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Pozvánka 
na zastupitelstvo 
Starostka městského obvodu Radvanice 

a Bartovice 
Bc. Šárka Tekielová 

zve občany na 9. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, které se koná ve 
čtvrtek 15. března 2012 od 16.00 hodin 

v Hasičské zbrojnici  
v Ostravě-Radvanicích.

Našemu společenskému 
domu se daří získávat 
dotace z rozpočtu statutár-
ního města Ostravy i roz-
počtu Moravskoslezského 
kraje. „Jsme tomu 
velmi rádi, protože 
díky penězům z města 
a kraje můžeme podpořit 
některé akce v městském 
obvodu, které obohatí 
společenský a sportovní 
život v Radvanicích 
a Bartovicích,“ řekla sta-
rostka městského obvodu 
Bc. Šárka Tekielová.

Vytvoření chráně-
ného pracoviště

Nájemkyně 
Společenského domu v Bartovicích Ing. 
Kateřina Tomanová požádala v rámci vyhlá-
šených grantů z rozpočtu statutárního města 
Ostravy o finanční podporu na některé kulturní 
a společenské projekty. Předně je kladen důraz 
na vytvoření chráněného pracoviště pro zdra-
votně znevýhodněné osoby, které se mohou 
podílet na provozu a organizaci Společenského 
domu. Tento projekt je veřejně prospěšný a může 
pomoci integraci handicapovaných osob na trhu 
práce. Z tohoto důvodu byl městem podpořen. 

Italské dny s koncertem a špagetami
Druhým projektem, který si získal zájem 

města, bude „Koncert česko-italského přátel-
ství“. 

Koncert českých a italských umělců popu-
lární hudby bude doprovázet výstava zdůraz-
ňující českou a italskou kulturu. Vystavované 
exponáty budou z oblasti umění (fotografie, 
obrazy, knihy), ale i různé charakteristické 
předměty dané kultury. Akci bude doprovázet 
ochutnávka italského jídla a italských vín – pro 
české návštěvníky akce. Italským návštěvní-
kům budou nabízena ryze české speciality naší 

kuchyně a česká vína. Pro návštěvníky chys-
táme i pikantní zábavu v podobě bazénu plného 
špaget s kečupem. Celá česko-italská show se 
uskuteční v měsíci červnu.

Z prostředků Moravskoslezského kraje bude 
částečně hrazen charitativní koncert s názvem 
„Jedeme taky!“. Koncert, kterého se budou účast-
nit známé a populární osobnosti, podpoří mobilitu 
zdravotně postižených osob. Na uvedený projekt 
je však zapotřebí najít ještě další finanční zdroje, 
proto bychom rádi oslovili případné sponzory 
v této kulturně-charitativní oblasti.

Chystá se divadlo Dívčí válka
Nejen z dotací města a kraje je pro diváky 

připravován program ve Společenském domě. 
Paní Tomanová se snaží připravit kulturní akce 
i z jiných finančních zdrojů, např. z nadací nebo 
z příspěvků od sponzorů. V našem obvodě 
chybí také divadelní představení, proto jsou 
pozvány známé herecké tváře z pražských 
divadel s představením hry F. R. Čecha „Dívčí 
válka“, které se uskuteční dne 28. dubna. 
Předprodej vstupenek již probíhá.

(red)

Společenský dům je 
úspěšný ve shánění dotací

Pozvánka 
na koncert 
vážné hudby

Městský obvod srdečně zve příz-
nivce vážné hudby na koncert s názvem 
„Královský nástroj harfa se představuje“, 
který se uskuteční v úterý 20. března 
od 17.00 hodin v obřadní síni radnice. 
Představí se studenti Janáčkovy konzer-
vatoře a Gymnázia v Ostravě a zazní tóny 
královského hudebního nástroje harfy. Jste 
srdečně zváni!

do divadla se slevou
Malý dárek přichystalo vedení městského 

obvodu Radvanice a Bartovice občanům 
obvodu na duben, a to, že přispěje na nákup 
vstupenky na divadelní představení Františka 
Ringo Čecha „Dívčí válka“ částkou 200 Kč 
na vstupenku. Vstupenky na toto úspěšné 
divadelní představení, které se uskuteční dne 
28. dubna ve Společenském domě v Ostravě-
Bartovicích, si můžete zakoupit po předložení 
občanského průkazu za cenu 150 Kč na sekre-
tariátě starostky u Ing. Kateřiny Tomanové. 
Každý občan městského obvodu Radvanice 
a Bartovice má nárok na zakoupení jedné vstu-
penky. Ostatní zájemci mají možnost zakou-
pení vstupenky v hodnotě 350 Kč. (red)

Na představení Dívčí válka budou mít občané Radvanic a Bartovic  Q

slevu na vstupenky. Foto: archiv 
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Vyřízení občanského 
průkazu už jen 
na magistrátu

Od 1. ledna 2012 došlo ke změně při podá-
vání žádosti o vyřízení občanského průkazu. 
Chtěli bychom připomenout, že se již na Úřadě 
městského obvodu Radvanice a Bartovice 
žádosti o vyřízení nového občanského průkazu 
nepodávají. Občané svou žádost osobně vyřídí 
pouze na Magistrátu města Ostravy na ulici 
Gorkého 2 (naproti hotelovému domu Jindřich) 
v těchto úředních hodinách: 

Po 8.00–11.30, 12.30–17.00
Út 8.00–11.30, 12.30–15.30
St 8.00–11.30, 12.30–17.00
Čt 8.00–11.30, 12.30–16.00
Pá  8.00–11.00
Také je možnost se telefonicky objednávat 

přes kontaktní centrum Magistrátu města 
Ostravy, a to každý pracovní den od 7 do 
17 hodin na telefonním čísle 844 141 314.

Žadatelé již nemusí předkládat fotografii, 
protože se při podání žádosti zároveň pořídí 
digitalizovaná podoba. Součástí zpracování 
žádosti zůstává vlastnoruční podpis občana. 
Při ztrátě občanského průkazu je zapotřebí při-
nést rodný list a 100 Kč na správní poplatek. 

Ohlášení ztráty, případně odcizení, poško-
zení nebo zničení občanského průkazu lze 
i nadále nahlásit na našem ÚMOb Radvanice 
a Bartovice, kde vám bude vydáno potvrzení 
o občanském průkazu. Samotnou žádost 
o vydání občanského průkazu si však musíte 
podat už jen na Magistrátu města Ostravy. 

Tradiční zahrádkářský ples se konal 21. 1. 
opět v místní Sokolovně. Zcela zaplněný sál 
rozparádila skvělá kapela UFO, po namáha-
vých tanečních kreacích rychle mizelo jídlo 
i pití. Mnozí plesající se radovali i z cen bohaté 
tomboly, do které nám přispěli tito spon-
zoři: starostka městského obvodu Bc. Šárka 
Tekielová, náměstek primátora Bc. Aleš Boháč, 
pálenice FAKR, fa PHARMOS, restaurace 
Slezský dvůr, kadeřnictví Pavla, řeznictví 

RADA, fa Danuše Luxová, květinová síň Pavla, 
knihcentrum PEMIC, textil Vladimíra, cuk-
rářství AKNEL, GALTOP velkosklad textilu 
a galanterie, UNIMETRA na Lipině, pekárna 
Šotová, Střední odborná a speciální škola prof. 
Matějčka, fa HOFI, restaurace HASTRMAN, 
GABSTAV s.r.o. Stařešinská, fa SANO 
Ing. Ladislav Majer, PEDIKURA Radka 
Matějčková, Ráčkova ul., KADEŘNICTVÍ 
Marcela Valičková, Česká svářečská společ-
nost při VŠB-TU, pekárna MAYAK, restau-
race U Břenků, papírnictví Lajčoková, fa JaS 
Miroslav Langr, Kotle kamna Radvanice. 
Touto cestou jim srdečně děkujeme a věříme, že 
nám i nadále zachovají svou přízeň. Věříme, že 
plesající byli spokojeni a zveme je na další ples 
19. ledna 2013.
Za výbor ZO ČZS Radvanice Miroslava Pěčková

