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Jaké zásadní investice čeká městský 
obvod v nejbližších měsících? 
Asi největší investicí bude prázdninová oprava 
Mateřské školy v Radvanicích a oprava střechy 
na Základní škole Vrchlického. Budeme řešit 
vytápění ve Společenském domě, chystáme 
opravy cest na ulicích K Pískovně, V Osadě,  
Dopravní a Turgeněvovou, rozšíříme ulici 
U Lípy, vybudujeme chodník na Čapkově ulici. 
Také pokračujeme v obnově radvanického hřbi-
tova, kde nás čeká oprava chodníků a oplocení.

Budete investovat také do bytového 
fondu?

Ano, chystáme se revitalizovat bytový dům 
na Třanovského ulici. Chci zdůraznit, že veš-
keré vybrané nájemné je zpětně investováno 
do oprav a údržby bytového fondu. Například 
v roce 2010 se jednalo o částku 7.492.680,84 
Kč, kdy tato částka mohla být vyšší o cca 
650.000 Kč, což představuje dluh na nájemném 
v obecních bytech.

Jak se vám daří bojovat s těmito neplatiči 
nájemného?

Je to složité. Pokud se jedná o dlužníky, kteří 
se dostali do neschopnosti splácet nárazově, 
nabízíme splátkové kalendáře. Jinak využí-
váme možnosti dané Občanským zákoníkem, 
to je po třech neuhrazených nájmech výpověď 
bez přivolení soudu. Ale může to být zdlou-
havé, jelikož se nájemník může obrátit k soudu 
a spor se může protáhnout i na několik let. Jinak 
zasíláme měsíční upomínky, spolupracujeme 
se sociálním odborem a podobně. V případě 

uvolněného bytu s dluhem se snažíme získat 
nájemníka, který přistoupí k závazku.

A co nájemníci, kteří byt zničí?
S vracením zdevastovaných bytů se bojuje 

těžko. Jsme rádi, když se nám podaří byt získat 
co nejdříve, a mimo toho, že je zdevastovaný, 
na něm ještě nerostou dluhy. Není to ale tak 
časté. Většinou zdevastované byty zůstávají po 
neplatičích, kteří se odstěhují neznámo kam. 
Samozřejmě, o to větší náklady spolkne rekon-
strukce.

Teď se hodně mluví o prodejích obecních 
bytů. I v našem městském obvodu se objevila 
petice, která žádala prodej obecních bytů. 
Jaký je váš názor, nezměnili jste stanovisko?

Náš názor je pořád stejný. Nepředpokládáme 
prodej žádného z 266 bytů v obytných domech 
městského obvodu. Zákon nám ukládá, 

abychom pečovali o potřeby svých občanů, což 
v oblasti potřeby bydlení můžeme zajistit pouze 
vlastním bytovým fondem. V současné době 
evidujeme v obvodu 271 žádostí o nájem bytu, 
kdy při počtu 5 až 6 uvolněných bytů za rok 
nemá městský obvod možnost potřeby v bytové 
oblasti zajistit. 

PaedDr. Zuzana Sedláčková

rozhovor se starostkou o akcích, které čekají 
městský obvod ve druhé polovině roku

Starostka poukazuje na dlouhodobě neřešený problém neutěšeného stavu bytového fondu.  Q

Na snímku dům na Třanovského ulici.  (další fotografie na zadní straně) Foto: archiv

Pozvánka na zastupitelstvo

Starostka městského obvodu 
Radvanice a Bartovice

Bc. Šárka Tekielová
zve občany na 11. zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Radvanice a Bartovice,
které se koná ve čtvrtek 14. června 2012 
od 16.00 hodin ve Společenském domě 

v Ostravě-Bartovicích.
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Od 26. června musí mít každý občan svůj 
cestovní pas. Toto nařízení se týká nově i dětí, 
které mají rodiče zapsány ve svých pasech. 
Cestování v rámci Evropské unie nebude 
možné bez platného dokladu ani u dětí zapsa-
ných v občanském průkazu rodiče.

„Upozorňujeme proto všechny rodiče, 
kteří tuto informaci doposud nezaregistrovali 
a chystají se se svými dětmi na letní dovole-
nou, že bez platného dětského pasu se zkrátka 
dítě za hranice nedostane. Toto bezpečnostní 
opatření nám chránit před kriminalitou na 
dětech, neboť podle fotografie bude možné 
každé dítě ztotožnit,“ uvedla Šárka Krkošková 
z odboru organizačního a vnitřních věcí.

Cestovní pas obsahující strojově čitelné 
údaje, nosič dat s biometrickými údaji a otisky 
prstů se vydává občanům mladších 15 let 
s dobou platnosti na pět let a občanům starším 
15 let s dobou platnosti na deset let. Otisky 
prstů se pořizují u občanů starších 12 let. Tento 
pas se vydává ve lhůtě 30 dnů.

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů 
a bez otisků prstů se vydává s dobou platnosti 
šesti měsíců všem občanům. Tento pas se 
vydává ve lhůtě do 15 dnů.

Dotazy k problematice cestovních dokladů 
zodpoví pracovníci call centra: ve všední dny 
od 7 do 17 hodin na telefonním čísle 844 12 13 
14 nebo 599 499 311.

Kde, s kým a kdy můžete podat žádost:
Pracoviště odboru vnitřních věcí Magistrátu 

města Ostravy na ulici Gorkého 2, Ostrava 
(budova Projekty, naproti Hotelovému domu 
Jindřich), 2. poschodí.
Úřední hodiny: 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
V pátek budou přednostně obslouženi objed-

naní občané. V době polední přestávky se oddě-
lení neuzavírá, omezená činnost je zajištěna 
službami na jednotlivých typech pracovišť.

(red)

S účinností od 1. 6. 2012 byl 
jmenován do funkce vedoucího 
odboru organizačního a vnitř-
ních věcí Radou městského 
obvodu Radvanice a Bartovice 
usnesením č. 788/33/12 ze dne 
25. 4. 2012 Mgr. Luboš Niessner 
(nar. 1965).

Po absolvování právnické 
fakulty (1988) Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Brně 
(dnes Masarykova univerzita), 
s výjimkou krátkého působení 
v soukromé sféře (Těšínská tiskárna, a.s.), praco-
val výhradně ve veřejné správě.

Profesní dráhu právníka započal v roce 1990 
na Okresním úřadě v Karviné, později pracoval 
na Školském úřadě tamtéž, kde se postupně 
věnoval téměř většině právních oblastí, a to přes 
právo správní, pracovní, občanské, až k právu 
obchodnímu.

V souvislosti se vznikem krajů v roce 2001 
nastoupil v rámci delimitace jako právník na 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, kde 
pracoval až doposud. Na krajském úřadě působil 
postupně na odboru legislativním a právním, 

odboru vnitřních věcí, a nakonec 
na odboru vnitra a krajském živ-
nostenském úřadu, a to v zařazení 
na pozici právník a následně 
jako vedoucí oddělení správních 
činností. Zpočátku se převážně 
zabýval právem obchodním, 
občanským, komunálním a správ-
ním, a v posledních osmi letech 
pak především právem správním, 
přestupkovým, občanským 
a volebním.

K funkci vedoucího odboru 
organizačního a vnitřních věcí sděluje:

„Mám-li charakterizovat svůj pohled 
na úkoly, které mě čekají v současné pozici, 
zařazení v rámci Úřadu městského obvodu 
Radvanice a Bartovice, pak by to mělo být 
především poskytování odborné pomoci na 
svěřeném úseku státní správy a samosprávy 
především všem občanům městského obvodu 
Radvanice a Bartovice, stejně tak poskytování 
odborné pomoci voleným zástupcům samo-
správy a samozřejmě také odborná spolupráce 
a pomoc kolegům.

Mgr. Kateřina Zdražilová, tajemnice

Úřad má nového vedoucího odboru 
organizačního a vnitřních věcí

Cestovní pasy musí mít i miminka

Evropské dny slunce jsou tradiční občan-
skou aktivitou na podporu využivání obno-
vitelných zdrojů energie. Loni se uskutečnilo 
v 19 evropských zemích na 8000 osvětových 
akcí pro veřejnost. Letos se na nich budou 
podílet také kluci a holky z Trnkovce. Žáci 
základní školy Trnkovecká měli 2. a 11. května 

ve škole "Sluníčkové dny" plné soutěží a poví-
dání o slunci, sluneční soustavě a o všem, co 
slunce dobrého člověku přináší. Připojit se 
k nám stále mohou ještě další školy a nezis-
kové organizace. 
Více na www.evropskednyslunce.cz.

Mgr. Šárka Honová, ředitelka ZŠ Trnkovecká

Škola na Trnkovci se zapojila 
do evropských dnů slunce

Oslavy výročí 
konce války

Od konce 2. světové války letos uplynulo již 
67 let, ale i přes to je důležité připomínat si nejen 
utrpení s tím spojená, ale i hrdinství a oběti sta-
tisíců a milionů lidí, kteří položili životy za své 
ideály, za svobodu a za lepší budoucnost celého 
lidstva. Tuto vzpomínku si městský obvod připo-
mněl pietním aktem u svých památníků za účasti 
starostky Bc. Šárky Tekielové, místostarosty Ing. 
Štěpána Košťála, náměstka primátora statutárního 
města Ostravy Bc. Aleše Boháče a veřejnosti.

