné hromady Hospodářsko- 
-čtenářské besedy konala na přání všech 
přítomných ustavující valná hromada 
Spořitelního a záloženského spolku. Bylo 
zvoleno představenstvo, do jehož čela byl 
ustanoven Antonín Golat, starosta obce, 
a místopředseda Jindřich Hlaváč, poštmistr. 
Do dozorčí rady byl jako předseda zvolen 
MUDr. Ota Král a rolník Antonín Pastrňák. 
Nový a pokrokový spolek se obmezoval 
na obvod Radvanice s Lipinou a Hranečník 
a měl za účel působit ke zlepšení hmotných 
a mravních poměrů svých členů.

Úřadovat se začalo v přízemí dnešní radnice 
každou neděli od půl deváté do dvanácti hodin. 
Spolek se řídil heslem: „Ukládejte své úspory 
ve Spořitelním a záloženském spolku, který jest 
peněžním ústavem s ručením neobmezeným, 
pročež ztráta úsporných vkladů je vyloučená!“. 
Dle vzpomínek pana učitele Antonína Gleta – 

Dagmar Joklová

NOvý SerIáL 
představujeme podnikatele 

v obvodu

Pozvánka
Rockový festival se chystá na 20. srpen 

na Slezskoostravském hradě. Festival začne 
v 10.00 hodin a posluchači se mohou těšit na 
KATAPULT a dále například na Zpocený 
voko, Kopr, Dona Said Yes, Witch Hammer 
a další. Festival bude provázet Ruda z Ostravy. 
 (SED)
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Naši jubilanti v červenci 2011
Blahopřejeme!

Josef Heinz, Ladislava Larišová, Květoslava Prokešová, Oldřiška Polášková, 
Helena Pernická, Zdeněk Sieja, Zdeněk Harabúz, Taťána Kolářová, Jiří Šveřepa, 
Magdaléna Hrbáčková, Marta Balická, Václav Samuhel, Stanislava Liščáková, 

Anna Čerkovská, Danuše Kociánová, Jozef Kmeť, Jaroslav Mácha, Ladislav Svoboda, 
Marie Popková, Miroslav Kuchta, Ilona Kovářová, Miluše Hlobilová, 

Naděžda Řehová, Vlasta Dyndová, Helena Juněcová 
Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví a osobní pohody!

Jména oslavenců v této společenské rubrice zveřejňujeme bez jejich předchozího souhlasu. Pokud si ob-
čan 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.

Každé 
pondělí

13.00–15.00

Retro bedny – výtvarné 
odpoledne pro děti – knihovna – 
Radvanice

Celý měsíc
během 

půjčování

Zrnění – test pro děti, znalosti 
z historie médií – knihovna 
Radvanice

8. 7. a 22. 7. 
9.00–10.30

Z kouzelného oříšku – výtvarné 
dopoledne pro děti – knihovna 
Radvanice

13. 7. 14.00
16. schůze rady MOb RaB – 
kancelář starostky

13. 7. 17.00
6. zasedání zastupitelstva 
městského obvodu, hasičská 
zbrojnice v Ostravě-Radvanicích

18.7.–22.7. Příměstský tábor pro děti

20. 7.
Posezení v restauraci Magda 
a Slezský dvůr – Klub důchodců 
O.-Radvanice

20. 7.

Proč bychom se netěšili, když nám 
Pán Bůh zdraví dá – přátelské 
posezení, kuželky, volná zábava – 
Klub důchodců O.-Bartovice

30. 7. XVII. Bartovická pouť ke Svaté Anně

v měsíci červenci

Kalendář
událost í

Ženy oslavily jubilea

Prázdninová půjčovní
doba v knihovně
ČERVENEC–SRPEN
Po: 9.00–11.00 a 12.00–17.00
Út: ZAVŘENO
St: ZAVŘENO
Čt: 9.00–11.00
Pá: 9.00–11.00 a 12.00–15.00
KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY,
příspěvková organizace
Pobočka Radvanice
Těšínská 307, 716 00 Ostrava-Radvanice
T: +420 596 232 522

V měsíci červnu oslavila své životní jubi-
leum osmdesát let paní Stanislava Slívová 
a v neuvěřitelné zdravotní i osobní pohodě 
devadesát osm let paní Anna Baranová. 
Jubilantkám osobně pogratulovala starostka 
našeho městského obvodu paní Bc. Šárka 

Tekielová a pan místostarosta Ing. Štěpán 
Košťál. Do dalších let oslavenkyním pře-
jeme pevné zdraví, životní elán a dobrou 
náladu.