Více fotografií najdete na poslední straně

Vydařený ples zahrádkářů

Statutární město Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice v rámci pomoci obča-
nům v řešení problémů s velkoobjemovými 
odpady z domácností, ve spolupráci se společ-
ností OZO Ostrava, s.r.o., umístí velkoobje-
mové kontejnery na osvědčená místa v obou 
našich městských obvodech:
 Radvanice: 26. – 27. března 2012  
(pondělí přistavení, úterý dopoledne odvoz)
1. Lipina – ul. Na Hrázkách – garáže 1 ks
2. Lipina – Na Ostří – u bývalé školy 1 ks
3 Trnkovec – křižovatka  

Úvozní x Pastrňákova 1 ks
4. Trnkovec – křižovatka  

Výzkumná x Turgeněvova 1 ks
5. Trnkovec – křižovatka  

Pošepného x Hutní 1 ks 
6. Čechovova – nad bývalým kinem 1 ks
7. Dalimilova – hřiště DTJ 1 ks
8. křižovatka Haškova x Ludvíkova 1 ks
9. Kobrova 1 ks
 Radvanice: 27. – 28. března 2012  
(úterý přistavení, středa dopoledne odvoz)
1. Vrchlického – u školy 1 ks
2. křižovatka Čapkova x Radvanická –  

u samoobsluhy 1 ks
3. Karvinská – u samoobsluhy 1 ks
4. křižovatka Třanovského x Karvinská 1 ks
5. ul. U Stavisek – křižovatka s Čapkovou 1 ks
6. u. Za Šachtou – křižovatka s Ludvíkovou 

(býv. Míroděv) 1 ks
7. Kamčatka – křižovatka  

Na Svahu x Kozácká  1 ks
8. Bučina – Šmídova – točna autobusu č. 29 

(býv. Důl Fučík 3) 1 ks
9. Lipina – křižovatka Újezdní x Na Stezce 1 ks
 Bartovice: 28. – 29. března 2012  
(středa přistavení, čtvrtek dopoledne odvoz)
1. křižovatka Dvorová x Radova 1 ks
2. křižovatka Těšínská x U Samoobsluhy 

(zpevněná plocha před prodejnou) 1 ks
3. křižovatka Bartovická x Za Školkou 1 ks
4. křižovatka Bémova x Klaklova  1 ks
5. křižovatka Bémova x K Rybníkům 1 ks

6. křižovatka Za Ještěrkou x U Pramenů 1 ks 
 Bartovice: 29. –30. března 2012  
(čtvrtek přistavení, pátek dopoledne odvoz)
1. křižovatka Majovského x Na Okraji 1 ks
2. křižovatka Březová x Sousedská 1 ks
3. Těšínská – parkoviště u koupaliště 1 ks
4. křižovatka  

Nad Lučinou x Pod Bažantnicí 1 ks
5. Na Pasekách – za podjezdem u Václavka 1 ks
6. U Důlňáku – před podjezdem u zahrádek 1 ks

Apelujeme, prosím, na Vaši ohleduplnost – 
nedávejte do kontejnerů materiál, který tam 
nepatří. Do kontejneru nepatří popel z domác-
nosti, stavební suť a domovní odpad.

Občané našeho obvodu mohou dále vyu-
žívat sběrné dvory v areálu bývalého statku 
v Bartovicích na ulici U Statku a v areálu 
bývalého koupaliště v Radvanicích na ulici 
Poláškova. Sběrné dvory jsou otevřeny: 
11/2011–03/2012 pondělí, středa, pátek od 
15.00 hod. do 17.00 hod., v sobotu od 8.00 hod. 
do 12.00 hod., 04/2012–10/2012 pondělí, středa, 
pátek od 15.00 hod. do 18.00 hod., v sobotu od 
8.00 hod. do 12.00 hod., 11/2012–12/2012 pon-
dělí, středa, pátek od 15.00 hod.. do 17.00 hod., 
v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Bc. Šárka Tekielová,
starostka městského obvodu

ÚKLIdOVÁ aKCe – jaro 2012

Hasiči cvičili 
záchranu osob

V sobotu 21. ledna proběhl jeden z dalších 
výcviků jednotky SDH Radvanice. Námětem 
byla záchrana osob na zamrzlých vodních 
hladinách. Jelikož tento výcvik je možno 
provádět pouze za vhodných klimatických 
podmínek, byly právě silné celodenní mrazy 
tím pravým počasím. Jednotka si procvičila 
záchranu osoby, pod kterou se prolomil led, 
pomocí záchranných saní RS 5, které jsou pro 
tento účel velmi vhodné. Dále pak pomocí 
žebříků, lanové techniky a dalších technických 
prostředků, které jsou běžně ve výbavě vozidel 
JSDH. Děkujeme spolku rybářů Bučina za pro-
půjčení revíru k tomuto výcviku.

Richard Dudek, DiS., místostarosta Pozvánka 
na karneval

SRPŠ při ZŠ Vrchlického
srdečně zve

na Maškarní karneval 
v pátek 23. 3. 2012 

od 17.oo hodin 
v Sokolovně. 

Tombola, občerstvení, soutěže.
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Placení poplatku za 
pronájem pozemku 

Poplatek za pronájem pozemku lze uhradit 
převodem z účtu. Platbu je třeba zaslat na číslo 
účtu 19-11622761, kód banky 0100 (číslo účtu 
je rovněž uvedeno na webových stránkách 
městského obvodu) v termínu do 31. března. 
Abychom však mohli platbu identifikovat, 
je nutno při platbě uvést údaj, z kterého bude 
možno identifikovat poplatníka (variabilní 
symbol – jedinečné číslo pro každého poplatníka 
nebo jméno poplatníka s jeho adresou). 

Informaci o variabilním symbolu lze zís-
kat u paní Jindry Láskové, odbor majetkový, 
bytový, školství a kultury (tel. 599 416 114, 
e-mail: jlaskova@radvanice.ostrava.cz). 

V případě prodlení s placením je poplatník 
povinen hradit penále ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý den prodlení. 

Jindra Lásková, odbor MBŠaK

Odbor sociálních 
věcí informuje

V úterý dne 6. března od 17.30 do 18.00 
hodin se uskuteční setkání romských občanů, 
kteří mají zájem darovat krev či se nechat 
zapsat do evidence dárců kostní dřeně a přidat 
se tak ke kampani, kterou jsme nazvali: „Víš, 
čí krev Ti koluje v žilách?“ Setkání proběhne 
v Poradně pro občanství, Občanská a lidská 
práva, Prokešovo nám. 3, Ostrava (naproti ost-
ravské radnici, nad prodejnou Hyundai, růžový 
zvonek).

Mgr. Irena Kopciuchová, vedoucí odboru SV

zlepšení spojení 
radvanic s Vítkovicemi

Na základě požadavku městského obvodu 
Radvanice a Bartovice ke zřízení přímého spo-
jení městského obvodu s Vítkovicemi dojde od 
4. 3. ke zřízení zastávky Fryštátská pro linky 
ODIS č. 532 a 552, které jedou dále po ulicích 
Rudné a Místecké na ÚAN a ve Vítkovicích 
zastavují ve směru z Radvanic na zastávkách 
Důl Jeremenko, Český dům a Vítkovice 
vysoké pece a v opačném směru na zastávkách 
Vítkovice vysoké pece a Dopravní inspekto-
rát. Na těchto linkách platí standardní zónové 
předplatní jízdenky ODIS, zatím zde však ještě 
neplatí jednotlivé jízdenky ODIS a cestující bez 
předplatní jízdenky musí zaplatit jízdné v hoto-
vosti u řidiče. Nástup do těchto autobusů je 
možný pouze předními dveřmi. Odjezdy spojů 
z Fryštátské do Vítkovic budou v pracovní 
dny v 5.07, 5.10, 6.21, 6.51, 6.56, 13.14, 13.15, 
15.37 a z Vítkovic vysoké pece do Radvanic 
v 5.27, 5.47, 7.17, 7.22, 14.17, 14.18, 15.22, 16.23 
a 17.22. Zastavováním spojů obou linek na 
zastávce Fryštátská získají občané centrální 
části Radvanic spojení do městského obvodu 
Vítkovice s jízdní dobou 4 až 7 minut.

Ing. Jan Dvořák, Koordinátor ODIS s. r. o.

Dne 8. 2. se v zasedací místnosti radnice 
městského obvodu Radvanice a Bartovice 
uskutečnilo již 9. zasedání Poradního sboru 
starostky městského obvodu pro proble-
matiku seniorů. Úvodní informativní část 
jednání byla věnována prezentaci novinek 
při vyřizování občanských průkazů a změn 
v sociální oblasti, která v současnosti pro-
chází zásadní reformou a dotýká se také osob 
se zdravotním postižením, mezi nimiž je 
hodně seniorů. 