Text a foto Jan Maceček, odbor OaVV

Simulátor požárů nebude
V bývalých kasárnách na Hranečníku, které 

se mění na moderní zázemí pro hasiče a policisty, 
nebude trenažér otevřených požárů. Už před 
rokem vedení městského obvodu Radvanice 
a Bartovice protestovalo proti jeho umístění 
v blízkosti našeho obvodu, jehož ovzduší patří 
k nejhorším v Ostravě. Přestože z vědeckých 
podkladů vyplývá, že požární cvičiště by v dané 
lokalitě životní prostředí nezhoršilo, krajští radní 
nakonec od umístění simulátoru upustili.

„Je to skvělá zpráva, že se nám podařilo takto 
uspět. Stále tady sice máme jiné zdroje znečiš-
tění, ale to je historická záležitost, kterou jen tak 
změnit nelze. Proto jsme rádi i za toto vítězství," 
řekla starostka Radvanic a Bartovic Bc. Šárka 
Tekielová.  (sed)

Letní příměstský tábor
Stejně jako v loňském roce, tak i letos získal 

městský obvod Radvanice a Bartovice grant 
z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 
65 000 Kč na letní příměstský tábor pro děti. 
V součinnosti s městskou policií, útvarem pre-
vence kriminality, chystáme 2týdenní turnusy – 
jeden od 9. 7. do 13. 7. 2012 a druhý od 13. 8. do 
17. 8. 2012. Pro děti bude připraven zábavný pro-
gram, výlety a mnoho dalších zajímavostí. Rodiče 
budou moci využít doby od 7.30 do 15.30 hodin 
k umístění svých dětí na příměstském táboře 
zcela zdarma. Také jídlo a pití budou mít děti 
z rozpočtu grantu hrazeny. V případě, že máte 
o příměstský tábor pro své děti zájem, kontaktujte 
co nejdříve Mgr. Irenu Kopciuchovou z odboru 
školství a sociálních věcí zdejšího úřadu nebo 
telefonujte na č. 599 416 130. Těšíme se na spolu 
s dětmi na veselé zážitky z příjemně strávených 
prázdninových dní. Ing. Kateřina Tomanová
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Pracovníci statutárního města Ostravy, 
Úřadu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice, odboru sociálních věcí a škol-
ství, ve spolupráci s Policií České republiky 
a Městskou policií Ostrava, uskutečnili 
dne 11. 5. kontrolu restaurací, umístěných 
na území městského obvodu Radvanice 
a Bartovice. 

Ve večerních hodinách byla zkontrolo-
vána většina restaurací v našem obvodu. 
Policisté v doprovodu kurátora pro mládež  
se zaměřili zejména na dodržování zákon-
ných ustanovení, zaměřených na ochranu 
mládeže před alkoholismem, tabakismem 

a gamblerstvím. V žádné z restaurací nebylo 
zjištěno podávání alkoholu a tabákových 
výrobků osobám mladším 18 let. U výher-
ních hracích automatů byly zaznamenány 
také pouze osoby dospělé. Během akce byla 
prověřena totožnost několika osob. Podařilo 
se vypátrat jednu pohřešovanou nezletilou 
osobu. Jednalo se o chlapce, který byl na 
útěku z Dětského diagnostického ústavu 
v Bohumíně. Po krátkém výslechu byl chla-
pec eskortován policejní hlídkou zpět do 
zařízení.

Bc. Daniel Novák,  
odbor sociálních věcí a školství

Kontrola restaurací v obvodu

Jak už jsme informovali v některém z pře-
dešlých vydání RaB novin, ve Společenském 
domě v Ostravě-Bartovicích vzniklo chráněné 
pracoviště pro osoby se zdravotním postiže-
ním. V současné době jsou zde zaměstnány 
čtyři ženy na hlavní pracovní poměr, které 
vykonávají administrativní práce spojené 
s organizací kulturních akcí a provozem 
Společenského domu. Již denně si můžete na 
místě, v předprodeji zakoupit vstupenky na 
kulturní program nebo přijít dohodnout vaše 

soukromé akce. Provoz chráněného praco-
viště je spolufinancován z grantu z rozpočtu 
statutárního města Ostravy. Zároveň je možné 
nabídnout náhradní plnění zaměstnavatelům 
s více než 25 zaměstnanci. Děkujeme případ-
ným dalším sponzorům, kteří podpoří naše 
první chráněné pracoviště v městském obvodu, 
a také všem, kteří se společenských akcí 
účastní. Dáváme tak najevo, že nám osudy dru-
hých nejsou lhostejné.

Ing. Kateřina Tomanová

Chráněné pracoviště ve Společenském domě

Záměr, který si v srpnu loňského roku sta-
novila při svém jmenování do funkce ředitelka 
Základní školy Trnkovecká – umožnit budou-
cím učitelům, sociálním pedagogům a vycho-
vatelům rozšířit poznatky v pregraduálním 
vzdělávání, se podařilo uskutečnit. 

V polovině května podepsala Mgr. Šárka 
Honová s Pedagogickou fakultou Ostravské 
univerzity v Ostravě smlouvu o vzájemné spo-
lupráci, která je prvním krokem k udělení sta-
tutu „fakultní škola“. Na základě této smlouvy 
nejen že absolvují vysokoškolští studenti na 
Trnkovci své pedagogické praxe, ale zároveň 
povedou ve škole volnočasové aktivity pro 
děti, zajistí pedagogický dohled na akcích 

školy i v projektových aktivitách a pomohou 
škole s realizací nových alternativních metod 
výuky. 

Podpis smlouvy s Ostravskou univerzitou 
se dá považovat za významný milník a nový 
začátek v historii školy, jejíž pedagogové 
a vedení má ambice vybudovat moderní školu, 
otevřenou pro všechny děti – talentované i jak-
koli znevýhodněné, avšak s možností vzdělá-
vání pomocí moderních alternativních metod 
a přístupů. Úzká spolupráce s budoucími 
mladými nadšenými pedagogy a vědeckým 
zázemím Pedagogické fakulty Ostravské uni-
verzity je pro tyto plány ideálním základem.

(red)

Trnkovec má smlouvu s univerzitou

Od pátku 1. 6. 2012 po dobu cca 4 měsíců 
dochází z důvodu výstavby nových tramvajových 
zastávek na ul. 28. října, a s ní spojené uzávěry 

této ulice pro automobilový provoz, v úseku mezi 
křižovatkami ul. Nádražní a Poděbradovou, ke 
změně organizace dopravy MHD.

výstavba nových tramvajových 
zastávek na ul. 28. října

linky č. 21, 28 a 81 – ukončeny na zastávce  • 
  Výstaviště;
linka č. 99 –  dočasně zrušena v celé  • 
  své trase;

zrušené autobusové zastávky:
Hotel Palace (směr ÚAN)• 
Senovážná (směr ÚAN)• 

ÚAN (zastávka zrušena pouze pro linky č. • 
21, 28 a 81) + všechny zastávky linky č. 99;

upravené trasy autobusových linek:
linka č. 21: Výstaviště – Horní Datyně a zpět• 
linka č. 28: Výstaviště – Václavovice a zpět• 
linka č. 81: Výstaviště – Řepiště u Kříže • 
a zpět.

Změny v organizaci autobusové dopravy od 1. června 2012 po dobu cca 4 měsíců:

Pozor při 
napouštění bazénů

S nástupem teplého letního počasí, které začalo 
v letošním roce zase o něco dříve, nastává každo-
ročně období spojené s nárazovými nárůsty odběrů 
vody a s tím související vznik problémů s kvalitou 
dodávané pitné vody našim odběratelům.

Nejčastější příčinou vzniku těchto problémů 
je napouštění bazénů z vodovodních přípojek, 
a proto si dovolujeme apelovat na vlastníky 
bazénů, aby při napouštění dbali níže uvedeného 
doporučení a minimalizovali tak nežádoucí 
rizika spočívající v napuštění bazénu vodou 
se zhoršenými senzorickými vlastnostmi 
v důsledku skokových změn hydraulických 
poměrů ve vodovodní síti.