Mgr. Taťána Frajs,  
vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí

Paní Stanislava Slívová  QPaní Anna Baranová  Foto Šárka Krkošková Q

V samém závěru měsíce května uspořádal 
sociální odbor našeho úřadu spolu s KD-DPS – 
Bartovice zájezd do lázní Luhačovic. Zcela 
zaplněný autobus, který zapůjčil Arcelor- 
-Mittal, dovezl účastníky zájezdu za překrás-
ného jarního počasí do místa určení. 

Prohlídka samotných lázní byla pro mnohé 
překvapením a nechyběla ani ochutnávka 

léčivých pramenů. Posezení v zahrádkách před 
restauracemi s přáteli a následně vydatný oběd 
vytvořily spokojenost s tematicko-společen-
sko-poznávacím zájezdem. Všichni zúčastnění 
senioři děkují Sociálnímu odboru za umož-
nění této kulturní akce a těší se na obdobnou 
akci, která pomáhá stmelovat kolektiv lidí. 
Poděkování rovněž patří organizátorce celého 
zájezdu, vedoucí KD-DPS – Bartovice, paní 
Zdence Smužové.  (JAS)

Putování do Lázní Luhačovic

Zájezd do Lázní Luhačovic. Foto S. Bednář Q

PROVÁDÍM MYTÍ OKEN, BĚŽNÉ 
ÚKLIDY DOMÁCNOSTÍ, KANCELÁŘÍ 
A SPOL. PROSTOR DOMŮ, ŽEHLENÍ 
PRÁDLA PRAVIDELNĚ NEBO DLE 

POTŘEBY ZÁKAZNÍKŮ. 
Tel.: 733 201 202

v dPS voněla vaječina
Překrásné počasí vylákalo k posezení pod 

slunečníky před domem DPS – Bartovice 
ke smažení vaječiny a zároveň také ke ská-
cení májky. Vaječina z devadesáti kusů vajec 
na špeku a s pažitkou chutnala na domácím 
chlebu z pekárny paní Šotové všem přítomným. 
Posezení trvalo až do podvečerních hodin.

Text a foto Jaroslav Semecký



7 RaB noviny

Vzpomínka
Dne 2. 7. 2011 uplynuly 2 roky, co nás 

nečekaně a navždy opustil 

Honzík  
Blecha 

ve věku nedožitých 21 let. 
S láskou vzpomíná milující rodina. 

Vzpomínka
Dne 3. července 2011 by oslavila 

80. narozeniny paní

DANUŠE ŠLACHTOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi,

tak jako vzpomínáme my.
Neteř Irma s rodinou, bratr Blahoslav s manželkou.

Paní Stanislava Slívová  Q

Po loňské premiéře jsme v pátek 27. května 
už podruhé otevřeli brány našeho farního kos-
tela Neposkvrněného početí Panny Marie při 
příležitosti Noci kostelů. I přes nepřízeň počasí 
se k nám na návštěvu vypravilo asi 170 návštěv-
níků, kteří si mohli ve večerních hodinách užít 
poklidnou atmosféru a zároveň pestrou nabídku 
expozic a kulturního programu. 

Díky komentovaným prohlídkám se návštěv-
níci seznámili s historií i současností kostela 
a farnosti a zároveň nahlédli i do míst, kde běžně 
není přístup. V letošním roce jsme prohlídku 
„opepřili“ o znalostní test pro dospělé, ve kterém 
si mohl každý zopakovat veškeré informace 
z obsáhlé expozice provázející celým liturgic-
kým církevním rokem (od adventu přes Vánoce, 

půst až k Velikonocům). V zadní části kostela 
bylo obzvlášť živo, neboť zde byl koutek pro děti 
a jejich tvořivé aktivity. U varhan se návštěv-
níkům věnovali oba místní varhaníci z rodiny 
Koběrských – Karel a Petr, kteří nejen neúnavně 
hráli, ale také dávali nahlédnout do útrob tohoto 
nově zrestaurovaného hudebního nástroje. Cesta 
většiny návštěvníků pak pokračovala odvážně 
vzhůru kolem zvonů až nahoru na hlavní věž. 

V druhé části večera nabídla schola mla-
dých hudební pásmo „Mojžíš“ a po něm 
následovala působivá stínohra „O ušlechtilém 
stromu a malém dítěti.“ Ondra v roli Stromu 
se postupně vydával rozmarům Dítěte Jonáše. 

Noc kostelů jsme uzavřeli závěrečnou medi-
tací při svíčkách, kdy byly čteny úmysly a přání 
návštěvníků, které zapisovali po celou dobu 
akce v zadní kapli kostela.