Ve zbývajícím čase paní starostka Bc. Šárka 
Tekielová a pan místostarosta Ing. Štěpán Košťál 
diskutovali se členy poradního sboru o konkrét-
ních problémech, které seniory v našem obvodě 
trápí, a přitom zazněla řada návrhů, jak život 
seniorů zlepšit, zejména se jednalo o zlepšení 
podmínek pro klubovou činnost. Na závěr před-
stavitelé městského obvodu poděkovali členům 
poradního sboru pro seniory za jejich aktivní 
přístup a podnětnou spolupráci.

Mgr. Kateřina Zdražilová, tajemnice

Setkání Poradního sboru starostky 
městského obvodu pro seniory

Nově a vesele vymalovaná škola, bazén, 
větší sportovní zázemí pro žáky i veřejnost, 
hřiště otevřené po celý rok, pohybové aktivity 
pro nejmenší žáčky, kurzy jazyků a tance pro 
rodiče se zajištěným hlídáním dětí, to jsou 
namátkou jen některá přání účastníků trnko-
vecké plánovací soboty.

O víkendu se sešli na Trnkovci žáci spolu 
s rodiči, učiteli a zástupci neziskových orga-
nizací, aby společně naplánovali budoucnost 
školy. Snahou o zapojení veřejnosti, včetně 
žáků a zástupců neziskového sektoru, zahájilo 
nové vedení školy rok s pracovním názvem 

Učíme se společně. Co se pod tímto názvem 
skrývá? Komunitní škola otevřená od rána do 
večera, sedm dnů v týdnu všem, kteří se chtějí 
učit, odpočívat, soutěžit, bavit se nebo jen tak 
si přijít poklábosit s přáteli. Mimo to, už nyní 
nabízí spolupracující neziskové organizace 
Poradna pro občanství/Občanská a lidská 
práva, Schůdky, Aris a CENTROM doučování 
pro děti v nízkoprahovém zařízení i přímo 
v rodinách, bezplatné psychologické poraden-
ství v krizových životních situacích, sociální 
a právní poradenství pro obyvatele Trnkovce, 
ale i všechny obyvatele Radvanic a Bartovic, 
kteří by tuto pomoc aktuálně potřebovali. 
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva 
pak už od konce loňského roku úspěšně zajiš-
ťuje poradenské a další bezplatné služby žákům 
školy a jejich rodinám bydlícím na Lipině.

V nejbližších měsících se obyvatelé 
Trnkovce a okolí mohou těšit nejen na další plá-
novací setkání.

Mgr. Šárka Honová, ředitelka ZŠ Trnovecká
Foto: ZŠ Trnkovecká

Na Trnkovci plánovali žáci i rodiče

Pochvalu za příkladný přístup k inklu-
zivnímu vzdělávání sklidili v polovině února 
pedagogové Základní školy Trnkovecká, při 
návštěvě patnácti odborníků z Austrálie, USA, 
Maďarska i z českých organizací, které se na 
mezinárodní úrovni věnují inkluzivnímu vzdě-
lávání a občanským a lidským právům.

„Nejvíce naše hosty při prohlídce školy 
nadchla koncepce individuálního přístupu 
k žákům a využívání alternativních metod 
výuky, včetně canisterapie, muzikoterapie 
formou skupinového bubnování nebo tvorba 
speciálně pedagogických individuálních vzdě-
lávacích plánů s využitím multisenzorických 
didaktických pomůcek,“ vysvětlila ředitelka 
základní školy Šárka Honová a pokračovala: 
„Naše hosty rovněž zaujalo, že se navzdory 
omezeným finančním prostředkům snažíme 
nabízet žákům i rodičům odborné poraden-
ství v oblastech práva, financí, výchovného 
poradenství a podobně. Umožňuje nám to 
spolupráce s odborníky z Ostravské univerzity, 

neziskovými organizacemi Aris a Poradnou 
pro občanství/Občanská a lidská práva. Velmi 
nám rovněž pomáhá podpora organizace 
Vzájemné soužití, které nám zprostředko-
valo kontakt na partnerské organizace doma 
i v zahraničí, s nimiž chceme ještě do konce 
školního roku aktivity školy dále rozšířit ku 
prospěchu žáků i obyvatel nejen v nejbližžším 
okolí školy, ale i v přilehlé vilové zástavbě.“

ZŠ Trnkovecká

Nová koncepce vzdělávání 
na Trnkovci nadchla odborníky

Skupinka dětí s Kumarem Vishwanathanem  Q

a cizinci.



Hokejisté plesali

V pátek 3. 2. uspořádal jubilejní 10. 
hokejový ples hokejový klub HC BD Stav 
Radvanice. Předchozích 8 plesů se konalo ve 
Společenském domě v Bartovicích a poslední 
2 plesy se uskutečnily v sále Kulturního domu 
Petřvald. Hokejisté, a nejen oni, si výborně 
zatančili a pobavili se. V ceně vstupného byla 
výborná večeře, byly nachystány jednohubky, 
koláče a také dostatečné množství tekutin, 
které se vypotily na parketu při hudebních 
tónech, které obstarala hudební skupina 
TopGun z Ostravy. O půlnoci přišla na řadu již 
tradiční soutěž o společenské ceny. A následo-
vala zábava až do brzkých ranních hodin. 

Za příspěvky do soutěže o společenské ceny 
by hokejisté chtěli poděkovat: fa BD Stav, 
fa Staspo s. r.o., fa Johnny servis, p. A. Flašar – 
HC Karviná, fa A-Z Kamenictví Prokeš, 
Zlatnictví T. Fridrich, Restaurace Magda, 
Ramses Ostrava spol. s r.o., SamBaby, paní 
J. Sasinová, Restaurace Hastrman, VVUÚ, 
a.s., ředitel Ing. Libor Štroch, Colorcap 
czech s. r. o., www.speshop.cz, Velkoobchod 
nářadím fa Filák, Česká pošta paní Lenka 
Bobeková, Masáže – Kateřina Janovská, p. 
František Náhlý, Kované trofeje M. Bundil, 
Jiří Mynař – miniprof, Vinný sklep u Sládků, 
místostarosta Ing. Štěpán Košťál, starostka Bc. 
Šárka Tekielová, náměstek primátora města 
Ostravy Bc. A. Boháč. Všichni jmenovaní 
přispěli hodnotnými a věcnými dary a bez nich 
si organizaci plesu nedovedeme představit. 
Proto vám všem děkujeme za podporu sportu 
v Radvanicích a věříme, že se u příležitosti 11. 
hokejového plesu v pátek 1. 2. 2013 zase všichni 
sejdeme.

Za HC BD Stav Radvanice  
předseda klubu J. Sasin
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z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na své 27. schůzi dne 
1. 2. 2012
 –  schválila Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

dle podmínek od poskytovatele Ministerstva 
životního prostředí ČR se sídlem: Vršovická 
1442/65, 100 10 Praha 10, IČ 00164801 na 
financování projektu „Sadové úpravy na 
hřbitově v Bartovicích“, v rámci Operačního 
programu Životní prostředí ČR, a rozhodla 
o uzavření smlouvy č. 10058236 (vedenou pod 
č. S 0039/2012) o poskytnutí podpory od posky-
tovatele Státního fondu životního prostředí ČR 
se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, 
IČ 00020729, v rámci Operačního programu 
Životní prostředí ČR, na financování projektu 
„Sadové úpravy na hřbitově v Bartovicích“,

 –  schválila Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace dle podmínek od poskytovatele 
Ministerstva životního prostředí ČR se síd-
lem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ 
00164801 na financování projektu „Obnova 
lesoparku – Matuškův park, ul. Lipinská 
v Ostravě-Radvanicích“, v rámci Operačního 
programu Životní prostředí ČR, a rozhodla 
o uzavření smlouvy č. 10058186 (vedenou pod 
č. S 0037/2012) o poskytnutí podpory od posky-
tovatele Státního fondu životního prostředí ČR 
se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, 
IČ 00020729, v rámci Operačního programu 
Životní prostředí ČR, na financování projektu 
„Obnova lesoparku – Matuškův park, ul. 
Lipinská v Ostravě-Radvanicích“, 

