
Městský obvod započal koncem loňského 
roku s rekonstrukcí parku na ulici Dalimilova. 
Záměrem úpravy, původně málo využívaného 
parku, je vytvoření klidového prostoru, který 
bude inspirovat k relaxaci a k aktivnímu odpo-
činku. Pro zachování zdraví a radosti ze života 
je důležité se hýbat. 

Proto byl koncem roku 2012 v parku vybu-
dován prostor – venkovní fitness, který bude 
umožňovat obyvatelům aktivní odpočinek. 
V současné době je zde umístěno 8 cvičebních 
strojů a každý z nich je zaměřen na posilování 
konkrétních partií těla. 

Práce provedené v loňském roce jako např. 
kácení dřevin ve špatném zdravotním stavu, 
realizace nových výsadeb dřevin či zřízení ven-
kovního fitness, jsou jenom částí toho, co by 
mělo přispět ke zatraktivnění této lokality. 

V letošním roce dále plánujeme odstranění 
oplocení kolem klubu důchodců, které díky 
svému poškození již neplní svou funkci a naru-
šuje vzhled dané lokality. Stávající oplocení 
bude nahrazeno výsadbou živého plotu z habrů. 
Počátkem jara provedeme drobné terénní úpravy 
spojené s obnovou travních porostů a umís-
tění nových laviček. Jako další etapa je pláno-
váno vybudování dětského hřiště v místech, 
kde původně stávaly poškozené herní prvky. 

Nebyla opomenuta ani rekonstrukce stávajících 
chodníků v parku. S ohledem na vyšší finanční 
náklady na realizaci, bude tento záměr realizo-
ván v delším časovém horizontu. 

V RaB novinách postupně čtenářům předsta-
víme, k čemu slouží jednotlivé cvičební stroje. 

Mgr. Šárka Tekielová, starostka

TWIST
K  č e m u  s l o u ž í : 

Stroj slouží ke zlepšení 
pohyblivosti a posílení 
v oblasti trupu, pomáhá 
zlepšovat kondici a sni-
žovat váhu, při aktivním 
cvičení spaluje t uky 
v oblasti pasu. 

Způsob provedení: postavte se zpříma na stu-
padlo, přidržujte se madla a rotujte trup střídavě 
sem a tam na obě strany. 
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upozornění 
občanům 

K r a j s k á  h y g i e n i c k á  s t a n i c e 
Moravskoslezského kraje ve své tiskové 
zprávě zveřejněné dne 27. března 2013, upo-
zornila občany, na základě posouzení zdra-
votního rizika, na produkty vztahující se ke 
společnosti PP FAKR, spol. s r.o., Ostrava – 
Radvanice, Těšínská 276/275, která se zabývá 
výrobou produktů zemědělského pálení 
v rámci činnosti pěstitelské pálenice, kon-
krétně pak na jablkový destilát a hruškový 
destilát, ve kterých byla zjištěna přítomnost 
2-propanolu, 2-metyl-2-propanolu a nadli-
mitní množství metanolu, resp. 2-propanolu 
a 2-metyl-2-propanolu.

Z uvedeného vyplývá, že uvedené produkty 
nejsou vhodné k lidské spotřebě. Informace 
o laboratorních analýzách byla poskytnuta 
Celním úřadem pro Moravskoslezský kraj.

městský obvod 
získal dotaci na 
opravu radnice

Statutární město Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice pod vedením starostky 
Mgr. Šárky Tekielové se rozhodl v roce 2011 
podat žádost o podporu ze Státního fondu život-
ního prostředí ČR v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí, výzva 28, prioritní osa 
3 – Udržitelné využívání zdrojů energie na pro-
jekt „Energetické úspory objektu Úřadu měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice“. 

Po splnění daných podmínek předmětné výzvy 
byl v 10/2012 vydán registrační list a rozhodnutí 
ministra životního prostředí o poskytnutí podpory 
na spolufinancování projektu v rámci Operačního 
programu Životní prostředí. Celkové výdaje pro-
jektu se předpokládají ve výši 4,94 mil. Kč, z toho 
dotace z Ministerstva životního prostředí je ve 
výši 2,49 mil. Kč a 2,45 mil. Kč je dotace ze statu-
tárního města Ostrava. Díky dotaci je oprava plně 
hrazena z prostředků SMO a MŽP a navíc přinese 
v budoucnu úsporu energií chodu úřadu a přispěje 
tím také do oblasti zlepšení životního prostředí. 