Na závěr nechť promluví sami návštěvníci 
skrze Knihu zážitků Noci kostelů:
•  „Oceňujeme pečlivou a velmi působivou pří-

pravu ‚Noci kostelů‛ v našem radvanickém 
kostele. Krásný zážitek, děkujeme.“

•  „Děkujeme za příležitost ukázat kostel všem 
návštěvníkům i z té druhé – skryté strany. 
Jsme tady již druhým rokem a máme vždy 
velký zážitek.“

•  „Vystoupení krásné a vše velmi milé a pří-
jemné.“

•  „Přidávám se, je to pohlazení pro duši.“
Noc kostelů v Radvanicích byla pro nás pro 

všechny milým zážitkem, a tak děkujeme všem, 
kteří ji připravovali a vytvářeli, i všem, kteří 
přišli na návštěvu.   Marek Jargus, farář

www.farnostradvanice.cz

Noc kostelů v radvanicích – 
pohlazení pro duši

Nemohlo chybět stínové divadlo. Q

 U varhan se lidem věnovali oba místní  Q

varhaníci z rodiny Koběrských. 

 Foto Marek Jargus

Uzávěrka příštího 
čísla: 15. 7. 2011

Pozvání ke kapličce
Zveme všechny lidi dobré vůle na již tra-

diční bohoslužbu slova, která se bude konat 
v neděli 24. července 2011 v 15.00 hodin u kap-
ličky svaté Anny v Bartovicích na Bartovické 
ulici.

Za pořádající Břetislav Buchta 

Odešel kamarád
Člen poradního sboru starostky pan Jiří 

Smuž dne 6. 6. 2011 zemřel na následky 
dlouhodobé těžké nemoci. Na této fotografii 
je zachycen při smažení vaječiny a kácení 
májky v DPS – Bartovice, kterou pořádal náš 
Klub důchodců, jehož byl členem od jeho zalo-
žení. Manželka zesnulého Zdenka Smužová 
děkuje za projevy soustrasti a květinové dary 
na jeho poslední cestě.

Budeš nám, Jiří, chybět – Čest tvé památce!
Text a foto Jaroslav Semecký

Blahopřání
Dne 8. července se dožije 
krásných 90 let paní 

Alžběta 
Haasová, 
rodačka z Ostravy- 
-Radvanic.

Dobré zdraví a hodně pohody jí do mnoha dalších 
let za celou rodinu přeje sestra Marta.

Oznámení o prodeji 
malotraktoru

ZO zahrádkádkářů Bartovice orga-
nizuje dne 15. 7. Dražbu nepojízdného 
malotraktoru T4K12 s příslušenstvím od 10 
hodin v areálu ZO zahrádkářů Bartovice, 
Březová 18.Předmětem dražby je uvedený 
nepojízdný malotraktor s novou autobaterií 
100 Ah a provozuschopné příslušenství 
sestávající se ze secího stroje, rotačního 
kultivátoru, pevného kultivátoru (plečky), 
3 ks krán a vlečky. Vyvolávací cena kompletu 
je 23 500 Kč a prohlídka začíná v 9 hodin.

V případě většího zájmu mají přednost 
členové ZO zahrádkářů Bartovice.

Výbor ZO ČSZ Bartovice
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Kdo šel 30. května o půl 9. ráno kolem 
mateřské školy, nemohl přehlédnout loučící 
se rodiče se svými dětmi, které odjížděly 
letos již na druhou mateřskou školu v přírodě 
na Morávku do penzionu Jízdárna. Po dokon-
čení všech příprav si paní učitelky a děti 
se svými pečlivě nabalenými věcmi nastoupili 
do autobusu, který vyrazil směr Morávka. 

Během cesty si děti krátily čas tím, 
že si povídaly, prozpěvovaly nebo jen koukaly 
z okna. Avšak pro mnohé to byla jen příležitost, 
jak si ještě před příjezdem zdřímnout. Když 
autobus konečně dorazil na místo, nejprve 
se děti ubytovaly a poté je paní učitelky sezná-
mily s programem na celý týden, který nesl 
název „Zvířátka na statku“. Po malé svačince šli 
všichni prozkoumat okolí kolem penzionu. 

Celý týden jsme dětem rozdělili podle zví-
řátek (1. den – pejsek Dášenka, 2. den – kočička 
Micka, 3. den – koza Róza, 4. den – slípka Pipka 
a 5. den – koník Žemlička). Každý den děti 
vyráběly dané zvířátko, vybarvovaly obrázky, 
soutěžily ve sbírání kozích bobků, hledání 
vajíček v zrní, vytahování housenek ze země, 
házení vajíčkem, překážkové dráze pro koníky, 
soutěžily ve dvojspřeží, stopování ztracené 
kosti, a v dalších podobných hrách, které 
se dětem moc líbily. Vrcholem pobytu byla 
soutěž v hledání ztraceného pokladu statkáře 
Františka. 