Bazény, prostřednictvím vodovodní přípojky, 
doporučujeme napouštět pomalu a mimo odbě-
rové špičky. Odběrovými špičkami rozumíme 
zpravidla odpolední a podvečerní hodiny, nejen 
v pracovní dny, ale také o víkendech. Napouštění 
bazénů je proto vhodné předem konzultovat 
s pracovníky centrálního dispečinku společ-
nosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., na 
telefonním čísle 597 475 711 nebo 800 202 700, 
kde získáte pokyny, jak postupovat, aby nedošlo 
k ohrožení tlaku a kvality vody. OVAK

Lidé lidem
Pátý ročník již tradiční akce Lidé lidem se 

bude konat ve čtvrtek 21. června od 9 do 17 hodin 
na Masarykově náměstí v Ostravě. Představí se 
na ní organizace, které ve městě poskytují sociální 
služby a související aktivity. Součástí programu 
budou kulturní vystoupení. Návštěvníci se mohou 
těšit na nejrůznější taneční, hudební a divadelní 
představení, to vše v podání uživatelů sociálních 
služeb a souvisejících aktivit. Připraveny jsou 
soutěže pro děti, projektový den pro žáky ZŠ a stu-
denty SŠ, interaktivní rukodělné dílny, klauni, 
ukázky práce canisterapeutických psů, laserová 
střelnice a mnoho dalších aktivit.  (red)

Hradišťan v kostele
Po pěti letech zavítá 16. 6. v 17.30 hodin soubor 

Hradišťan, opět do farního kostela v Radvanicích. 
Srdečně zveme všechny příznivce této příjemné 
hudby do našeho kostela, který slaví své 105. 
narozeniny. Velké poděkování patří Městskému 
obvodu Radvanice a Bartovice za finanční 
podporu tohoto koncertu, a firmám Válek Tour 
a Mayak Corporation, a.s. za podporu materiální. 
Případný výtěžek z tohoto koncertu bude použit 
na rekonstrukci fary. Marek Jargus, farář

Soutěž o nejkrásnější 
zahradu pokračuje 

Až do 31. srpna 2012 se můžete přihlásit 
do soutěže o nejkrásnější rozkvetlou zahradu 
a květinovou výzdobu domu. Bližší  
informace získáte na sekretariátu úřadu  
nebo tel. 599416100 nebo 599416111.  (SED)
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z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na své 34. schůzi dne 
9. 5. 2012
- vzala na vědomí „Oznámení o konání 

silničních závodů motocyklů „Okruh 
Františka Bartoše“ na území městského 
obvodu Radvanice a Bartovice ve dnech 
7.–8. 7. 2012, občanského sdružení RABA 
Motosport,

- souhlasí se žádostí ředitelky Mateřské školy 
Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěv-
ková organizace, IČO 70987742, o změnu 
kapacity dětí od 1. 9. 2012 ze stávající 75 dětí 
na 80 dětí a provedení změny v zápisu do rejst-
říku škol a školských zařízení,

- souhlasí s odpisy a likvidací movitého 
majetku u příspěvkové organizace Mateřská 
škola Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, 
IČ 70987734, v celkové pořizovací hodnotě 
44.716 Kč,

- projednala návrh na podání žádosti na poskyt-
nutí dotace v rámci „Operačního programu 
životního prostředí, 37. výzvy, prioritní 
osa 1, Zlepšování vodohospodářské infra-
struktury a snižování rizika povodní, oblast 
podpory 1.3. Omezování rizika povodní, 
1.3.1 – Zlepšování systému povodňové služby 
a preventivní protipovodňové ochrany“ pro 
stavbu „Preventivní protipovodňová opatření 
v městském obvodu Radvanice a Bartovice“ 
ve výši 5.552.440 Kč, a doporučila zastupitel-
stvu městského obvodu rozhodnout o podání 
žádosti,

 - schválila na návrh odboru majetkového, byto-
vého a investic vnitřní předpis č. 3/2012 upra-
vující postup při zadávaní veřejných zakázek 
malého rozsahu dle zákona č. 137/2006Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů.

Rada městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na své 35. schůzi dne 
23. 5. 2012
- vzala na vědomí informaci o stavu pohledávek 

městského obvodu k 31. prosinci 2011 a uložila 
starostce předložit informaci o stavu pohledá-
vek městského obvodu k projednání zastupi-
telstvu městského obvodu,

- vzala na vědomí zápisy z rozborů hospodaření 
za rok 2011 v příspěvkových organizacích, 
předloženou zprávu o výsledku hospodaření 
městského obvodu Radvanice a Bartovice za 
rok 2011 – závěrečný účet, zprávu nezávislého 
auditora o výsledku přezkoumání hospoda-
ření statutárního města Ostravy, městského 
obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2011 
a doporučila zastupitelstvu městského obvodu 
vzít na vědomí zápisy z rozborů hospodaření 
za rok 2011 v příspěvkových organizacích 
a schválit zprávu o výsledku hospodaření 
městského obvodu Radvanice a Bartovice 
za rok 2011 (závěrečný účet) s tím, že souhlasí 
s celoročním hospodařením bez výhrad,

- finanční vypořádání se státním rozpočtem 
za rok 2011,

- finanční vypořádání se statutárním městem 
Ostrava za rok 2011,

- finanční vypořádání s příspěvkovými orga-
nizacemi včetně schválení přídělů do fondů 
příspěvkových organizací,

- rozhodla o uzavření smlouvy o dílo 
č. 251/2012/MBaI na „ÚPRAVY 
VYTÁPĚNÍ A PLYNOINSTALACE VE 
SPOLEČENSKÉM DOMĚ OSTRAVA-

BARTOVICE“ s JAMTEKO GROUP, a.s., se 
sídlem Bohumín, Nový Bohumín, Studentská 
659, PSČ 735 81, IČ 26875829.

Zastupitelstvo městského obvodu 
Radvanice a Bartovice na svém 10. 
zasedání dne 24. 5. 2012
- rozhodlo o podání žádosti na poskytnutí pod-

pory formou dotace z Ministerstva životního 
prostředí ČR v rámci „Operačního programu 
životního prostředí, 37. výzvy, prioritní 
osa 1, Zlepšování vodohospodářské infra-
struktury a snižování rizika povodní, oblast 
podpory 1.3. Omezování rizika povodní, 
1.3.1 – Zlepšování systému povodňové služby 
a preventivní protipovodňové ochrany“ pro 
stavbu „Preventivní protipovodňová opatření 
v městském obvodu Radvanice a Bartovice“ 
v celkové výši 5.552.440 Kč, včetně DPH,

- uložilo místostarostovi městského obvodu 
Radvanice a Bartovice předložit uvedenou 
žádost na poskytnutí podpory formou dotace 
na Ministerstvo životního prostředí ČR 
prostřednictvím Státního fondu životního 
prostředí ČR a uložilo starostce městského 
obvodu Radvanice a Bartovice zaslat žádost 
o zajištění spolufinancování a předfinanco-
vání projektu „Preventivní protipovodňová 
opatření v městském obvodu Radvanice 
a Bartovice“ v rámci specifikace nároků na 
rozpočet statutárního města Ostrava, v cel-
kové výši 5.552.440 Kč, přičemž v částce je 
obsaženo i spolufinancování z rozpočtu sta-
tutárního města Ostravy ve výši 593.044 Kč, 
včetně DPH.

Mgr. Kateřina Zdražilová,
tajemnice

Je to již 24 let od doby, kdy z rodinné vilky 
se přístavbou změnil ráz budovy mateřské 
školy. Po celé čtvrtstoletí budova sloužila  
k účelům předškolního vzdělávání pro 75 dětí 
ve věku 3 až 6 let.

V loňském školním roce byla provedena 
celková rekonstrukce kuchyně školní jídelny 
a vytápění v celém objektu MŠ. V letošním 
školním roce – v měsíci červenci a srpnu budou 
probíhat v MŠ opět náročné stavební úpravy – 
výměna zdravotechniky, vodoinstalace, 
elektroinstalace, vzduchotechniky a zabezpe-
čovacího zařízení.

Tyto úpravy a rekonstrukce se mohou pro-
vádět v době, kdy do MŠ nebudou docházet 

děti. Proto bude MŠ V Ostravě-Radvanicích 
v měsíci červenci a srpnu uzavřena.

V případě potřeby umístit dítě do MŠ 
i v době prázdnin, byly předány rodičům kon-
takty na mateřské školy v Ostravě a okolí.

Pevně věříme, že náročná a rozsáhlá rekon-
strukce bude do konce prázdnin dokončena 
a nový školní rok 2012/2013 bude zahájen 
v nových krásných prostorách, které přispějí 
k vytvoření podnětnějšího a bezpečnějšího 
prostředí pro předškolní vzdělávání.