Projekt řeší zateplení objektu, výměnu oken, 
opravu střechy včetně nátěru, osazení nového 
kondenzačního kotle o výkonu 34,9 kW, insta-
laci plynového čerpadla s výkonem 35,4 kW 
vně objektu a výměnu otopných těles za nové. 
V současné době probíhá příprava výběrového 
řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby 
a následně bude zahájena realizace s předpoklá-
daným ukončením v říjnu 2013.

Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor MBaI

V dalimilově parku si můžete 
zlepšit kondičku

Radnice by se měla stát energeticky  Q

úspornou budovou.        Foto: Zuzana Sedláčková 

Tak by měl v budoucnu, pokud se podaří sehnat  Q

všechny potřebné finance, vypadat Dalimilův park.
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Ve čtvrtek 14. března 2013 mohli diváci 
Společenského domu v Ostravě-Bartovicích 
zhlédnout divadelní představení hry autorů 
Pawlovská-Wievegh-Hercíková s názvem Tři 
v háji, na které přispěl městský obvod svým 
občanům částkou 200 korun na jednu vstupenku. 
Plný sál téměř celé představení bouřil smíchy 
nad humornými scénami z oblasti mezilidských 

vztahů. Herecky excelovali herci Divadelní spo-
lečnosti ARTUR Michaela Kuklová, Veronika 
Nová, Vanda Carolyi-Konečná, Mirek Šimůnek 
a Jindra Kriegel. Spokojení diváci odcházeli 
domů s úsměvem na tváři a jistě se těší na další 
akce, které se pro ně ve společenském domě 
chystají.

Text a foto: Ing. Kateřina Tomanová

Rádi bychom vás informovali o tom, že Rada 
města Ostravy dne 12. 2. 2013 rozhodla o poskyt-
nutí příspěvku ve výši 100 Kč a Rada městského 
obvodu Radvanice a Bartovice dne 27. 3. 2013 
rozhodla o poskytnutí příspěvku ve výši 50 Kč 
na jednoho psa chovatelům s trvalým bydlištěm 
na území města Ostravy na označení psa čipem 
v roce 2013 (celkem 150 Kč).

 Příspěvek bude poskytován formou finanč-
ního daru za současného splnění následujících 
podmínek:
• pes je starší 3 měsíců,
• pes bude označen čipem v roce 2013,
• chovatel bude do 30 dnů ode dne označení 

psa čipem přihlášen do evidence chovatelů 

psů na Úřadu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice,

• chovatel má uhrazeny veškeré poplatky, které 
je povinen platit statutárnímu městu Ostrava 
nebo příslušnému městskému obvodu (např. 
poplatek za psa, poplatek za svoz komunál-
ního odpadu včetně poplatku za rok 2013),

• chovatel nemá vůči městskému obvodu nebo 
statutárnímu městu Ostrava neuhrazené pohle-
dávky (bude potvrzeno čestným prohlášením). 
Žádosti o poskytnutí příspěvku bude vyřizo-

vat odbor financí a rozpočtu Úřadu městského 
obvodu Radvanice a Bartovice.

Ing. Renáta Spěváková, 
vedoucí odboru FaR

Začátek každého nového roku je pro spo-
lek důvodem k ohlédnutí a zhodnocení práce 
za uplynulé období. To Český svaz včelařů o.s. 
Základní organizace Radvanice a Bartovice 
provedla poslední únorový pátek. 

V úvodu své výroční zprávy předseda při-
pomněl, že 29. ledna roku 1933 se sešli vče-
laři na První ustavující schůzi pro založení 
„Včelařského spolku v Radvanicích“. Sešlo se 
36 členů z celkového počtu 49 včelařů se 186 
včelstvy. Letos to je 80 výročí ČSV Radvanice 
a Bartovice. Výbor pro tento významný rok při-
pravuje v květnu přednášky pro žáky základ-
ních škol v obcích a v měsíci červnu včelařskou 
výstavu ve Společenském domě v Bartovicích 
s odbornými přednáškami pro včelaře, žáky 
a širokou veřejnost. Hodnocení práce včelařů 
za uplynulé období lze hodnotit pozitivně, 

především léčení včelstev proti brouku vaó-
raza destruktor, který je schopen zlikvidovat 
všechny včely na stanovišti. Včelaři pochopili, 
že bez řádného celoročního léčení 
by včely nebyly. Výbor proto zakou-
pil aerosolový postřikovač, kterým 
se provádí poslední zimní ošetření 
všech včelstev. Výsledky se dosta-
vují. Výskyt brouků v zimních 
odběrech vzorků podstatně klesl. 
Hlídají se i další včelí onemocnění 
včetně moru plodu. Není potěšující zpráva, že 
ubývá počet členů. Členská základna v obci má 
nyní 23 členů se 195 včelstvy. Pro tavení včelích 
plástů byl zakoupen členům spolku nerezový 
tavicí kotel vosků vytápěný dřevem včetně ždí-
mačky vosků, který je velice výkonný. Na tento 
kotel nám přispěl ArcelorMittal, a.s. finančním 
darem, za který děkujeme. 