Když dovolilo počasí, děti mohly chodit 
na procházky do lesa a za pomocí paní učitelek 
se učili poznávat stromy a kytičky. Během 
týdne se také děti dvakrát svezly na poníkovi 
Juráškovi a jednou si udělaly krátký výlet 

na bryčce tažené koňmi. Děti se koníků vůbec 
nebály a moc si je oblíbily. Po každém nabitém 
dni si děti večer unavené a s hromadou nových 
zážitků zalezly do svých postýlek a čekali 
na to, až jim paní učitelky přečtou pohledy 
od maminek a tatínků. Po přečtení pohledů 
děti vždy klidně usnuly a spinkaly až do dal-
šího dne.

I přesto, že se všem na Morávce líbilo tak, 
že by tam ještě zůstaly, týden utekl jako voda 
a byl čas jet domů. Před školku jsme dorazili 

v sobotu 4. června v 9 hodin ráno, kde na nás 
už čekali nedočkaví rodiče, kterým se po dětech 
moc a moc stýskalo.

Chtěla bych poděkovat svým kolegyním 
Míše Stiborové a Dáši Tvardkové za ochotu jet 
do školy v přírodě a za příjemnou spolupráci.

Závěrem bych chtěla poděkovat Magistrátu 
města Ostravy – odboru životního prostředí 
za to, že nám poskytl dotaci, díky které jsme 
mohli s dětmi prožít nádherný týden na horách.

Bc. Hanka Holubová

zvířátka na statku aneb Škola v přírodě

Závěrečné foto. Dětem se na škole v přírodě moc líbilo. Foto Hanka Holubová Q

Noční učení
Ve čtvrtek 2. 6. se žáci I. A třídy sešli 

před školou netradičně i v podvečer, aby 
se mohli účastnit akce s názvem „Noční 
učení“. Večer byl tematicky zaměřen 
na předmět matematiku. Pod dohledem své 
třídní učitelky a paní vychovatelky si děti 
nejprve pomocí hry „zmrzlík“ vylosovaly 
číslice a následně si je připevnily lepícím 
papírem na hruď, čímž každý žák získal pro 
nadcházející noc „nové“ jméno. Při hrách 
museli žáci prokázat své znalosti zejména 
z matematiky, dále postřeh, odvahu a samo-
statnost. Prvňáci si hravou formou procvi-
čovali číselnou osu do 20 a sčítání i odčítání 
do 20. Dále si žáci rozvíjeli fantazii, před-
stavivost, slovní zásobu a také kamarádské 
chování ke spolužákům. V průběhu večera 
nechyběla tajemná stezka odvahy, při níž 
děti jednotlivě procházely temnou školní 
budovou a sbíraly kartičky se svými čísly. 

Po procházce v blízkém okolí školního 
areálu, kdy jsme pozorovali večerní jarní 
přírodu a zahráli si několik her, například 
„molekuly“, ulehli všichni, zabalení do spa-
cáků a s plyšákem v ruce, ke spaní.

Mgr. Radana Lakomá,  
třídní učitelka I. A, ZŠ Vrchlického

V pondělí 16. května se děti z Mateřské 
školy Radvanice spolu se svými učitelkami 
vypravily na jednodenní výlet. Cílem byly 
Pustevny v Beskydách, kde děti čekal tajemný 
pohádkový svět. Při plnění jednotlivých úkolů 
se děti postupně setkávaly s pohádkovými 

bytostmi – čarodějnicí, vodníkem, čerticí, prin-
ceznou a Červenou karkulkou. Na konci tohoto 
zábavného programu bylo zapotřebí nalézt 
ukrytý poklad. Každé z dětí si tak mohlo odnést 
z pokladu svůj díl.

V krásném stylovém prostředí restaurace 
Libušín nás v poledne čekala pohádková hos-
tina. Dětem tak moc chutnalo, že dokázaly sníst 
porce, které by stačily i pohádkovému drakovi.

A aby nás plná bříška tolik netrápila, při-
šla nám vhod závěrečná procházka po krás-
ném okolí Pusteven. I když dopoledne bylo 
na horách trochu chladno, domů jsme se již 
vraceli se sluníčkem a s úsměvem na tváři.