 –  projednala žádost společnosti DIAMO, státní 
podnik, odštěpný závod ODRA o vyjád-
ření ke způsobu nakládání s dřevní hmotou, 
která vznikne kácením dřevin v rámci rea-
lizace stavby „Rekultivace pozemku u ulice 
Kubečkova“, a rozhodla o zaslání vyjádření spo-
lečnosti DIAMO, státní podnik, odštěpný závod 
ODRA s vyslovením souhlasu k zajištění likvi-
dace veškeré dřevní hmoty dodavatelem stavby 
„Rekultivace pozemku u ulice Kubečkova“, 
který bude vybrán v rámci výběrového řízení 
zadaného Ministerstvem financí ČR,

 –  projednala a rozhodla o uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného 
břemene (vedenou pod č. S 0058/2012), spočí-
vajícího v povinnosti budoucího povinného: 
RPG RE Land, s.r.o., se sídlem Ostrava, 
Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 
701 97, IČ: 27769143, na částech pozemků 
parc. č. 1104/1 a 1056/5 v k. ú. Radvanice, obec 
Ostrava, v souvislosti s realizací stavby pod 
názvem „Stabilizace území a úprava odtoko-
vých poměrů v lokalitě Šporovnice“, a to ve 
prospěch budoucího oprávněného: statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Radvanice 
a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, 716 
00 Ostrava-Radvanice, IČ: 00845451, strpět 
umístění stavby a provozovaní odvodňovacích 
příkopů A a B, dále v umístění a provozování 
dvou odvodňovacích drenů. 

Rada městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na své 28. schůzi dne 
15. 2. 2012
 –  rozhodla na návrh odboru výstavby, život-

ního prostředí a vodního hospodářství 

o udělení plné moci č. 2/2012 obchodní spo-
lečnosti PPS Kania s.r.o. se sídlem: Ostrava, 
Olešní 583/9, PSČ 712 00, IČ: 26821940, 
zapsané v obchodním rejstříku, vedeného 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 
č. 25838 ze dne 1. 12. 2003, zastoupené 
jednatelem Janem Kaniou k zastupování 
statutárního města Ostravy, městského 
obvodu Radvanice a Bartovice, ve věci 
zajištění inženýrské činnosti v rámci zpra-
cování projektové dokumentace ke staveb-
nímu řízení pro stavbu s názvem „Stavební 
úpravy v objektu MŠ, ul. Těšínská 206/279 
v Ostravě-Radvanicích“,

-  souhlasí s návrhem odboru výstavby život-
ního prostředí a vodního hospodářství se 
zajištěním výkonu zadavatelské činnosti 
veřejné zakázky pod názvem „Stavební 
úpravy v objektu MŠ, ul. Těšínská 206/279 
v Ostravě-Radvanicích“ společností: 
SELLER MORAVIA, s.r.o., se sídlem: 
Ostrava, Moravská Ostrava, Kounicova 
2929/5, PSČ 702 00, IČ: 25829637, 

 –  souhlasí s návrhem odboru výstavby život-
ního prostředí a vodního hospodářství se 
zajištěním výkonu zadavatelské činnosti 
veřejné zakázky pod názvem „Výměna 
střešní krytiny včetně opravy krovu, 
hromosvodu, dešťových žlabů a svodů na 
objektu ZŠ, ul. Vrchlického 401/5 v Ostravě-
Radvanicích“ společností: RECTE.CZ, 
s.r.o., se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, 
Matiční 730/3, PSČ 702 00, IČ: 61972690, 

 –  souhlasí s uzavřením darovací smlouvy 
mezi Základní školou Ostrava-Radvanice, 
Trnkovecká 55, IČ 70987718 a Trnkoveckým 
sdružením rodičů dětí základní školy při ZŠ 
Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěv-
ková organizace, PSČ 716 00, na počítačovou 
stanici s příslušenstvím pro práci knihovnic-
kého kroužku v hodnotě 12 780 Kč,

 – schválila konání rozborů hospodaření pří-
spěvkových organizací za rok 2011, jejichž 
zřizovatelem je statutární město Ostrava, 
městský obvod Radvanice a Bartovice, ve 
dnech 19. 3. 2012–23. 3. 2012 včetně složení 
rozborových komisí.

Mgr. Kateřina Zdražilová
tajemnice

Výroční schůze 
zahrádkářů

V sobotu 24. března 2012 v 15:00 hodin 
zveme všechny členy naší organizace na 
tradiční výroční schůzi. Na programu bude 
hodnocení uplynulého roku a plán akcí na 
letošní rok (výstavy, zájezdy aj.). Na závěr 
bude beseda o pěstování bobulovin. Věříme, 
že se dostavíte v hojném počtu. 

Za výbor ZO ČZS Radvanice  
zve Miroslava Pěčková

Kolik jsme vykoledovali 
v radvanicích a bartovicích

Letošní Tříkrálová sbírka, při které 
koledníci v ulicích lidem přinášeli radost 
a koledovali pro ty nejpotřebnější, vynesla 
v ostravském a novojičínském regionu 
1 527 453 korun. A jak byli lidé štědří 
v Radvanicích a Bartovicích? Tady lidé 
věnovali 42 540 korun. Peníze budou pou-
žity například na Mobilní hospic, rozvoj 
chráněných dílen Charity sv. Alexandra 
a další charitativní projekty. Děkujeme 
všem, kteří na sbírku přispěli.

Bc. Martin Pražák,  
ředitel Charity Ostrava
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Každý majitel psa, který má trvalé bydliště 
v městském obvodu Radvanice a Bartovice, je 
povinen psa přihlásit, a to u správce poplatku, 
kterým je Úřad MOb Radvanice a Bartovice. 
Přihlašovací povinnost se týká štěněte staršího 
tři měsíce. 

Poplatek lze zaplatit v hotovosti na radnici 
v pokladně, bezhotovostním převodem nebo 
poštovní poukázkou.

Evidence psů je v kanceláři č. 3B, v pří-
zemí (odbor financí a rozpočtu).

Sazba poplatku je stanovena za jednoho psa 
a kalendářní rok: 
a)  za psa chovaného v rodinném domku 150 Kč,
b)  za druhého a každého dalšího psa uvede-

ného pod písm. a) 200 Kč,
c)  za psa chovaného v bytovém domě 1 000 Kč,

d)  za druhého a každého dalšího psa uvede-
ného pod písm. c) 1 500 Kč,

e)  za psa, který je využíván při podnikatelské 
činnosti, 1 000 Kč,

f)  za druhého a každého dalšího psa uvede-
ného pod písm. e), 1500 Kč,

g)  za psa, jehož držitelem je poživatel inva-
lidního, starobního, vdovského nebo vdo-
veckého důchodu, který je jeho jediným 
zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího 
důchodu, 150 Kč,

h)  za druhého a každého dalšího psa, jehož 
držitelem je osoba uvedená  
pod písm. g), 200 Kč.
Upozorňujeme majitele psů, že složenky 

nebudeme rozesílat. Pokud nebude poplatek 
včas zaplacen, a to do 31. března, bude vyměřen 

platebním výměrem a může být navýšen až na 
trojnásobek. U psů, kde je poplatek 1000 Kč 
a výše, lze tuto částku rozdělit na dvě splátky 
nebo domluvit splátkový kalendář. 

Platby lze posílat na č. účtu: 
19-11622761/0100, uvádějte svůj VS nebo VS 
2711 a jméno majitele psa.

Případné dotazy na:  
jprokopovicova@radvanice.ostrava.cz  
nebo tel. č. 599 416 137.

Jana Prokopovičová,  
odbor FaR

Poplatek ze psů je nutno zaplatit do 31. března

Kamenictví Vladimíra Prokeše 
v Ostravě-Radvanicích nemůžete minout. 
Ulice Hranečník se od zastávky MHD lehce 
zvlní, a když se před vámi rozevře malé zelené 
údolí, pohled automaticky sklouzne na velké 
kamenné pláty a sokly, které jsou uloženy před 
vstupem do sídla kamenictví.

Firma Vladimíra Prokeše vznikla před dva-
ceti lety, hned po revoluci. „Před tím jsem jezdil 
s kamionem, a když práce skončila, přemýšlel 
jsem, co budu dělat. A tak jsem se rozhodnul. 
Začátky byly složité, měl jsem právě dostavěný 
dům, dvě děti,“ vzpomíná Vladimír Prokeš.

První dílna byla jen provizorní přístřešek, 
na starších kamenických strojích začaly vznikat 
první pomníky. „Žádnou velkou jistotu jsme 
tehdy od toho nečekali, ale vyšlo to!“ říká maji-
tel kamenictví. A jak dodává: člověk se naučí 
všechno, pokud chce.