Ing. Dagmar Hrnčárková, 
odbor MBaI

Pozor: školka v radvanicích bude zavřená

Moravská Ostrava a Přívoz   
1. MŠ Ostrava, Blahoslavova 6 596 120 453 mariebenesova@tiscali.cz Marie Benešová
2. MŠ Ostrava, Dvořákova 4 596 123 326 alenazakova@tiscali.cz Alena Žáková
3. MŠ Ostrava, Hornická 43A 596 621 005 mshornicka@seznam.cz Mgr. Jarmila Bystroňová
4. MŠ Ostrava, Křižíkova 18 596 127 266 mskrizikova@tiscali.cz Marta Světlíková
5. MŠ Ostrava, Lechowiczova 8 596 612 386 mslechowiczova@seznam.cz Jindřiška Nejedlá
6. MŠ Ostrava, Na Jízdárně 19a 596 632 651 msnajizdarne@iol.cz  Bc. Kamila Gadlinová
7. MŠ Ostrava, Poděbradova 19 596 124 387 mspodebradova@tiscali.cz Miroslava Pospíšilová
8. MŠ Ostrava, Repinova 19 596 123 679 msrepinova@tiscali.cz Bc. Naděžda Kubínková
9. MŠ Ostrava, Varenská 2a 596 612 122 msvarenska@tiscali.cz Bc. Anna Zaciosová
10. MŠ Ostrava, Šafaříkova 9 596 136 724 mssafarikova-o@tiscali.cz Bc. Lenka Šebestíková
11. MŠ Ostrava, Špálova 32 595 136 782 ms-spalova@quick.cz Jarmila Karnovská 

mŠ Ostrava kontakty:

Pokračování na straně 5
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SerIáL 
představujeme podnikatele 

v obvodu

   
Mariánské Hory a Hulváky   
12. MŠ Ostrava, Gen. Janka 1 596 634 659 msgenjanka.ova@tiscali.cz Libuše Boháčová
13. MŠ Ostrava, Zelená 73A 596 624 021 zelena73@seznam.cz Jana Kazmirská
14. Křesťanská MŠ O.-Mar.Hory, U Dvoru 22 596 611 026 mskrestanska.ova@volny.cz Miluše Špačková
15. Alternativní MŠ O.-Mar.Hory, U Dvoru 22a 596 627 950 ms-alternativní@volny.cz Mgr. Yvetta Ellerová
16. MŠ Ostrava, Matrosovova 14 596 622 311 msov.matrosovova@centrum.cz Jitka Štáchová

   
Petřkovice   
17. MŠ O.-Petřkovice, U Kaple 670 596 131 076 ms.petrkovice@seznam.cz Hana Hrubá

   
Slezská Ostrava   
18. MŠ O.-Heřmanice, Požární 8 
odl. prac. Chrustova 11 
odl. prac. Na Liščině 12A/689, Hrušov
odl. prac. ZŠ Chrustova 24/1418

739 510 226
596 613 204
596 241 149
 

ms-pozarni@seznam.cz
 
 
 

Lenka Anežková
 
 
 

19. MŠ O.-Muglinov, Komerční 22a
Mgr. Jarmila Chlopková
odl. prac. Chalupova 1
odl. prac. Antošovická
odl. prac. Keramická 8

596 245 078
596 239 193
 
599 445 421

skolka@mskomercni.cz
 
 
 

 
 
 

20. MŠ O.-Sl.Ostrava, Bohumínská 68
Bc. Milena Kolková
odloučené pracoviště Slívova 11
odloučené pracoviště Nástupní 19
odloučené pracoviště Frýdecká 426

596 241 568
596 235 082
596 237 320
596 237 927

ms.bohuminska@seznam.cz
 
 
 

 
 
 

21. MŠ O.-Sl.Ostrava, Jaklovecká 14 
odl. pracoviště Zámostní 31 

596 248 172
596 241 745

ms.jaklovecka@seznam.cz
 

Hana Holcová
 

   
Radvanice a Bartovice   
22. MŠ O.-Bartovice, Za Ještěrkou 8 596 227 584 krumniklova@mszajesterkou.cz Táňa Krumniklová

   
Michálkovice   
23. MŠ Michálkovice, Sládečkova 28 596 231 556 mssladeckova@tiscali.cz Eva Ondrušková

Bartovickou Restauraci U Sokola není 
možno přehlédnout. Stojí přímo u cesty, neda-
leko autobusové zastávky Bartovická. Už jede-
náct let v ní kraluje Petr Slípek.

Jaké byly začátky? „Bylo to složité, ale asi 
jednodušší, než dnes. Objekt Sokola byl celý 

zarostlý, museli jsme prostor vyčistit, zarov-
nat plochu. Odvezli jsme odsud dvanáct plně 
naložených Tater,“ vzpomíná pan Slípek. Dnes 
budova restaurace září do okolí jasně žlutou 
barvou, vepředu i vzadu je posezení pod sluneč-
níky, vzadu si na posekaném trávníku na hou-
pačkách hrají děti. Prostor je upravený, působí 
domácky. Na hřišti vedle restaurace čtveřice 
mužů hraje nohejbal.

„Ono to jen tak vypadá, ale na nějaké zbo-
hatnutí to není. Dříve, než přišla krize, lidi měli 

peníze a nebáli se je utratit. Dnes si raději koupí 
lahvové pivo a grilují doma, než aby si šli do 
hospody a něco si dali,“ konstatuje pan Slípek.

Petr Slípek dodává, že se také potýká se 
zloději. „Ukradli mi tady všechno, co se dá. 
Zmizely litinové pekáče, rošty z grilu, schůdky 
z maringotky, dokonce i automat na cigarety. 
Už jsem ho zpět nedával,“ říká. A připomíná 
i túje, které tu nakoupil a vysadil. Netrvalo 
dlouho a byly pryč. Někdo je vykopal a odvezl 
neznámo kam.

V restauraci čepuje Plzeň 12° a Ostravar 10°. 
Přes týden vaří obědy na takzvaná „meníčka“, 
dát si u něj můžete také čerstvé zákusky. 

„Vaříme všechno, ale v pátek musí být řízek! 
Zkoušel jsem třeba vařit svíčkovou, ale stráv-
níci mají prostě pátek spojený s řízkem a celý 
týden se na něj těší. Prostě: řízek je řízek!“, 
dodává majitel a kuchař v jedné sobě. 

Občas má v restauraci nějakého učně na 
výpomoc. Ale stěžuje si, že jejich znalosti 

nejsou příliš kvalitní. „Jeden například nero-
zeznal pastiňák od petržele. A to byl vyučený 
kuchař. Prostě platí, že škola inteligenci 
nepřidá,“ míní Petr Slípek.

Majitel restaurace nejen v létě připravuje 
akce pod širým nebem, ale podotýká, že to 
hodně záleží na počasí. Když je pěkně, lidé 
přijdou. Na hřišti si často hrají děti. O prázd-
ninách spolupracuje se Společenským domem 
Bartovice, který pořádá příměstský tábor pro 
děti. 

PaedDr. Zuzana Sedláčková

restaurace U Sokola funguje 11 let

Pokračování ze strany 4)
Pozor: školka…
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Naši jubilanti v červen 2012
Blahopřejeme!

Kročová Bohunka, Heinzová Nina, Uhrová Irma, Adamus Lumír, Kořínek Vladimír,  
Glacová Magda, Hlubek Jaromír, Přibylová Miroslava, Hekera Stanislav, Bardoňová Ludmila, 
Sztablová Hana, Bubeníčková Danuše, Hrabec Miroslav, Štupalský Jaromír, Pastrňák Radomír, 

Pernický Jaroslav, Wojčíková Eva, Bryndač Alois, Masná Drahomíra, Mostecký Miroslav, 
Mžigutová Anna, Sroková Anna, Zádrapová Emma, Volská Marie, Hejdová Pavla, Dušanová Olga 

 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.

 6.6.  15:00 Klub důchodců O-Radvanice-
Smažení vaječiny

 6.6.  15:00 36. schůze Rady MěOb RaB-
kancelář starostky

12.6.  16:00 ZO SPCCH-výborová schůze

12.6.  15:00 SRPŠ při ZŠ Vrchlického-
Malování na chodníku

12.6.  15:00 Klub důchodců při DPS 
Bartovice-Opékání klobás

12.6.  15:00
Komise školství, mládeže 
a sportu-hodnocení školního 
roku 2011/2012

13.6.  15:00 Komise sociální

13.6.  15:00 Klub důchodců O-Radvanice-
Zájezd do neznáma

14.6.  16:00

Klub důchodců O-Bartovice, 
Turnaj v kuželkách (v případě 
nepřízně počasí přesun na 
28.6.)

14.6.  15:00 ZŠ Vrchlického – Malování na 
chodníku

14.6.  16:00
11. zasedání Zastupitelstva 
MěOb RaB-Společenský dům 
Bartovice

15.6.  18:00
ČSV o.s. ZO Radvanice-
Bartovice-Kontrola úkolů za 1. 
pol. 2012

15.6.  15:00 Klub důchodců O-Radvanice-
Jubilanti KD 1.pol. 2012

16.6. 17.30 Hradišťan v kostele 
v Radvanicích 

19.6.  12:00 ZO SPCCH – zájezd

20.6. 15:00
Klub důchodců 
O-Radvanice+MS ČČK 
Radvanice-přednáška

20.6. 15:00 37. schůze Rady MěOb RaB-
kancelář starostky

22.6.  18:00 SRPŠ při ZŠ Vrchlického-
Posezení rodičů u táboráku

26.6.  15:00
Klub důchodců při DPS 
Bartovice-Konec 1. pol. 2012 
s harmonikou

27.6.  15:00 Klub důchodců O-Radvanice-
Těšíme se na dovolenou

27.6.  15:00 Komise životního prostředí

28.6.  16:00 Klub důchodců O-Bartovice, 
Na shledanou po prázdninách

v měsíci červnu

Kalendář
událost í

Uzávěrka příštího 
čísla: 18. 6. 2012

Starostka městského obvodu Radvanice 
a Bartovice vás zve na slavnostní Vítání 
občánků 23. června 2012 v 10.00 hodin 
v obřadní síni zdejší radnice.