Irena Tomaňová

výlet – Pustevny v Beskydách

Letní olympiáda 
ceNTrOmU

V úterý 21. 6. pro nás trnkovecké sdružení 
CENTROM uspořádalo prima olympijské 
hry. Děti z nultého až pátého ročníku si zasou-
těžily v řadě disciplín – zajezdily si na čas 
slalom na kolech či koloběžkách, házely 
míčkem do lví tlamy, skákaly v pytlích a taky 
přenášely vodu... Odměnou všem bylo plně 
prožité dopoledne a vítězové v jednotlivých 
kategoriích obdrželi diplomy a hodnotné ceny. 
A ti co nezvítězili? I tyto děti si domů odnesly 
milou drobnost! A všichni si odnášíme hezkou 
vzpomínku – díky, CENTROME! 

P. Hermannová, ZŠ Trnkovecká
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Děti ze školní družiny ZŠ Vrchlického pět 
let vystupovaly se svým pásmem na přehlídce 
činnosti ostravských školních družin v kině 
Vesmír. Letos jsme jako obvykle už od října 
vymýšleli, co budeme tančit ve Vesmíru 
i na školních akcích. Loňský Madagaskar měl 
veliký úspěch. Letos jsme si řekli, že budeme 
tancovat a vymyslíme si malou vtipnou scénku.

Markéta Rojková přinesla píseň od Dády, 
Dominika Liščáková zase vybrala písně 
Michala Davida. Kamila Holmanová se asi nej-
více podepsala pod choreografii a scénku jsme 
vymýšleli všichni. S naším pásmem jsme účin-
kovali také na celoškolních soutěžích Doremi 
a Vrchličácký labyrintík. 

Možná jste nás tam viděli.
Pak jsme se ovšem dozvěděli, že Matička 

2011 proběhne ve sportovní hale Sareza. 
Byla jsem po těch letech vystupování na růz-
ných pódiích Sarezou poněkud zklamaná. 
Nelíbil se mi prostor, akustika, ozvučení. 
Děti měly ovšem skvělou příležitost předvést, 

co je baví a co si samy vymýšlely. Velice nás 
totiž mrzelo, že přehlídka dětské dramatické 
činnosti Arénka, na kterou jsme si připravili 
Madagaskar, se nekonala vůbec. Proto oce-
ňuji, že pořadatelé Matičky, zejména paní 
Jánská-Kupcová, dokázali překonat všechny 
organizační i finanční problémy a tradiční akce 
se přece jen konala.

Měli jsme obrovský úspěch. Byli jsme podle 
mínění rodičů nejlepší a paní moderátorka 
nás velice chválila. Vystupovali jsme dvakrát. 
Dopoledne pro ostravské školy, odpoledne 
pro rodiče. Děti si připravily Zámecký tanec 
a všichni obdivovali kostýmy, vějíře i tanec.

Pak se hraběnka Hortenzie ve snu přesunula 
v čase a naučila se diskotance.

Nádherná trofej bude ještě dlouho zdobit 
naši družinku.

Už se těšíme na příští ročník přehlídky 
a pomalu přemýšlíme, s čím všechny překva-
píme napřesrok.  Lenka Laštuvková, 

ZŠ Vrchlického

děti z družiny vystupovaly na matičce

Zámecký tanec. Publikum obdivovalo kostýmy, vějíře i pohyby tanečníků.  Foto Lenka Laštuvková Q

Trnkovecká škola 
v přírodě

V termínu 6.–12. 6. se celá naše škola 
přemístila do hezkého hotelového střediska 
Avalanche (Lavina), které leží v krásném 
údolí blízko Dolní Moravice. Děti se mohly 
potěšit nádhernými lučními květinami 
a čistými lesy, mnohé z nich poprvé viděly 
krávy, jichž se páslo v okolí velké množ-
ství, dokonce jsme se mohli potěšit i míst-
ním krasavcem – pávem. Přestože pobyt 
v Avalanche nebyl bez chyb, děti nasbíraly 
spousty zážitků a jsme šťastni, že jsme vše 
zvládli bez vážnějších úrazů. Děkujeme 
ostravskému magistrátu za finanční dotaci, 
díky níž mohly děti v tak hojném počtu odjet 
na čerstvý vzduch, a dík všem pedagogům, 
kteří se s velkým nasazením dětem celý 
týden věnovali. 

P. Hermannová, ZŠ Trnkovecká

Jednoho krásného květnového čtvrteč-
ního dopoledne jsme se vydali do Zoologické 
zahrady v Ostravě. V mnoha výbězích jsme 
mohli spatřit čerstvě narozená mláďata. 
Využili jsme také možnost krmení jednotli-
vých zvířat zakoupenými granulemi. Nejvíce 
se dětem líbilo v části Zoo zvané „Na statku“, 

kde je možné si pohladit či nakrmit kozu nebo 
kůzlata. Celé dopoledne rychle uběhlo a nám 
nezbývalo než se vydat na cestu zpět. Celou 
dobu nám svítilo sluníčko.