„Lidé byli s kvalitní prací kamenictví spo-
kojeni, zákazníků přibývalo, i těch, co se k nám 
vracejí opakovaně,“ doplňuje.

Rodinná firma
Z přístřešku se firma přestěhovala do sku-

tečných dílen. Dnes už je do podnikání firmy 
zapojena celá rodina. Spolu s otcem pracují 
i synové Petr a Pavel. Nedávno vyměnili starší 
stroje za nové. „Na první místo klademe dobře 
provedenou práci. Výroba pomníku je finančně 
nákladná, a proto zákazník, který k nám téměř 
vždy přichází s velkou bolestí v srdci nad ztrá-
tou svého blízkého, musí dostat perfektní výro-
bek,“ vysvětluje filosofii firmy žena Vladimíra 
Prokeše, kterou lidé v městském obvodu znají 
jako bývalou dlouholetou ředitelku mateřské 
školy v Radvanicích. „Neodmítneme nikoho, ať 
k nám přijde kdokoli a kdykoli. Třeba sedm dnů 
v týdnu,“ dodává.

A jak dlouho dneska čekají zákazníci na 
pomník? „Záleží na počasí a složitosti zakázky. 
Většinou je to měsíc, maximálně čtvrt roku,“ 
vysvětluje pan Prokeš. 

Používají kvalitní kámen
Kromě náhrobků a hřbitovních schrá-

nek kamenictví vyrábí i kamenné parapety, 
kuchyňské desky, schodiště, lavičky, venkovní 
stoly, krby. Jak majitel firmy zdůrazňuje, pou-
žívají kvalitní žulu i mramor, který se vozí třeba 
z Itálie. Ale pracuje také s umělým kamenem, 
prostě podle přání zákazníka.

Důsledně renovuje staré pomníky, památ-
níky, kříže. Rukama radvanických kameníků 
třeba prošla renovace památníků před radnicí 
městského obvodu nebo pomník vojákům pad-
lých v první světové válce.

PaeDr. Zuzana Sedláčková
Kamenictví Prokeš
Hranečník 56, Ostrava-Radvanice
Tel: +420 596 235 132
Fax: +420 596 235 132 
Mobil:+420 737 601 059
E-mail: p.prokes@seznam.cz

20 let Kamenictví Prokeš

NOVý SerIÁL 
představujeme podnikatele 

v obvodu
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Naši jubilanti v březnu 2012
Blahopřejeme!

Hangonyi Július, Ochmanová Magda, Rejnochová Anna, Dadák Jaromír, Sklář Jiří, Fiam Ondrej, 
Lutonský Pavel, Bořutová Jarmila, Gren Kamil, Juřena Petr, Csernai Jan, Kožušník Milan, 

Jarolimová Drahomíra, Čížová Anna, Slováčková Jozefa, Kusáková Milada, Stankuš Zdenek, 
Svoboda Jaroslav, Domes Jaroslav, Bulavová Jana, Pardubický Januš, Trojáková Daniela, 

Judáková Anna, Trnka František, Lér Jaroslav, Vyoralová Milada, Tichopád Milan, Václavek 
Antonín, Kozubek Bohumíl, Portužáková Květoslava 

 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 příjmení a jméno oslavence.

Celý 
měsíc

Během 
půjčo-
vání

Městská knihovna Radvanice – 
Březnové pranostiky

6.3. 15:00 Klub důchodců při DPS 
Bartovice – Oslavy MDŽ

7.3. 15:00 Klub důchodů Radvanice – 
Mezinárodní den žen

7.3. 16:00 Kulturní a sportovní komise, 
obřadní síň radnice

8.3. 15:00 Klub důchodců Bartovice – 
Mezinárodní den žen

13.3. 15:00 Komise školství, mládeže 
a sportu – obřadní síň úřadu

14.3. 15:00 30. schůze Rady MěO RaB-
kancelář starostky

14.3. 15:00
Klub důchodů Radvanice – 
Přednáška s MS ČČK 
Radvanice

14.3. 15:00 Komise sociální –  
obřadní síň úřadu

15.3. 16:00
9. zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Radvanice 
a Bartovice

19.3. 12:30-
15:00

Městská knihovna Radvanice-
Žlutý zobáček 

20.3. 15:00 Klub důchodců při DPS 
Bartovice – Přátelské posezení

20.3. 16:00 ZO SPCCH – výborová schůze

20.3. 17:00 Koncert studentů JKGO – 
obřadní síň radnice

21.3. 15:00 Komise výstavby – kancelář 
úřadu

21.3. 15:00 Komise životního prostředí

22.3. 14:00 ZO SPCCH – výroční členská 
schůze v budově PHARMOS

22.3. 15:00 Klub důchodců Bartovice – 
S radosti vítáme jaro

23.3. 17:00 SRPŠ při ZŠ Vrchického-
Maškarní karneval

24.3. 15:00 ZO ČZS Radvanice –  
výroční schůze

28.3. 15:00 31. schůze Rady MěO RaB – 
kancelář starostky

29.3. 17:00 ZO ČZS Radvanice –  
výroba velikonočních ozdob

29.3.
Během 
půjčo-
vání

Městská knihovna Radvanice – 
Den ostravských čtenářů

31.3. 10:00 Vítání občánků-obřadní síň 
úřadu 

v měsíci březnu

Kalendář
událost í

Uzávěrka příštího 
čísla: 18. 3. 2012

V měsíci únoru oslavili v plné síle své životní 
jubileum osmdesát let pan Josef Gabzdyl, osm-
desát pět let pan Oldřich Kotala a v neuvěřitelné 
tělesné vitalitě a duševním zdraví oslavila paní 
Jarmila Budinová krásných devadesát jedna 
let. V měsíci únoru oslavila své krásné životní 
jubileum 91 let také paní Lucie Robenková. 
Jubilantům, dlouholetým obyvatelům našeho 

městského obvodu Radvanice a Bartovice, 
osobně pogratulovala starostka paní Bc. Šárka 
Tekielová, pan místostarosta Ing. Štěpán Košťál 
a matrikářka Šárka Krkošková. 

Do dalších let oslavencům přejeme stále 
pevné zdraví, životní elán, osobní pohodu 
a dobrou náladu.

Text a foto: Šárka Krkošková, odbor OaVV

Oslavili krásná jubilea

Jarmila Budinová (91) Q Oldřich Kotala (85) Q

Josef Gabzdyl (80 let) Q Lucie Robenková (91) Q

Starostka městského obvodu Radvanice 
a Bartovice vás zve na slavnostní vítání 
občánků, které se uskuteční 31. března 
v 10 hodin v obřadní síni zdejší radnice.

Vážení rodiče, pokud máte zájem o účast na 
slavnostním obřadu vítání občánků, dostavte 
se, prosím, v úřední dny na matriku Úřadu 
městského obvodu Radvanice a Bartovice 

(1. patro, č. dveří 10) s platným občanským prů-
kazem a rodným listem dítěte. 

Se zveřejněním fotografie, zapsáním do 
slavnostní kroniky a zveřejněním  
na internetové televizi městského obvodu 
musí zákonný zástupce děťátka vyjádřit 
svůj písemný souhlas. 

Bc. Šárka Tekielová, starostka

Pozvánka na vítání občánků



Společenský dům Bartovice 25. února zažil 
už IX. reprezentační ples městského obvodu 
Radvanice a Bartovice. Zahájení patřilo tradičně 
starostce městského obvodu Bc. Šárce Tekielové 
a poté už se rozjel program plný zábavy a tance. 
Úvod obstaraly taneční naděje souboru Akcent, 
během večera přišel mezi účastníky Freddie 
Mercury a Elvis Presley a o vrchol večera se 
postarala zpěvačka Petra Janů. Nemohla chy-
bět bohatá tombola, která letos čítala sto cen. 
Losování a předání cen pak proběhlo pod tak-
tovkou starostky obvodu Bc. Šárky Tekielové a 
náměstka primátora Ostravy Bc. Aleše Boháče. 
První cenou letos byl týdenní pobyt pro 2 osoby 
v apartmánu v Chorvatsku, kterou věnovala spo-
lečnost CelTel s.r.o. Vedení městského obvodu 
děkuje všem sponzorům, kteří se podíleli na 
realizaci plesu. (SED)
 Finanční dary věnovali:
- Technické služby, a.s.
- OVANET, a.s.
- SAM BABY, s.r.o.
- UNIMETRA, s.r.o.
- VSP Exim, s.r.o.
- Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p.
- RPG RE Management, s.r.o.
- PPS Kania, s.r.o.
- ETVM s.r.o.
- Robert Číž INSTAMONT
- Jiří Krzywoň
- KR OSTRAVA a.s.
- LUING PYREX, spol. s r.o.