Vážení rodiče, pokud máte zájem o účast 
na slavnostním obřadu Vítání občánků, 
dostavte se, prosím, v úřední dny na mat-
riku Úřadu městského obvodu Radvanice 

a Bartovice (1. patro, č. dveří 10) s platným 
občanským průkazem a rodným listem dítěte. 

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

Bc. Šárka Tekielová, starostka

Pozvánka na vítání občánků

Josef Laufer a martin maxa 
v Bartovicích

Čtvrtek 7. června bude ve znamení charita-
tivních akcí ve Společenském domě v Ostravě-
Bartovicích. Nejprve se od 10 hodin představí 
neziskové organizace v zábavném kulturním pro-
gramu nazvaném HANDICAP ART FESTIVAL. 
Poté od 16 hodin proběhne slavnostní charitativní 
koncert JEDEME TAKY!!!, na kterém přislíbili 
účast Josef Laufer a Martin Maxa. Celou akci 
bude moderovat zpěvačka a herečka Genny Ciatti. 
Charitativní koncert je spolufinancován z grantu 
Moravskoslezského kraje. Výtěžek z doprovod-
ných akcí podpoří mobilitu zdravotně postižených 
osob a splní jim tak jejich sen cestovat. 

Ing. Kateřina Tomanová

Přednáška o solidaritě 
v atlantiku

Profesor Jan Keller bude 6. června 
od 15 hodin besedovat v klubu Atlantik 
v Moravské Ostravě. Přednášet bude na téma 
„Existuje mezigenerační solidarita?“  (sed)

Koncert česko-italského 
přátelství

Itálie zavítá 29. června do Společenského 
domu Bartovice . Od 16 hodin vystoupí zpě-
váci Davide Mattioli, Andrea Andrei, Genny 
Ciatti a Iva Hajnová. Koncert bude doprovázet 
bohatý program, v němž se budou prezento-
vat italské firmy, budou se prodávat italské 
výrobky, a na všechny čeká bazén plný pra-
vých italských špaget.   (sed)

Pozvánky:

V poslední dubnovou sobotu zavítala do 
Společenského domu v Ostravě-Bartovicích 
Divadelní společnost Artur z Prahy, aby návštěv-
níkům představila známou hru Františka Ringo 
Čecha „Dívčí válka“. Na jevišti jsme mohli spatřit 
populární herce z televizních obrazovek, jako 
např. Veroniku Novou, Milušku Bittnerovou, 
Václava Upíra Krejčího, Petra Jablonského atd. 

Hra byla velmi vtipná, plná moderních impro-
vizací a návštěvníci odcházeli velmi spokojeni. 
Naši občané zaplnili sál do posledního místa. 
Představení bylo vyprodáno. Do budoucna se 
můžeme těšit na další divadelní hry uvedené 
divadelní společnosti, se kterou Společenský dům 
navázal spolupráci.

Ing. Kateřina Tomanová,  foto: archiv

divadlo dívčí válka se povedla
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Druhé výročí úmrtí  
paní 

Jiřiny KAŇOKOVÉ 
z O-Bartovic si připomeneme  

dne 8. června 2012. 
S tichou vzpomínkou manžel Čestmír 

a dcera Radka s rodinou.

Dne 20. května 2012 nás navždy 
opustila naše milovaná prababička, 
babička, švagrová, teta a maminka, 

paní 

LUDMILA TŘASLÍNOVÁ 

ve věku nedožitých 88 let.
Zarmoucená rodina.

Dne 16. června s bolestí v srdci vzpomeneme  
2. výročí úmrtí naší milované maminky, 

babičky, prababičky, sestry a tety,  
paní 

Bohuslavy Kolářové 
a zároveň jsme dne 5. května vzpomněli  

její nedožité 82. narozeniny. 
S láskou vzpomínají dcera Dagmar, synové 

Jaromír a Jan s rodinami.

Dne 6. června 2012 vzpomínáme 
1. výročí, kdy nás navždy opustil po 

dlouhé těžké nemoci náš milovaný otec 
a manžel, 

pan 

Jiří Smuž. 
Všichni, kdož jste ho znali, věnujte mu 

tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají manželka Zdeňka 
s celou rodinou a všichni přátelé z DPS 

Bartovice.

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

Dne 9. června 2012 uplyne 10 let od chvíle, kdy 
z našeho rodinného kruhu navždy odešel 

pan 

Jiří STODůLKA. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka Jiřina, syn Jiří 

a dcera Zdenka s rodinami. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. 

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 hospodář-
ských společenstev v Opavě přednášel o významu 
a důležitosti Spořitelních a záloženských spolků 
v obcích. Podle jeho slov se tyto spolky „staly 
velkým dobrodiním širo-
kým vrstvám obyvatelstva! 
Vždyť český lid byl v dří-
vějších 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 obyvatel ochotně 
přijímali, ale zisky z těchto vkladů upotřebili ke 
zvelební svých podniků...!“ Proto bylo prvním 
krokem k hospodářskému osvobození českého 
lidu, dle burcujících slov pana revidenta, zaklá-
dání malých peněžních ústavů v obcích dle sys-
tému 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 před-
náškami nabádala zdejší občany, aby ctili a milo-
vali 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 před-
seda zvolen MUDr. Ota 

Král a rolník Antonín Pastrňák. Nový a pokro-
kový spolek se omezoval 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 rad-
nice 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 neob-
mezeným, pročež ztráta úsporných vkladů je 
vyloučená!“. 

Ze zápisků pana učitele Antonína Gleta  
zapsala Dagmar Joklová

OKÉNKO dO 
STarÝCH ČaSů

Spořitelní a záloženský spolek

závody motocyklů 
na „Okruhu 
Františka Bartoše“

Také letos se budou v Radvanicích opět 
konat silniční motocyklové závody „Okruh 
Františka Bartoše“, na které se sjedou špičky 
motosportu z celé Evropy. Uskuteční se od 
7. do 8. července, a po oba dva dny budou od 
8.00 do 19.00 hodin uzavřeny místní komuni-
kace Radvanická, Pikartská, Trnkovecká, Na 
Sedmém, Výzkumná, Batorova, Turgeněvova, 
Hutní, Frankevičova. Uzavírka bude platit pro 
silniční dopravu. Pro dopravu pěší lze použít 
ulice Batorova, Turgeněvova, Výzkumná a Na 
Sedmém. Pořadatelem závodu je Občanské 
sdružení RABA Motosport z Ostravy – 
Radvanic, jehož členové jsou aktivními moto-
cyklovými a automobilovými jezdci, kteří 
reprezentují nejen Ostravu, ale i Českou repub-
liku na závodech doma a v zahraničí. Závod se 
koná za podpory statutárního města Ostrava. 
Záštitu nad závodem převzal Bc. Aleš Boháč, 
náměstek primátora Ostravy. Bližší informace 
přineseme v příštím čísle RaB novin.  (sed)

V měsíci květnu začala v obvodu probíhat 
souvislá údržba místní komunikace II. tř., ulice 
Lihovarská, a to výměnou silničních obrubníků. 
Údržba bude v červnu rozdělena do tří etap: 

1. – v termínu od 9. do 9. 6. 2012 (náhradní 
termín 16. 6. 2012) bude úplná uzavírka v úseku 
od okružní křižovatky ul. Lihovarská – Těšínská 
po pracovní spáru před mostem přes Lučinu. 
Objízdná trasa povede po ul. Těšínská, Šenovská, 
délka objížďky činí 3 km.

2. – v termínu od 11. do 13. 6. 2012 (náhradní 
termín od 18. do 20. 6. 2012) bude částečná uza-
vírka po polovinách, v úseku od pracovní spáry 

za mostem přes Lučinu po polovinu vjezdu do 
HBZS. Provoz bude veden v jednom jízdním 
pruhu ul. Lihovarská. Vedení v jízdním pruhu 
platí i pro vozidla záchranného integrovaného 
systému a veřejnou dopravu MHD.

3. – v termínu od 14. do 22. 6. 2012 
(náhradní termín 21. do 29. 6. 2012) bude úplná 
uzavírka s umožněním vjezdu MHD a vozidel 
HBZS v úseku od poloviny vjezdu do HBZS po 
křižovatku s ul. Těšínskou. Objízdná trasa bude 
vedena po ulici Těšínská, Počáteční, Šenovská 
a délka objížďky činí 3 km.