Mgr. Radmila Sulková, 
 odloučené pracoviště Bartovice,  

ZŠ Vrchlického

II. B navštívila zoo v Ostravě

Každou středu po celý školní rok ožila naše 
škola v Bartovicích modelářským kroužkem. 
Děti se vyzbrojily nůžkami, pilníčky, kleštič-
kami a začaly první nesmělé pokusy o společný 
úspěch. Naši vedoucí je seznamovali s tím jak 
nejlépe postavit model, který se jim líbí.

A světe div se, podařilo se!
Na konci školního roku máme výstavku 

autíček, lodí a letadýlek.
Chceme našim vedoucím Pavlu Ráčkovi 

a Davidu Holbíkovi poděkovat za trpělivou 
práci, že se dokázali podělit o své znalosti 
a nadšení v modelářském oboru. Městskému 
obvodu Radvanice a Bartovice děkujeme 
za poskytnutý grant, protože jsme mohli vybrat 
pro děti modely, které přispěly k naplnění vol-
ného času našich žáků.
Text a foto PaedDr. Marcela Šimčíková, vedoucí 
učitelka odloučeného pracoviště v Bartovicích, 

ZŠ Vrchlického

malí modeláři v Bartovicích

Beseda s městskou 
policií a hasiči

V pondělí 16. května přijeli do mateřské 
školy Ještěrka městští policisté a hasiči, aby 
dětem pověděli, jak vypadá jejich pracovní 
den. Děti si nejprve povídaly s policisty o tom, 
co u sebe nosí za výzbroj, jaká je náplň jejich 
práce, k čemu používají policejní psy apod. 
Děti si mimo jiné taky mohly vyzkoušet poli-
cejní vesty, štíty a pouta. Jak pracuje policejní 
pes, si mohla i na vlastní kůži vyzkoušet 
paní učitelka, kterou měl pes ochránit proti 
napadení v sehrané situaci. Venku jim hasiči 
povídali o tom, jaká je jejich práce, co mají 
na sobě oblečené a k čemu vše slouží. Poté 
si děti vyzkoušely hasičské přilby, jaké je to 
sedět v hasičském autě a stříkat z hasičské 
hadice. Dětem se dopoledne velmi líbilo a těší 
se, až nás přijedou zase všichni navštívit. Tímto 
děkujeme hasičům a městské policii, zejména 
paní Koběrské za pěkně strávené dopoledne 
a těšíme se na další spolupráci.

Text a foto Bc. Hanka Holubová
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„Už je to tak, už se stalo, vyrostli jsme 
a ne málo,“ zarecitovaly děti ze třídy Pastelky 
na tradiční zahradní slavnosti Mateřské školy 
Slunečnice v Ostravě-Radvanicích. Tato akce 
se koná nejen k ukončení školního roku, ale 
hlavně k pasování předškoláků na školáky.

Dne 15. 6. v 15.30 hodin se na zahradě naší 
MŠ sešli rodiče a přátelé školy, aby se společně 
s námi rozloučili s nastávajícími školáčky. 
Po úvodním tanečním vystoupení a přivítání 
rodičů paní ředitelkou Danou Lérovou se před-
školáci seřadili u kouzelné klouzačky. Děti 
ze třídy Srdíček a Sluníček si pro předškoláky 
připravily na rozloučenou krátký kulturní pro-
gram.

Po slavnostním sjezdu „do školy“ bylo úko-
lem říci své jméno a příjmení, a do které školy 
v září nastoupí. Poté byl každý z nich ozdoben 
šerpou a pasován mečem na školáka. Děti 
obdržely spoustu dárků, jež využijí po nástupu 
do základní školy. Tuto slavnostní atmosféru 
ještě znásobil přípitek dětským šampaňským.

O další zábavu se nám postarala agentura 
„Modrý Slon“ s programem „Klauni v cirkuse“, 
který byl plný zábavného soutěžení a legrač-
ních kousků. A komu během odpoledne vytrá-
vilo, mohl nabrat sílu v místním bufetu, nebo 
si opéct párek při zpěvu s kytarou.

Všem školákům a školačkám přejeme 
v základní škole mnoho úspěchů a zdaru.

Kolektiv MŠ Slunečnice

zahradní slavnost

Všechny děti byly na své pasování na školáky patřičně pyšné.  Foto Simona Slížková Q

Děti z mateřských škol v Radvanicích 
a Bartovicích navštívily skřítka Muzikanta. 
Skřítek potřeboval podporu v hledání kama-
rádů pro své muzicírování v Základní umě-
lecké škole v Radvanicích. Ta se mu nemalou 
formou podařila získat u dětí a u jednotlivých 
hudebních nástrojů, které můžeme na naší škole 
potkat. Na důkaz spontánního zájmu v dění 
mezi nástroji si na závěr všechny děti zazpívaly. 
Doufejme, že nadšené děti najdou podporu 
u svých rodičů a budou si moct vybrat některý 

z hudebních nástrojů pro své muzicírování. 
Budeme rádi, když se s některýma setkáme 
za 7 let u slavnostního vyřazení absolventů tak, 
jak tomu bylo ve slavnostní atmosféře i letos 
2. června v sále slezskoostravské radnice.