- STASPO, spol. s r.o.
- PP FAKR, spol. s r.o.
- Stavoservis Complet, s.r.o.
- Ing. Pavel Rais
- HOLUB zámečnictví s.r.o.
- Petr Dužík
- SK Fasády, s.r.o.
- B&P Interiéry, s.r.o.

 Dary do tomboly věnovali:
CelTel, s.r.o., 
městský obvod Radvanice a Bartovice
SK Fasády, s.r.o.
Bc. Aleš Boháč – náměstek primátora SMO
Karel Palovský – starosta obce Háj ve Slezsku
Marek Varyš
LIBROS
Ing. Kateřina Tomanová
Ostravské městské lesy a zeleň
Richard Dudek, DiS., – místostarosta městského 
obvodu Radvanice a Bartovice
Sharp Centrum Ostrava
Ing. et Ing. Jiří Srba – náměstek primátora SMO 
Kominictví Milan Lukáš
FABEX MEDIA
Bc. Šárka Tekielová  – starostka městského obvodu 
Radvanice a Bartovice
Kamenictví Prokeš
SAM BABY s.r.o.
Fa Zbyněk Najzar
Cukrářství u HO-PA
Maso, uzeniny – Jiří Dedek
Canis Safety
Auto Heller
HC Radvanice
Květiny Pavlína Kozlová
Textil Vladimíra
Ostravské vodárny a kanalizace
Repronis s.r.o.
Lukáš Ščerba
Ing. Štěpán Košťál – místostarosta městského 
obvodu Radvanice a Bartovice 
Mgr. Věra Jakoubková
OREM
van Gansewinkel
IVL s.r.o.
Cukrárna Barborka
OZO Ostrava
Arbor Moravia
Ing. Břetislav Blažek, CSc.

Petr Stachura – místostarosta městského obvodu 
Poruba
ROEL – Vlastimil Havlásek
Jiří Krzywoň
SDH Ostrava-Radvanice
Papírnictví Lajčok
RAMSES Ostrava s.r.o.
Mgr. Kateřina Zdražilová
Ing. Adam Rykala – poslanec
AQUASYS
Kanalizace Jiří Duda
LUING PYREX
Mgr. Karel Sibinský – starosta městského obvodu 
Ostrava-Jih
PHARMOS a.s.
SAREZA
zastupitelka městského obvodu Radvanice 
a Bartovice Šárka Mendlová
Martin Widenka – vedoucí pošty O.-16
ETVM
Květinová síň Ivan Duda
ČSCH O.-Radvanice
Vinný sklep u Sládků
Aleš Trojek – Motobar
Salón MERCI
Fa JaS – Miroslav Langr
Ing. Simona Piperková  – náměstkyně primátora 
SMO
David Zbavitel
Rádio Čas
Květinovou výzdobu věnovalo: Květinářství Pavlína 
Kozlová
Poukázky v hodnotě 1.000 Kč pro každého účastníka 
Kč na „Školu smyku“ věnovala firma LIBROS – 
Centrum bezpečné jízdy.
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28. března uplyne neuvěřitelných 70 let 
od doby, kdy byl v koncentračním táboře 

v Osvětimi umučen 
pan 

VILÉM HAVLÁSEK, 

učitel a ředitel měšťanské školy 
v Radvanicích. 

Vzpomínají dcera Soňa a vnučky.

Dne 7. 3. 2012 vzpomínáme  
1. smutné výročí úmrtí našeho milovaného 

manžela pana

Josefa Káni 
z Ostravy-Bartovic. 

Vzpomíná manželka s rodinou. 

Dny plynou jak tiché řeky proud, jen bolest 
v srdci trvá a nedá zapomenout.

Dne 30. března 2012 uplyne rok od chvíle, kdy 
z našeho rodinného kruhu navždy odešel pan 

Ota Kadlec.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcera 

a syn s rodinami. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Děkuji všem, kteří se přišli dne 13. 1. 2012 rozloučit 
s mým manželem 

Horymírem BAROŠEM
v Husově sboru Církve československé husitské. Zároveň 

děkuji za květinové dary a paní farářce Monice Bartkové za 
důstojný obřad. Také děkuji všem za projev upřímné soustrasti 

a vyjádření úcty mému manželovi jako dobrému člověku.
Maria Barošová

Pozvánka na 
členskou schůzi

 Svaz postižených civilizačními 
chorobami v Ostravě-Radvanicích ozna-
muje, že dne 22. března v 14.00 hodin se 
koná výroční členská schůze v budově 
PHARMOS – Těšínská 296 Ostrava 
Radvanice. 

Zve výbor ZO SPCCH

IX. reprezentační ples městského obvodu

Příprava na velikonoce
Kdo se chce naučit plést karabáč nebo si 

vyrobit hezkou velikonoční výzdobu, může 
se zúčastnit naší tradiční předvelikonoční 
akce ve čtvrtek 29. 3. v 17.00 hodin v klu-
bové místnosti zahrádkářů. Radit nám bude 
opět paní Hana Bártová.  ZO ČSZ
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MŠ Těšínská v Ostravě-Radvanicích
pořádá

zápis dětí 
do mateřské školy
na školní rok 
2012/2013
Zápis do MŠ se bude konat 4. dubna   
od 8.00 do 16.00 hodin
v budově MŠ.

V době zápisu MŠ pořádá 
„Den otevřených dveří“
– hry dětí, seznámení s prostředím, vybave-
ním, programem MŠ.
Pro děti přezůvky s sebou.
MŠ nabízí:
pestrou nabídku kroužků – angličtina, kera-
mika – MŠ je vybavena keramickou dílnou 
a keramickou pecí, kurz plavání, lyžování 
v Beskydech, atletický a taneční kroužek, 
seznamování s počítačem atd.
S dětmi pořádáme akce:
divadelní představení, výlety, školu v pří-
rodě, ozdravné pobyty,
oslavy Dne dětí, účast na výstavách, sou-
těžích, besedách, navštěvujeme ZŠ i ZUŠ 
v Ostravě-Radvanicích, knihovnu atd.
Akce pro rodiče a děti: 
Uspávání broučků, besídky, karneval, 
Zahradní slavnost aj.
MŠ se zaměřuje na zdraví a všestranný 
rozvoj dítěte, na osobní přístup pedagogů 
k dětem a na úzkou spolupráci s rodiči.
K zápisu si rodiče přinesou: rodný list 
dítěte a OP.
V případě, že bude počet žádostí o přijetí 
vyšší než počet volných míst, bude ředitelka 
MŠ rozhodovat podle daných kritérií.

K zápisu do MŠ Vás srdečně zve  
Dana Lérová,  ředitelka MŠ

Celý školní rok jsem pilně navštěvovala 
dramatický kroužek při ZŠ Vrchlického pod 
vedením paní učitelky Evy Aulehlové. Tuto 
dlouhou dobu jsme připravovali jedno předsta-
vení s názvem Faustův dům. Při nacvičování 
to již mnohokrát vypadalo, že to nedotáhneme 
do konce, protože se několikrát vyměnilo 
herecké obsazení. Někteří herci nechtěli hrát 
nebo neuměli texty. I přes tyto překážky jsme 
to zvládli a poprvé jsme hráli na podiu v envi-
ronmentální učebně dne 26. ledna v 16.30 
hodin pro rodiče, prarodiče, sourozence a širo-
kou veřejnost. 27. ledna dopoledne se usku-
tečnila tři představení pro žáky školy. Toto 
bychom asi nedokázali, kdybychom neměli 

sponzorský dar od firmy Mobal s.r.o. a bez 
paní učitelky Evy Aulehlové, kterým tímto 
chceme poděkovat.