Ing. Věra Raisová, odbor SŘDaŽP

Omezení provozu na ulici Lihovarská
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rej čarodějnic
V pátek 11. května se na školním hřišti 

základní školy Vrchlického sešli čarodějnice 
a čarodějové na Reji čarodějnic. Maminky ze 
SRPŠ přichystaly zajímavé soutěže: slalom na 
koštěti, skákání v pytli, poznávání předmětů 
v kouzelné krabici, hod pavoukem na cíl, hod 
kroužkem na koště. Za každou splněnou disci-
plínu byla sladká odměna. 

Samozřejmě se nezapomnělo vyhlásit 10 
nejlepších masek. Na prvních pěti místech se 
umístily čarodějnice: Pavlína Slívová, Kristýna 
Zimmerová, Kateřina Müllerová, Tereza 
Hradská a Matěj Kopecký. Všichni obdrželi 
čarodějnický diplom a sladkou odměnu, kterou 
darovalo SRPŠ. 

Pro hladová bříška zde rodiče připravili 
grilované maso, párky a jiné dobrůtky, kte-
rými byl hlad zahnán. Za skvělou organizaci 
maminkám ze SRPŠ moc děkujeme. Nálada 
byla skvělá a všichni se dobře bavili, a už teď se 
těšíme na další Rej čarodějnic.

Klára Nosková, žákyně VI.A ZŠ Vrchlického

TUr film Ostrava

V době, kdy celá škola pobývala na škole 
v přírodě, jsme přijali milé pozvání paní 
ředitelky festivalu Bc. Marcely Mrózkové – 
Heříkové k účasti naší školy na Festivalu filmů 
o trvale udržitelném rozvoji TUR film Ostrava. 
Na tomto, již devátém ročníku festivalu, jsme 
byli požádáni o to, abychom zaštítili jeden 
festivalový den. Žákyně VIII.A třídy Lucie 
Linhartová a Sylvie Závodná si připravily krás-
nou a nápaditou prezentaci naší školy a žákyně 
V.A Kamila Holmanová ji obohatila svým zpě-
vem. Účastníci festivalu mohli také zhlédnout 
výstavu plastik z recyklovaného materiálu, 
které vytvořili žáci naší školy v rámci listo-
padové soutěže „Nespalujme! Raději recyk-
lujme!“. Myslíme si, že jsme přispěli k oživení 
programu, a i my jsme se leccos dozvěděli 
o problematice životního prostředí. 
Těšíme se na příští X. ročník.

Vedení ZŠ Vrchlického

V polovině dubna jsme odjeli do blízkých 
Beskyd, do obce Bílá, kde jsme společně 
strávili krásných čtrnáct dní. Kromě učení 
jsme toho stihli opravdu mnoho: řádění v lese, 
stavění domečků pro různá lesní zvířátka, hry 
na hřištích, kreslení na chodníku, vycházky 
a dovádění na prolézačkách. 

A aby toho nebylo málo, zúčastnili jsme se 
také čtyř odpoledních programů, které nám 
uhradila Unie rodičů. Jednalo se o „Vodní 
svět“, kde jsme se vyřádili s vodou, objevo-
vali pirátské poklady a hledali mořské perly. 
Další program byl „sportovní“ – čekala nás 
olympiáda, v níž jsme si změřili své spor-
tovní dovednosti. V dalším týdnu pobytu pro 
nás bylo připraveno „strašení“, a to přímo 
strašení strašidly z místních lesů a hájů. 
Nebojte se, my jsme se také nebáli a nene-
chali se zastrašit, nakonec jsme vyrobili 
úžasná a legrační strašidla. Poslední program 
nás zavedl do doby dávno minulé a dokonce 
na jiný kontinent. Hráli jsme na „Indiány“. 
Zkusili jsme jízdu na „ohnivém oři“, střelbu 
z luku na cíl, luštění tajné indiánské zprávy. 
Také jsme získali spoustu nových informací 

o Indiánech. Všechny programy se nám velmi 
líbily a užili jsme si spoustu legrace. 

Nesmíme také opomenout stravu, která 
v hotelu Pokrok byla opravdu výborná a skvělá. 
Děti si často přidávaly a moc jim chutnalo. 

Škola v přírodě se vydařila a děti si odvezly 
domů jistě spoustu zážitků a radostných chvil 
se svými kamarády.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem dospě-
lým, kteří se této Školy v přírodě zúčastnili, 
a přispěli tak ke spokojenému a zdařilému prů-
běhu celé akce.

Za žáky II.B a III.B Mgr. Radmila Sulková, ZŠ 
Vrchlického, odloučené pracoviště Bartovická 59

Škola v přírodě“ žáků II.B a III.B

V úterý 15. 5. se konala v mateřské škole 
Za Ještěrkou besídka ke Dni matek. Ve třídě 
Koťátek začala besídka v 15 hodin. Děti 
počkaly, až se maminky usadí a budou moci 
předvést, co se společně naučily. Když před-
nesly poslední básničku „Maminko moje, chceš 
sladkou pusu“, mohly konečně dát mamince 
dáreček, který si pro ni připravily – srdíčko 
z perníku a košíček. A než jsme se rozešli 
domů, chviličku jsme si společně pohráli a tro-
chu zamlsali.

Ve třídě Berušek a Myšek se konala besídka 
o půl hodiny později. Ve třídě Berušek se 
nejprve s tanečkem „Tučňáci“ předvedly děti 
navštěvující taneční kroužek. Po odtančení 
předvedly všechny děti svým maminkám 
pásmo básniček a písniček. Na závěr jim roz-
daly dárečky, které vyrobily společně s paní 
učitelkou. Ve třídě Myšek děti zahájily svoji 

besídku básničkami a písničkami pro maminky 
a babičky a také tanečním vystoupením pod 
názvem „Člověče“. Pak se předvedly děti 
z tanečního kroužku s tanečkem „Šmoulí 
tanec“. Děti ze všech tříd sklidily za svoji snahu 
a krásné vystoupení velký potlesk a pusu od 
maminek.

Kromě besídky pro maminky, ve třídě 
Myšek proběhlo také slavnostní rozloučení 
s předškoláky. Děti prokázaly svou připra-
venost do školy již na besídce, a následně 
byly pasovány do stavu školního. Jako dárek 
dostaly krásnou knihu a drobnosti, které vyu-
žijí ve škole. S dětmi se rozloučili nejen jejich 
kamarádi, ale také paní učitelky Kateřina 
Kramolišová a Marcela Krystyjánová a paní 
ředitelka Táňa Krumniklová.

Michaela Holubová  
a Hana Stiborová 

den matek v mŠ za Ještěrkou

Prostředky na realizaci projektu „Účelová 
dotace na provoz hřišť škol a školských zaří-
zení bezúplatně zpřístupněných pro veřejnost“ 
poskytlo statutární město Ostrava ve výši 
77 000 Kč. Finance z této účelová dotace budou 
použity na mzdu a ostatní osobní náklady 
správce hřiště. Jsme velice vděčni, že naší 
škole byla tato dotace poskytnuta již pošesté. 
Zpřístupnění školního hřiště žákům školy, jejich 
rodičům, široké veřejnosti po ukončení provozu 
školy (v odpoledních hodinách, o víkendech 
a prázdninách) umožní vyžití při různých dru-
zích sportu a propaguje u dětí a široké veřejnosti 
zdravý pohyb. Sportovní aktivity pod dozorem 
správce hřiště eliminuje vliv nežádoucích jevů. 
Mnohokrát za tuto dotaci děkujeme. Správcem 
hřiště od 23. 4. 2012 do 30. 6. bude slečna 

Marcela Baronová a provoz hřiště se bude řídit 
tímto rozpisem:
PONDĚLÍ, ÚTERÝ, PÁTEK
 15:30 – 19:30 hod., veřejnost
SOBOTA, NEDĚLE
 10:00 – 12:00 hod., veřejnost
 přestávka 12:00 –13.30 hod.
 13:30 – 19:30 hod., veřejnost
Hřiště je UZAVŘENO pro veřejnost: 
STŘEDA, ČTVRTEK

V případě nepříznivého počasí bude 
hřiště uzavřeno a označeno cedulkou MIMO 
PROVOZ.

PROVOZ ŠKOLNÍHO HŘÍŠTĚ 
V MĚSÍCÍCH ČERVENEC – SRPEN BUDE 
OZNÁMEN V ČERVENCOVÝCH RaB 
NOVINÁCH. Vedení ZŠ Vrchlického

Provoz školního hřiště od 23. 4. do 30. 6.



zahrada v novém 
školním kabátku

Tak jako s jarem rozkvétá všechno kolem 
nás, tak letos na jaře rozkvetla i zahrada naší 
mateřské školy. Objevily se na ní nové hrací 
prvky, které září na všechny strany svými 
barvami a lákají naše děti ke hře. Tímto školní 
zahrada dostala 
nový kabátek a ještě 
více získala na 
své kráse. Tyhle 
hrací prvky jsme 
mohli zakoupit 
díky sponzorským 
darům a také díky 
zřizovateli, který 
nám v loňském roce 
ponechal hospodářský výsledek. Tímto všem 
velmi děkujeme a přejeme dětem, aby si lodě, 
vláčku a domečku dosytnosti užili.