Text a foto Marie Zedníčková

Putování skřítka muzikanta

Není sobota 
jako sobota

I když byla sobota 21. května a půl sedmé 
ráno, začaly se před mateřskou školkou 
Za Ještěrkou scházet děti. Každé mělo batůžek 
se svačinou a netrpělivě vyhlížely autobus, 
který je odvezl do Valašského Meziříčí. Nejeli 
obdivovat krásy valašského městečka, ale 
zúčastnit se soutěže v tanečních formacích – 
skupinovém tanci – Hot Dance.

Děti se představily pod vedením pana uči-
tele Davida Krále ve 4 vystoupeních – Malíři, 
Šípkové království, Mrazíci a Lotrando 
a Zubejda před zcela zaplněnou tělocvičnou, 
která se změnila v taneční parket. Jejich výkony 
bedlivě sledovala nejen porota, ale i rodiče, 
kteří přijeli své malé tanečníky povzbuzováním 
a potleskem vybízet k ještě lepším výkonům. 
Na každé vystoupení měly děti jiný kostým, 
který si během 3–4 minut musely převléknout. 
Díky dobré organizaci a pomoci paní učitelek, 
paní školnice a pana učitele děti vše v daném 
čase zvládly. Porota jejich vystoupení ocenila 7., 
5., 4. a 3. místem, velkými poháry a sladkostmi.

Povzbuzeny úspěchem se děti už těšily 
na další soutěž, která se konala v sobotu 
4. června v Ostravě pod názvem Sokol Dance 
Cup v Čapkově sokolovně a za finanční pod-
pory Magistrátu města Ostravy. Děti ze školky 
Za Ještěrkou se představily ve 3 vystoupeních. 
Nejvíce porotu zaujala formace Šípkové krá-
lovství, která si odnesla 4. místo, ocenění diplo-
mem, sladkostmi a drobnými odměnami, které 
všem malým tanečníkům věnoval Magistrát 
města Ostravy.

Děkujeme dětem za pěknou reprezentaci 
mateřské školy a obce Bartovice.

Poděkování patří všem pedagogům 
a zaměstnancům mateřské školy za pomoc při 
výrobě kostýmů a kulis a za obětavost a čas, 
který věnovaly dětem během soutěží.

 Text a foto Katka Kramolišová, učitelka MŠ

zájezd zahrádkářů 
Bartovice

Dne 13. 9. pořádáme zájezd do arbo-
reta Bystrovany u Olomouce a na výstavu 
do Věžek u Kroměříže. Cena zájezdu 
je 100 korun a odjezd bude uvedeného dne 
v 7 hodin z parkoviště u sportovního areálu 
Ještěrka. Zájemci se mohou hlásit u Marty 
Vavřincové nejpozději do 31. 8.

Výbor ZO ŽS Bartovice

Provoz školního hřiště 
v průběhu prázdnin

Prostředky na realizaci projektu 
„Účelová dotace na provoz hřišť škol a škol-
ských zařízení bezúplatně zpřístupněných 
pro veřejnost“ poskytlo statutární město 
Ostrava.

Správcem hřiště od 1. 7. 2011 do 31. 8. 2011 
bude pan Josef Sedláček a provoz hřiště 
se bude řídit tímto rozpisem:
ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK 
14.30–19.30 hod. veřejnost
SOBOTA, NEDĚLE    
09.30–11.30 hod. veřejnost
13.30–19.00 hod. veřejnost

Hřiště je UZAVŘENO pro veřejnost: 
pondělí a středa.