HERECKÉ OBSAZENÍ:
Silvie Závodná – Ďábel a Krasavice
Dominik Boldi – študent Matouš
Lucie Linhartová – Dorotka
Marek Linhart – Dr. Faust a kamarád
Lucie Havlasová – duch a krasavice
Klaudie Přečková – duch a hostinská
Andrea Pokorná – kamarád
Kateřina Pišťáčková – kamarád

ZŠ Vrchlického, 
Lucie Linhartová, žákyně VIII. A

Foto: Martina Linhartová

dramatický kroužek připravil 
představení Faustův dům

Znáte pohádku „O veliké řepě“ nebo 
básně „O strašidle“ či „O veliké slze“ nebo 
„V lese“? Že ne? Pak jste měli jedinečnou 
možnost zaposlouchat se do veršů těchto básní 
v podání žáků našeho odloučeného praco-
viště – Matyáše Ivančiva, Karolíny Ivančivové, 
Anety Šuraňové a Michaela Sulka, a to dne 
15. 2. 2012 v Základní škole na ul. Havláskova. 
Konkurence byla veliká, všichni přednášející 

se snažili ze všech sil. A jak jsme dopadli? 
Přímo skvěle! 

Obsadili jsme 1. a 2. místo v druhé kategorii. 
Zúčastněným dětem děkuji za reprezentaci 
třídy III. B. 

Za pedagogický sbor  
Mgr. Radmila Sulková,

ZŠ Vrchlického, 
odloučené pracoviště Bartovická 59

Školní kolo recitační soutěže

Zimní sporty, lyžování… Co si pod tímto 
představují děti? Lyžují rády? Na otázky odpo-
vídaly děti z Mateřské školy Radvanice.

Co se vám, děti, vybaví, když se řeknou 
zimní sporty?

Michálek S.: zima, bobování…
Adámek F.: lyžování…
Michalka V.: sáňkování…
Kam jste jezdili s mateřskou školou lyžo-

vat? Kdo s vámi jezdil?
Michálek S. a Michalka V.: Na Bílou. Jezdila 

s námi paní učitelka Heňa a Martinka.
Kdo vás učil lyžovat a jak?

Michálek S.: Náš instruktor Filip. Jezdili 
jsme slalom. Filip nám říkal: hranolky, pizza, 
hranolky, pizza… (pozn.: výrazy pro děti při 
lyžování), abychom jeli rovně z kopce.

Adámek F.: Jirka, pan instruktor. Lyžovali 
jsme rovně. Jezdili jsme z kopce.

Michalka V.: Učil nás Jirka. Jirka nám třeba 
říkal, že máme udělat pizzu, abychom dole 
zabrzdili. Jirka nás učil jezdit na pomičkách. 
To jsou takové kruhy, které jsme si chytli a jeli 
nahoru, a pak jsme lyžovali z velkého kopečka 
dolů.

Co vás čekalo poslední den kurzu? Kdo se 
na vás přijel tento den podívat?

Michalka V.: Byly závody a ten, kdo byl na 
prvním místě, dostal šampaňské a čokoládu. 
Kdo byl třeba na pátém a tak, ale nebyl první, 

tak dostal diplom a medaili. A ještě jsme dostali 
Brumíka a papírový metr, abychom se mohli 
měřit. Jsou tam obrázky. Na závody přijeli 
mamka a taťka.

Líbilo se vám, děti, lyžování na Bílé? 
Chtěly byste tam jet znovu a s kým?

Všechny děti: Jóóóó…!!!
Michalka V.: S mamkou a taťkou.
Michálek S.: Já tam chci jet s taťkou 

a s mamkou.
Adámek F.: Já taky s mamkou a s taťkou.

Bc. M. Stankušová, H. Čajková

Lyžování 2012 mŠ na bílé
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V chladných zimních dnech se žáci ZŠ 
Trnkovecká věnovali kulturně vzdělávacím 
akcím. Žáci první třídy přivítali na návštěvě 
své kamarády z MŠ na Těšínské ulici. Předvedli 
jim, co vše se už za první pololetí naučili, 
a zahráli si s nimi různé hry.

Návštěva divadla
Pro žáky nultého ročníku byla velkým zážit-

kem návštěva Loutkového divadla v Ostravě. 
Mnozí tam ještě nikdy nebyli, a tak se velmi těšili 
nejen na představení O pejskovi a kočičce, ale i na 
divadlo vůbec. Vrátili se nadšeni a plni zážitků. 
Do Loutkového divadla v Ostravě se vypravili 
i jejich kamarádi z třetí třídy. Pro ně bylo připra-
veno představení s názvem Tučňáci v arše. I toto 
představení mělo u žáků velký úspěch.

Výlet do galerie
Velmi netradiční a zajímavou akci podnikli 

žáci druhé a třetí třídy. Vypravili se do Galerie 

výtvarného umění v Ostravě. Prohlédli si nejen 
zajímavou výstavu s názvem Černá slunce, ale 
dostali možnost v rámci výstavy „vstoupit“ do 
obrazu malířky TOYEN pod názvem Snění 
a tento obraz na připravené výkresy dokreslit 
podle svých představ a snů.

Velmi pěkná byla besídka pro rodiče, kterou 
si připravili žáci nultého ročníku pod vedením 
paní učitelky Rojkové.

Zápisy do první třídy
Lidové tanečky vystřídaly písničky o zimě 

i básničky o sněhu. Děti předvedly, co se 
již naučily a jak jsou připraveny k zápisu do 
1. třídy. Na závěr každému paní ředitelka pře-
dala Řád barevné pastelky.

Mnoho dalších zajímavých akcí nás čeká 
a my se na ně těšíme.

Text a foto Mgr. Ivana Kačmaříková, 
ZŠ Trnkovecká

Život na zŠ Trnkovecká

rej masek
V neděli 12. února se uskutečnil v radva-

nické Sokolovně karneval Mateřské školy 
Radvanice pod názvem „Všichni lidé světa“. 
Při vstupu do sálu se každý obdivoval krásným 
obrázkům indiánů, černoušků, eskymáků – 
výtvarným pracím dětí z mateřské školy. Všude 
vlály balónky a ze všech stěn dýchala kouzelná 
atmosféra. V 15 hodin začal ten správný maš-
karní rej. Na přípravě masek si všichni dali 
záležet. S jejich přípravou pomohly dětem 
šikovné ruce maminek a babiček.

Na úvod vystoupily děti z tanečního 
kroužku mateřské školy pod vedením zku-
šené učitelky tance paní Koldové se skladbou 

„Hádej, kam teď letíme!“. Děti se svým 
tanečkem sklidily obrovský potlesk. V prů-
běhu karnevalu na děti čekala spousta zábavy, 
her a karnevalového veselí, do kterého byli 
zapojeni občas i rodiče. Diváci vybrali svým 
hlasováním nejkrásnější masky. Deset nejlep-
ších masek obdrželo pěkné ceny. Na karne-
valu samozřejmě nechybělo ani občerstvení. 
Pochutnali jsme si na výborných zákuscích 
a chlebíčcích, které připravil kolektiv zaměst-
nanců z mateřské školy. 

Nedělní odpoledne bylo moc pěkné a my 
doufáme, že se dětem, rodičům a všem ostatním 
zúčastněným, kteří byli na karnevalu, líbilo.

Irena Tomaňová
Fotografie najdete na poslední straně

Dne 15. února se na Základní škole na ulici 
Vrchlického konala recitační soutěž. Nejvíce 
zájemců o poezii se našlo v nižších třídách, druhý 
stupeň reprezentovalo jen sedm soutěžících. Žáci 

byli rozděleni do 4 kategorií. Za nultou kategorii 
vystoupili žáci z přípravné třídy a první třídy, 
v první kategorii soutěžili žáci druhých a třetích 
tříd, druhá kategorie patřila čtvrtým a pátým tří-
dám a poslední kategorii zastupovali žáci šestých 
až devátých tříd. V letošním ročníku této soutěže 
se našly i tři žákyně, které přednesly svou vlastní 
báseň. Nejúspěšnější žáci byli porotou vyhodno-
ceni a odměněni krásnými knihami, které věno-
valo SRPŠ a škola. K těm nejlepším patřili: Jan 
Skýpala I. A, Karolína Ivančivová III. B, Dominik 
Petr Orel IV. A a Lenka Brázdilová VI. A.Všem 
výhercům gratulujeme a těšíme se na další ročník 
této krásné soutěže. Vedení ZŠ Vrchlického

Foto: Hana Němcová

recitační soutěž na zŠ Vrchlického

Jak se sedí 
ve školní lavici

To si vyzkoušely děti z předškolní třídy 
Mateřské školy Za Ještěrkou ve středu 18. ledna 
na návštěvě Základní školy v Bartovicích. 
Žáci třetí třídy malé kamarády přivítali pěk-
nou veršovanou pohádkou „Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký“, kterou doplnily vlastními 
ilustracemi. Prvňáčci se pochlubili, jak už umí 
číst, dělit slova na slabiky a počítat. Paní uči-
telka si připravila úkol i pro děti ze školky – ve 
skupinkách vybarvovaly různé druhy čepic, 
např. kulichy, kšiltovky, které si na konci 
hodiny všichni prohlédli. O přestávce si před-
školáci prohlédli celou budovu školy, všechny 
učebny a školní družinu. Po přestávce si mohli 
vyzkoušet, jak se sedí v lavici, správně se hlásí 
a odpovídá paní učitelce na otázky. Dětem se 
ve škole velmi líbilo a už se těšily, až s rodiči 
přijdou za pár dní do školy opět – tentokrát 
k zápisu do první třídy.