Táňa Krumniklová – ředitelka Mš Bartovice
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Olympiáda na Bílé – tak zněl název našeho 
školního výletu v Beskydech. A právě dne 
10. 5. jsme v 8 hodin odjeli od mateřské školy 
v Radvanicích za krásami přírody a čistým 
ovzduším. Děti se velice těšily a jen tušily,co je 
na místě čeká.

Po příjezdu na Bílou nás přivítala paní 
Nakládalová se svými instruktory ze společ-
nosti SUN Outdoor o.s.. 

Po slavnostním zapálení olympijského ohně 
a složení sportovní přísahy mohla olympiáda 
začít. Mezi sebou soutěžila družstva z různých 
zemí (např. Ruska, Ameriky, Německa, České 
republiky, Kanady).

Sportovci si vyzkoušeli jízdu na šlapa-
cím autíčku přes překážky, shodit soupeře 
gumovým hadem z vyšší podložky, sjezd 
z kopce na umělém povrchu, trefit se do 
terče jediným fouknutím šipky, hodit pole-
nem co nejdál, a hlavně se jim nejvíce líbilo 
prolézání lanového centra, které je ještě 
v rekonstrukci. Dále měli možnost skákat 
na trampolíně a ve skákacím hradě, vyzdobit 
si vlajku své země nebo si pohladit zvířátka 
(kozy, králíky). Za všechny soutěže byli 
sportovci odměněni výstupem na stupně 
vítězů a oplatkem.

Po vydatném obědě v hotelu Pokrok jsme se 
společně vydali na malou procházku, při níž si 
děti pohrály na průlezkách, houpačkách a sklu-
zavkách. A už příjemně unavené a ukolébané 
spoustou zážitků nás autobus přivezl zpátky 
k našim blízkým.

Simona Slížková

Olympiáda na Bílé

Letošní slet čarodějnic se uskutečnil dne 
29. 4. v naší Mateřské škole v Radvanicích. 
Stejně, jako i roky před tím, vyrobili nebo 
půjčili rodiče svým dětem různé kostýmy, 
společně vymysleli nějaký kouzelný předmět – 
„čárymadlo“, kterým mohli malí kouzelníci 
kouzlit, a společně jsme se vypravili na školní 
zahradu, kde to vše začalo.

Nejprve děti musely najít schovaný kou-
zelný lektvar, bez kterého bychom vůbec 
nemohli začít, a posilnit se na řadu těžkých 
i lehčích úkolů. Čarodějnice a čarodějové 
prolézali pavučinou a nesměli vzbudit obřího 
pavouka, překusovali žížaly, házeli bludným 
kořenem do dálky, závodili ve skocích v pytli 
a v letu na koštěti a odměnou jim bylo vylovení 
hračky ze slizu.

V závěru čarodějnického dopoledne 
všechny děti obdržely medaili, čarodějnický 
diplom a hromadu nafouklých balónků 
z Reprezentačního plesu z rukou náměstka 

primátora Ostravy – pana Bc. Aleše Boháče, 
který při této příležitosti navštívil naši mateř-
skou školu. Děti odcházely ze školky s radostí 
z krásně prožitého dne. Simona Slížková

Čarodějnický den

Děti z Mateřské školy Bartovice byly 
ve středu 25. 4. na návštěvě v knihovně 
v Radvanicích. S úsměvem nás přivítala paní 
knihovnice Růžičková, která děti zavedla do 
části knihovny s dětskou literaturou. Měla 
pro děti připravené různé úryvky z dětských 
knížek a seznámila je jak správně zacházet 
s knihou. Poté si děti mohly prohlížet knížky, 
které je zaujaly. Děti si zkusily svou zručnost 
při výrobě motýlka ve výtvarné dílně, kte-
rou knihovna jednou měsíčně pořádá. Všem 
se nám tam moc líbilo a těšíme se na další 
návštěvu.

Marcela Krystyjánová

Návštěva knihovny

Slet čarodějnic
I když s malým zpožděním, ale přece, jsme 

se na začátku května setkali společně s dětmi 
z MŠ Ještěrka na „Sletu čarodějnic“. Věřte, 
nebo ne, přilétla opravdu spousta strašidýlek, 
čarodějnic, netopýrků a dalších příšerek. 
Počasí nám velmi přálo, a tak jsme si to pořádně 
užili. Vařili jsme kouzelný lektvar, věštili 
z karet, létali na košťatech, lovili dračí vejce 
a tancovali strašidelné tance. Opravdu jsme si 
to nááááramně užili! Příští „Slet čarodějnic“ 
oslavíme určitě opět společně. 

Za žáky II.B a III.B Mgr. Radmila Sulková, ZŠ 
Vrchlického, odloučené pracoviště Bartovická 59

zpráva bartovických 
čarodějek…
…ze třetího sletu mladých čarodějů, čarodě-
jek, kouzelnic, čarodějnic a dobrodějů….

Setkání se konalo na kouzelné zahradě 
Mateřské kouzel – školky Za Ještěrkou 
v Bartovicích. Slétlo se tu přes 70 adeptů 
čarodějného řemesla.Na začátku předvedli 
nové kouzla, čáry a zaklínadla žáci Základní 
kouzelnické školy v Bartovicích. Po rozdělení 
do 8 skupin plnili záludné čarodějné úkoly pod 
přísným dohledem bartovických čarodějek, 
např. let na koštěti, vyhledávání dračího vejce 
na lopatě, přenášení živé vody apod. Mezi 
soutěžemi si zatančili se Saxanou a osvěžili se 
limonádou z kořene mandragory.

Za svou snahu získali čarodějné diplomy 
a cukrovinky z laskavce a dobromysli.

Kouzelné setkání bylo ukončeno v poledne, 
kdy se všichni rozletěli do svých chaloupek, 
skrýší a chýší, obohaceni o spoustu nových 
zážitků.

Bartovické čarodějky z MŠ Za Ještěrkou

Nadšení v přímém 
televizním záznamu

Novinka pro žáky prvního stupně 
základní školy, takzvané korporátní bubno-
vání, zaujalo redaktory Ostravského studia 
České televize. Jak se můžete přesvědčit na 
záznamu z vysílání, děti neměly z návštěvy 
naprosto žádnou trému, zcela bezprostředně 
si při rozhovoru s romským redaktorem 
pochvalovaly nejen společné bubnování 
a školu do které chodí. http://www.ceskate-
levize.cz/porady/10310495888-romani-lu-
ma-romsky-svet/412231100233020/.
Mgr. Šárka Honová, ředitelka ZŠ Trnkovecká 



PrOGram 
SPOLeČeNSKÉHO dOmU v OSTravĚ-BarTOvICÍCH ČerveN 2012

 1. Pátek

Den dětí 
V době od 8:00 do 16:30 hodin máme připraveny 
na sekretariátě společenského domu pro Vaše 
děti drobné dárky. Přijďte se k nám podívat na 
nově zřízené pracoviště pro osoby se zdravotním 
postižením. Jsme financovaní z dotace statutárního 
města Ostravy.

 2. Sobota

Pitná kůra na zahrádce s grilovací párty 
Od 15 hodin otvíráme druhou letní zahrádku 
u společenského domu. Je ze zadní strany budovy 
u Motobaru. Máte možnost grilovat si vlastní 
produkty.

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

 4. Pondělí Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školící agentury a firmy.

 5. Úterý Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školící agentury a firmy.

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

 7. Čtvrtek

JOSEF LAUFER, MARTIN MAXA a GENNY CIATTI 
jsou od 16 hodin jako hlavní hosté charitativního 
koncertu Jedeme taky!!!, který spolufinancuje 
Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu. Před 
koncertem probíhá od 10 hodin HANDICAP ART 
FESTIVAL. Vstupné 80,- Kč

 8. Pátek Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školící agentury a firmy.

 9. Sobota

Pitná kůra na zahrádce s grilovací párty 
Od 15 hodin otvíráme druhou letní zahrádku 
u společenského domu. Je ze zadní strany budovy 
u Motobaru. Máte možnost grilovat si vlastní 
produkty.

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

11. Pondělí Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školící agentury a firmy.

12. Úterý Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školící agentury a firmy.

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

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

14. Čtvrtek ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU 
Zasedá v 16 hodin v sále. Účast veřejná.

15. Pátek Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školící agentury a firmy.

16. Sobota

Pitná kůra na zahrádce s grilovací párty 
Od 15 hodin otvíráme druhou letní zahrádku 
u společenského domu. Je ze zadní strany budovy 
u Motobaru. Máte možnost grilovat si vlastní 
produkty.

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

18. Pondělí Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školící agentury a firmy.

19. Úterý Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školící agentury a firmy.

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

21. Čtvrtek Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školící agentury a firmy.

22. Pátek Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školící agentury a firmy.

23. Sobota

Pitná kůra na zahrádce s grilovací párty 
Od 15 hodin otvíráme druhou letní zahrádku 
u společenského domu. Je ze zadní strany budovy 
u Motobaru. Máte možnost grilovat si vlastní 
produkty.