Vedení ZŠ Vrchlického



Na internetových stránkách Ostravského informač-
ního servisu (OIS) www.ostravainfo.cz se od června 
objevila novinka, webové Ostravské kulturní noviny 
– OKNO. Náhledy hlavních článků naleznete hned 
na první stránce. Cílem je přiblížit občanům zají-
mavé kulturní, sportovní a společenské akce konané 
v Ostravě a jejím bezprostředním okolí. Každodenní 
články Vás upozorní na divadelní premiéry, vernisá-
že, koncerty, ale i sportovní zápasy či komentované 
procházky městem s průvodci OIS. 
Mezi rubrikami OKNA nechybí tipy na víkend, 

kam zajít s dětmi nebo rozhovor měsíce na zajímavé 
aktuální téma. Není to už jen strohé vyjmenování „co, 
kdy a kde“, ale každé akci je věnován celý článek, kde 
se dozvíte, co OIS doporučuje a co si nesmíte nechat 
ujít. Zavedením Ostravských kulturních novin získáte 
daleko lepší přehled jak strávit svůj volný čas. 
Na většinu akcí je možno zakoupit vstupenky na 

pobočkách OIS. Výběr je veliký – koncerty velkých 
hvězd nebo lední revue v ČEZ Aréně (na podzim nás 
čeká Mrazík nebo Popelka), představení Národního 
divadla moravskoslezského, zájezdy pražských 
divadel, Letní shakespearovské slavnosti, Colours 
of Ostrava, mezinárodní sportovní události jako jsou 
Zlatá tretra nebo Davis Cup a mnoho dalších, včetně 
zahraničních koncertů a festivalů.  
Tímto se ještě více rozšiřuje nabídka služeb OIS. 

K tradičním službám, jako jsou pomoc při orientaci ve 
městě, prodej vstupenek, jízdenek, suvenýrů, publikací 
a map, které naleznete v každém infocentrum, nabízí 
OIS také směnárenskou činnost na všech pěti poboč-
kách: Věž, Přívoz (hl. nádraží), Letiště, Elektra a Svinov. 
Na posledně dvou jmenovaných pobočkách je možné 
také zakoupit jízdenky ČD včetně denního tisku. 
Nevíte kam v neděli v Ostravě? Podívejte se na 

www.ostravainfo.cz!

Rok se s rokem sešel a my jsme opět od našeho 
Klubu Důchodců v Radvanicích vyjeli 7. června 
v osm hodin ráno směrem na Orlovou, přes 
Dětmarovice do Fryštátu na krásné náměstí 
se zámkem. Prohlídku zámku jsme měli od 10 
hodin a pak jsme byli rozděleni na dvě skupiny, 
abychom si postupně prošli první a druhou část 
překrásného zámku. Pokoje zámku jsou nád-
herně zařízené dobovým nábytkem, obrazy, 
lustry a ve vitrínách je krásný porcelán a sklo. 
Nejkrásnější byl ale sál, kde se konají svatební 
obřady. Také byl zajímavý výklad o historii tohoto 
zámku a jeho obyvatel. Po prohlídce jsme si zašli 

na výborný oběd a poté prozkoumali nádherný 
zámecký park, kde kvetly rododendrony, růže, 
jasmín. Bylo příjemné se parkem projít. Ve 13 
hodin jsme se rozloučili s Fryštátem a jeli jsme 
do lázní Darkov, kde jsme si odpočinuli v parku 
a ve 14.45 hodin jsme odjeli do Chotěbuzi, aby-
chom viděli Rybí dům. Kdo v Rybím domě ještě 
nebyl, mohl si prohlédnout četná akvária od těch 
s malými barevnými rybičkami až po ta s vel-
kými. V restauraci jsme se osvěžili buď výbor-
ným pohárem nebo nějakým nápojem.

Na archeologické naleziště a do Archeoparku 
se nikdo z nás nepodíval, protože se zde provádí 
jen do 16 hodin. V 16 hodin jsme se vraceli domů 
a z autobusu jsme mohli obdivovat jarní přírodu, 
rozkvetlé zahrádky a výstavné domky. I když jsme 
byli jen několik kilometrů od Ostravy, všichni 
byli krásným a zajímavým zájezdem potěšeni. 
Ne každý má příležitost podívat se na Karvinsko, 
takže kdo zde delší dobu nebyl, byl překvapený 
jeho výstavbou. Nejvíc dojmů budeme mít 
z krásného zámku ve Fryštátě a budeme se těšit, 
že se za rok zase podíváme na zájezdu na některá 
zajímavá místa naší republiky.

Děkujeme naší předsedkyni Arnoštce 
Marcisové a L. Hadaterové, které nám zajistily 
příjemný a zajímavý zájezd.

Jarmila Zberovská, 
kronikářka KD v Radvanicích

Jeli jsme opět na zájezd s naším 
Klubem důchodců radvanice

Ostravský informační 
servis představuje:  

 OKNO

Oprava 
chladniček
a mrazniček

- oprava v bytě zákazníka
- tlakování a plnění 

autoklimatizací
Mechanik: Radim Holaň Mobil: 

605 140 362
Ostrava-Nová Bělá, Krmelínská 357



škola v přírodě

vítání občánků na radnici
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klauni z balónkova ve školkách

oslavy výročí klubů důchodců