Katka Kramolišová, učitelka MŠ

zpátky do pohádky
Zaměstnanci galerie Slezskoostravského 

hradu v zimních měsících připravili pro děti 
výstavu „Zpátky do pohádky“, které se dne 
14. 2. zúčastnily i děti ze třídy „Pastelky“ MŠ 
Ostrava-Radvanice. Zhlédnutím vystavených 
cca 60 kostýmů, rekvizit a kulis si děti připo-
mněly 15 známých pohádek z tvorby České tele-
vize, například Anděl Páně, Lotrando a Zubejda, 
Zlatovláska, Rumplcimpr-campr, Krkonošské 
pohádky atd. Děvčátka si vyzkoušela kostýmy 
princezen a královen, kluci kostýmy loupež-
níků, čarodějů či Krakonoše. Výstava byla 
doplněna projekcí, v rámci které si děti připo-
mněly herce, kostýmy a známé písničky. Dětem 
se výstava moc líbila a velmi je potěšilo, že si 
mohly všechny kostýmy vyzkoušet.

Henrieta Čajková



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PrOGram 
SPOLeČeNSKÉHO dOmU V OSTraVĚ-barTOVICÍCH březeN 2012

1 Čtvrtek Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školicí agentury a firmy.

2 Pátek
Dlouhá noc před prvním víkendem v měsíci 
Zábava do pozdních nočních hodin v Motobaru 
i restauraci Kulturák.

3 Sobota Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školicí agentury a firmy.

4 Neděle Nedělní výukové kurzy – rétorika a modeling 
Výuka od 9 do 16 hodin.

5 Pondělí Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školicí agentury a firmy.

6 Úterý Čaje o páté 
Taneční večer v restauraci Kulturák od 17 hodin.

7 Středa Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školicí agentury a firmy.

8 Čtvrtek
Mezinárodní den žen 
Zábava věnovaná ženám proběhne v Motobaru 
i v restauraci Kulturák od 15 hodin.

9 Pátek POCHOVÁNÍ BASY – Hasiči Bartovice 
Uzavřená společnost.

10 Sobota VINAŘSKÝ BÁL

11 Neděle Nedělní výukové kurzy – rétorika a modeling 
Výuka od 9 do 16 hodin.

12 Pondělí Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školicí agentury a firmy.

13 Úterý Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školicí agentury a firmy.

14 Středa Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školicí agentury a firmy.

15 Čtvrtek Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školicí agentury a firmy.

16 Pátek

Pitná kůra v osvěžovně 
Od 15 hodin můžete v prostotách bývalého 
Motobaru doplnit tekutiny, posedět a osvěžit paměť 
se zdejšími starousedlíky. Jukebox hraje vše!

17 Sobota
Sobotní relax 
Přijďte relaxovat konečně v klidu po plesové 
sezóně – Motobar a restaurace Kulturák.

18 Neděle Nedělní výukové kurzy – rétorika a modeling 
Výuka od 9 do 16 hodin.

19 Pondělí
Ať žije JOSEF! 
Pro Josefy malé překvapení v Motobaru 
od 15 hodin.

20 Úterý Čaje o páté 
Taneční večer v restauraci Kulturák od 17 hodin.

21 Středa První jarní den 
Motobar bude vítat jaro. Zelená je dobrá.

22 Čtvrtek Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školicí agentury a firmy.

23 Pátek

Pitná kůra v osvěžovně 
Od 15 hodin můžete v prostotách bývalého 
Motobaru doplnit tekutiny, posedět a osvěžit paměť 
se zdejšími starousedlíky. Jukebox hraje vše!

24 Sobota Horečka sobotní noci 
Zábava jako u Travoltů. Motobar od 15 hodin.

25 Neděle Nedělní výukové kurzy – rétorika a modeling 
Výuka od 9 do 16 hodin.

26 Pondělí Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školicí agentury a firmy.

27 Úterý Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školicí agentury a firmy.

28 Středa

Pitná kůra v osvěžovně 
Od 15 hodin můžete v prostotách bývalého 
Motobaru doplnit tekutiny, posedět a osvěžit 
paměť se zdejšími starousedlíky. Jukebox hraje 
vše!

29 Čtvrtek Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školicí agentury a firmy.

30 Pátek

Pitná kůra v osvěžovně 
Od 15 hodin můžete v prostotách bývalého 
Motobaru doplnit tekutiny, posedět a osvěžit paměť 
se zdejšími starousedlíky. Jukebox hraje vše!

31 Sobota
Velikonoční přípravka 
Od 15 hodin si můžete přijít nazdobit velikonoční 
vejce do Motobaru.

Změna programu vyhrazena.
Informace a rezervace míst na tel. 603 142 068 nebo mailem na 
kacata@email.cz. 

PROVÁDĚNÍ 
STAVEB,  
JEJICH ZMĚN 
A ODSTRAŇOVÁNÍ

zednické a obkladačské práce•	

rekonstrukce bytových jader•	

rekonstrukce koupelen •	

a bytů

vodoinstalační a topenářské •	

práce

pokládka podlahových krytin•	

stavba plotů, teras •	

a přístřešků

603 761 872



Účetnictví
10% sleva

-Daňová evidence-

-Účetnictví-

-Mzdy-

-Daňová přiznání-

-Možnost zpracování u klienta-

Ing. Renáta Konopáčová

+ 420 603 520 537
www.ucetnictvi-ostrava.com

HODINOVÝ MANŽEL
OPRAVY, MONTÁŽE, ÚKLID, NÁKUPY...
JARNÍ 30% SLEVA NA ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, 
SEDAČEK, KŘESEL...
Od 11 Kč/m2, sedačky od 250 Kč,  
křesla od 100 Kč. 
www.manzel-hodinovy.cz
Tel.: 606 328 595
SLEVY PRO ZTP 
a DŮCHODCE NAD 60 LET

Klaun s kočičkou vítal počátkem února 
předškoláky, kteří přišli spolu s rodiči k zápisu 
do přípravného ročníku nebo do první třídy 
Základní školy Trnkovecká. V září by do škol-
ních lavic mělo na Trnkovci zasednout osmnáct 
prvňáčků. Rozšíří se i počet kroužků, včetně 
dalších sportovních a jazykových. Protože ve 
škole přibývá dětí s logopedickými vadami 
řeči, s nimiž rodiče nedocházejí do poradny, 
a dětí, u nichž se vyskytují poruchy pozornosti, 
hyperaktivita a další znevýhodnění, bude za 
dětmi pravidelně do školy docházet odbornice 
na speciální pedagogiku, logopedii a etopedii. 
„K tomuto kroku jsme se rozhodli v zájmu dětí. 
Chceme jim dát co nejvíce šancí uspět. Dosud 
jsme reedukační péči zajišťovali částečně 
doučováním ve škole a částečně spoluprací 

s organizací Centrom. Bohužel, bez většího 
efektu. Zdravotní a mentální znevýhodnění 
části dětí je takového rozsahu, že už nestačí ani 
praxe kvalifikovaných pedagogů, avšak bez 
speciálně pedagogické odbornosti,“ vysvětlila 
Šárka Honová. ZŠ Trnkovecká

Na prvňáčky čekalo překvapení

U zápisu se děti seznámily se svou budoucí paní  Q

učitelkou Ivanou Fehérovou.
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IX. REPREZENTAčNÍ PlES MĚSTSkéHO OBVODu

REJ MASEk V MATEřSké škOlE RADVANICE

PlES ZAHRÁDkÁřů V SOkOlOVNĚ