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

25. Pondělí Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školící agentury a firmy.

26. Úterý Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školící agentury a firmy.

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

28. Čtvrtek Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školící agentury a firmy.

29. Pátek

KONCERT ČESKO-ITALSKÉHO PŘÁTELSTVÍ 
Od 16 hodin vystoupí Davide Mattioli, Andrea 
Andrei, Genny Ciatti, Iva Hajnová. Doprovodný 
program, prezentace italských firem, prodej 
italských výrobků a bazén plný špaget!

30. Sobota

Pitná kůra na zahrádce s grilovací párty 
Od 15 hodin otvíráme druhou letní zahrádku 
u společenského domu. Je ze zadní strany budovy 
u Motobaru. Máte možnost grilovat si vlastní 
produkty.

Změna programu vyhrazena. Vstupenky v předprodeji pondělí – 
pátek od 8 do 16 hodin. Informace: tel. 603142068, e-mail: kulturak.
bartovice@email.cz, www.kulturak-bartovice.cz Na facebooku: 
Společenský dům v Ostravě-Bartovicích.
Jsme chráněným pracovištěm pro osoby se zdravotním postižením. 
Statutární město Ostrava nás podpořilo dotací ze svého rozpočtu.

OLYMAR domácí potřeby 
a železářství

Šenov-Radniční nám. OD 1. Patro 

Od 18. 6 do 18. 7. 2012 velká AKCE!!! 
* zavařování (teploměry, zavařovací hrnce, víčka, sklenice) 

* dovolená (boxy chladící, tašky chladící) 
* pečení a vaření (formy pečící, keramické nože) 

V akci bude 104 druhů zboží za super ceny!!! 
Těšíme se na vás Po–Pá 8.00–17.00 hod., So 8.30–11.30 hod. 



Ačkoliv si to mnohdy neuvědomujeme, jsou vztahy mezi rodiči 
a dětmi, stejně jako řada jiných právních vztahů, upraveny řadou práv-
ních norem. Stěžejní normou je Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění 
pozdějších předpisů, který upravuje rodičovskou zodpovědnost, tedy 
souhrn práv a povinností při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména 
péči o zdraví dítěte, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, 
práva a povinnosti při zastupování dítěte a při správě jeho jmění. Při 
výkonu rodičovské zodpovědnosti jsou rodiče povinni důsledně chránit 
zájmy dítěte, řídit jeho jednání a vykonávat nad ním dohled odpovída-
jící stupni jeho vývoje. Rodiče mají rozhodující úlohu ve výchově dětí. 
Svým osobním životem a chováním by měly být svým dětem příkladem.

Při výchově dítěte se rodiče často řídí spíše intuicí a zvyklostmi, 
které převzali od svých rodičů. Normou se pak stávají obvyklé vzory 
chování a jednání, které děti následně od svých rodičů nekriticky 
přebírají. K první větší konfrontaci dochází teprve s nástupem do škol-
ského zařízení, kde se dítěti dostává srovnání s chováním ostatních 
vrstevníků a jiných dospělých, kteří jsou reprezentováni především 
pedagogy a vychovateli. Dítě je ve škole postaveno do zcela nové role. 
Je na něj kladena řada nových požadavků. Musí se podrobit řádu školy 
a plnit stanovené povinnosti. Z nejrůznějších důvodů se část dětí se škol-
ními požadavky hůře vyrovnává a následně hledá únik z prostředí, ve 
kterém se necítí dobře. Nejčastější formou takového úniku je záškolác-
tví. Projevuje se zejména u dětí, jejichž rodiče nedostatečným způsobem 
komunikují se školou. Takoví rodiče nejsou včas informováni o problé-
mech svého dítěte. Včasné a efektivní řešení vniklé situace v důsledku 
tohoto nedostatku zcela chybí. 

 Povinnost školní docházky
I na tuto situaci pamatuje několik zákonných norem. Povinnost školní 

docházky je upravena především Zákonem č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon). Zákon stanovuje zákonnému zástupci povinnost při-
hlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna 
do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní 
docházku. Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, 
nejvýše do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku 
věku. Poruší-li rodič povinnost přihlásit dítě k povinné školní docházce 
nebo zanedbá péči o povinnou školní docházku, vystavuje se riziku 
trestní odpovědnosti. Jeho jednání lze kvalifikovat jako přestupek nebo 
trestný čin. V souladu s ustanovením § 30 odst. 2 Zákona č. 200/1990 
Sb., přestupkového zákona, ve znění pozdějších předpisů, lze uložit 
za přestupek na úseku školství a výchovy mládeže pokutu do výše 
3 000 Kč. V případě, že je jednání kvalifikováno jako přečin ohrožování 
výchovy dítěte podle § 201 Zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, 
může být rodiči uložen trest odnětí svobody až na dvě léta. Je-li takové 
jednání spácháno opakovaně, lze uložit trest odnětí svobody na šest 
měsíců až pět let. 

Aby byla zajištěna kontrola dodržování povinné školní docházky, 
stanoví školám § 10 odst. 4 Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, povinnost oznámit obecnímu úřadu skutečnosti, které 
nasvědčují tomu, že jde o dítě, na které se zaměřuje sociálně-právní 
ochrana dětí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 
11. března 2002 vydalo Metodický pokyn č.j.: 10194/2002-14, k jednot-
nému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci 
a postihu záškoláctví. Tento prováděcí předpis upravuje postup při 
řešení neomluvené absence žáka. 

 Neomluvená absence žáka
Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitel školy 

školní výchovnou komisi, které se dle závažnosti a charakteru nepří-
tomnosti žáka účastní: ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel, 
výchovný poradce, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, 
školní metodik protidrogové prevence, popř. další odborníci a zástupce 
rady školy, pokud byla zřízena. V případě, že neomluvená nepřítomnost 
žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle bezodkladně oznámení 

o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. 

V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, 
pokud již byli zákonní zástupci pravomocným rozhodnutím správního 
orgánu postiženi pro přestupek podle ustanovení § 31 odst. 1 Zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, je třeba 
postoupit v pořadí již druhé hlášení o zanedbání školní docházky Policii 
ČR, kde bude případ řešen jako trestní oznámení pro podezření spáchání 
trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže. Kopie hlášení o zane-
dbání školní docházky bude zaslána příslušnému okresnímu úřadu nebo 
pověřenému obecnímu úřadu.

 Obecní úřad poskytne poradenství
Obecní úřad, po obdržení oznámení o zanedbání školní docházky, 

pomáhá rodičům při řešení souvisejících výchovných problémů. 
Poskytuje nebo zprostředkuje rodičům poradenství při výchově nebo 
vzdělávání dítěte. Pokud projednání nedostatků nevedlo k nápravě, roz-
hoduje o opatřeních podle § 43 Zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění 
pozdějších předpisů, neučinil-li tak soud. Následně sleduje, zda jsou 
uložená opaření dodržována.

Přestože se uvedená právní úprava dlouhodobě zásadním způso-
bem nemění, nejsou každoročně příslušné právní normy rodiči ani 
dětmi dodržovány. Ani letošní rok není výjimkou. V prvním čtvrtletí 
roku 2012 eviduje statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu 
Radvanice a Bartovice, odbor sociálních věcí a školství, první pravo-
mocné odsouzení rodiče za spáchání přečinu ohrožování výchovy dítěte. 
Další dva případy obdobného jednání jsou prověřovány Policií ČR a lze 
očekávat, že také skončí odsuzujícím rozsudkem.

Bc. Daniel Novák, kurátor pro mládež
odbor SVaŠ

záškoláctví a jeho právní úprava






• 
• 
• 

• 
• 


• 


• 




• 
• 
• 
• 












RaB‑Noviny • Vydavatel: statutární město Ostrava – městský obvod Radvanice a Bartovice, sídlo: Těšínská 281, 716 00 Ostrava, IČ: 00845451 • Povoleno  
Ministerstvem kultury pod registračním číslem: MK ČR E‑1774 • červen 2012 • Redakční rada: Bc. Šárka Tekielová (předseda), Bc. A. Boháč, D. Joklová,  
Ing. Š. Košťál, L. Laštuvková, Mgr. K. Zdražilová, PaedDr. Z. Sedláčková, J. Semecký l Redakce v sídle vydavatele – tel.: 599 416 100, fax + zázn.: 599 416 132, 
e‑mail: rabky@seznam.cz, stekielova@radvanice.ostrava.cz, ales.bohac@seznam.cz, www.radvanice.ostrava.cz • Digitální sazba, zlom a tisk: RE‑
PRONIS, Teslova 2, 702 00 Ostrava l Redakce si vyhrazuje právo na redakční úpravy příspěvků (krácení). • Otištěné příspěvky nemusí odpovídat mínění redakce.

reje a slety Čarodějnic

den matek v mŠ za jeŠtěrkou

neutěŠený stav bytového fondu