V diskusi včelařů zazněl názor, že se mění 
způsob zahrádkaření. Zahrady, na kterých 
byly pěstované ovocné stromy, rabátka osazená 

kvetoucími květinami od jara do zimy, na kte-
rých bylo plno včel a první pastva pro jejich roz-
voj – ubývá. Vysazují se různé zelené stromy, 

jehličí, porosty trávy jsou udržo-
vány častým sekáním, tudíž zde 
nejsou žádné květiny a tedy žádná 
včelí pastva. Dávám vám k úvaze: 
mít krásné kvetoucí zahrádky 
a včely, nebo moderně upravené 
zahrady, ale bez včel? Včelí pastva 
je základ pro rozvoj včel. Kde žije 

včela, je život a jsou včelí produkty, které jsou 
zdravé pro vás a pro vaše děti. Bez včel zaniká 
život.

Děk ujeme ú ř adu měs t ského obvodu 
Radvanice a Bartovice za aktivní podporu naši 
Základní organizace Českého svazu včelařů 
Radvanice a Bartovice. V závěru děkuji všem 
příznivcům včelařů za jejich podporu. 

Za Český svaz včelařů Základní organizace 
Radvanice a Bartovice 

Boleslav Zelina, předseda

Statutární město Ostrava i městský 
obvod radvanice a bartovice přispějí 
na označení psa čipem

Včelaři hodnotili uplynulý rok

Čištění místních 
komunikací po zimě

Koncem března a v průběhu dubna dojde 
k čištění místních komunikací po zim-
ním období 2012/2013 v městském obvodě 
Radvanice a Bartovice. Jedná se o komplexní 
strojní i ruční úklid místních komunikací 
a chodníků, který bude předem vymezen 
dopravními značkami osazenými před plá-
novaným čištěním. 

Žádáme řidiče, aby uposlechli a pokud 
možno neparkovali v daných ulicích, aby 
mohlo být kvalitně provedeno čištění míst-
ních komunikací a nedocházelo k poškození 
čistící technikou.

Městský obvod provádí čištění smetků 
podle zákona v období od 1. 11. do 31. 3. 
následujícího roku. Přesto v zimním období 
uklízíme přebytečný posypový materiál 
s pomocí pracovníků veřejně prospěšných 
prací. Ti však nejsou schopni veškerý posy-
pový materiál z komunikací uklidit, a proto 
jsme s úklidem v některých částech Radvanic 
začali už od 6. do 8. 3. 2013. Vzhledem ke kli-
matickým podmínkám byl sběr posypového 
materiálu přerušen a bude pokračovat až od 
1. 4. 2013.

Městský obvod má k dispozici úklidový 
vůz Mýval, který je majetkem Technických 
služeb a.s. Slezská Ostrava a my máme 
možnost si ho zapůjčit. Náklady na jednorá-
zové čištění městského obvodu Radvanice 
a Bartovice jsou ve výši 113 000 korun a jsou 
každoročně hrazeny z finančního daru spo-
lečnosti ArcelorMittal. Tento úklidový vůz 
ale není určen pro sběr a odvoz posypového 
materiálu po zimě a ulice začne čistit až 
v květnu.

Ing. Roman Hučík, 
odbor SŘDaŽP

diváci se opět dobře bavili



Ozdravný pobyt, nebo tzv. Škola v přírodě, 
patří ke každoročním aktivitám v MŠ V Ostravě-
-Radvanicích. Jen se liší místem, kde si malé děti 
14 dnů bez rodičů a svých blízkých užívají čistý 
vzduch a bohatý program.

V letoším roce tomu není jinak. Již třetím 
rokem jsme získali účelovou dotaci z roz-
počtu statutárního města Ostravy z Fondu pro 
děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 
135.000 Kč pro 30 dětí. Na pobyt tak mohou 
odjet i děti, jejichž rodiče by to svým dětem 
z finančních důvodů nemohli dopřát. O pobyt 

je velký zájem, proto jsme rodičům malých 
dětí doporučili, aby zvážili, zda by mělo jet dítě 
mladší než 5 let. 14 dnů bude náročných nejen 
pro děti, ale i pro paní učitelky, pro které v těchto 
dnech přípravy vrcholí. S dětmi si povídáme, 
kam pojedou, co tam budou dělat, prohlížíme 
si fotografie z místa pobytu i z minulých škol 
v přírodě, plánujeme výlety atd.

A kam za pár dnů (14. 4. do 27. 4. 2013) poje-
deme? Do oblasti u Kružberské přehrady na 
Davidův mlýn, kde je čistý vzduch, nádherná 
příroda. V areálu mohou děti využívat lanové 
centrum, keramickou dílnu i saunu.

Všem budeme přát krásné počasí a spoustu 
nových zážitků.

Lérová Dana, MŠ Radvanice

S účinností od 4. 3. 2013 byl jme-
nován do funkce vedoucího odboru 
majetkového, bytového a investic 
úřadu městského obvodu, usne-
sením Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice č. 1238/52/13 
ze dne 27. 2. 2013, Ing. Svatopluk 
Běrský.

Po ukončení Mendlovy země-
dělské a lesnické univerzity v Brně 
(obor dřevostavby a dřevěné prvky 
staveb) v roce 2005 nastoupil jako 
stavbyvedoucí a posléze jako vedoucí výroby 
v soukromé stavební společnosti, kde pracoval 
až do roku 2012.

Vykonávaná práce v sobě zahrno-
vala nejen realizaci a provádění staveb, 
koordinaci pracovníků, jednání s inves-
tory či technický dozor stavby, ale dále 
též koordinaci zakázek společnosti, 
kontrolu kvality prací až po sjednávání 
smluv se subdodavateli či mzdovou 
kontrolu či kontrolu fakturace.

Na úřadě městského obvodu pak 
bude mít na starosti především rea-
lizaci investičních akcí městského 
obvodu, správu majetku a bytového 

fondu městského obvodu a hřbitovní správu.
Mgr. Luboš Niessner, vedoucí odboru OaVV

Foto: Bc. Šárka Krkošková

3 RaB noviny

Fakulta sociálních studií spolupracuje 
s městským obvodem radvanice a bartovice

POzVÁNKa
Klub rybář ů Jan Mar ia v Ost ravě-

-Radvanicích zve své členy na členskou 
schůzi, která se koná 13. dubna 2013 v 10 
hodin v Restauraci Kulturního domu Na 
Trnkovci. Členové, vezměte si s sebou člen-
ské legitimace kvůli placení členských pří-
spěvků. Zve výbor klubu. 

(red)

mladí umělci zuŠ 
e. runda na soutěži 
hudebních talentů

Na přelomu února a března proběhla okresní 
kola soutěže základních uměleckých škol, kte-
rou každoročně vyhlašuje Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy. Pro letošní školní 

rok byla soutěž vyhlášena v oborech komorní 
hra s převahou dechových nástrojů, komorní 
hra s převahou smyčcových nástrojů, akordeon. 

Radvanická pobočka měla zastoupení 
v podobě dvou trií. Mladší trio, které soutěžilo 
v I. kategorii ve složení Jana Burdová – housle, 
Petra Sobolová – housle, Klára Kaňáková – 
klavír vybojovalo 1. místo s postupem do kraj-
ského kola a ocenění „absolutní vítěz“. Trio 
IV. kategorie, ve složení Markéta Linhartová – 
housle, Marie – Anna Majerová – housle, Eliška 
Burdová – klavír, bylo stejně úspěšné a z 1. místa 
také postupuje do krajského kola. Všem soutěží-
cím srdečně gratulujeme a přejeme hodně štěstí 
v dalším soutěžním klání! Text a foto: ZUŠ

Fakulta sociálních studií v rámci projektu 
„Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu 
Ostravské univerzity“ (CZ.1.07/2.3.00/20.0080 
financovaný z ESF a státního rozpočtu ČR) spo-
lupracuje s pracovníky sociálního odboru měst-
ského obvodu Bartovice a Radvanice. V rámci 
této spolupráce získávají pracovníci Fakulty 
sociálních studií kontakt s praktickou sociální 
politikou a mají reálnou možnost setkávat se 
s klienty sociálních služeb. Tato zkušenost je 
velmi přínosná při další formulaci výzkumných 
témat a pro realizaci výzkumu, který pak dává 
do souvislosti teorii s praxí. Tato spolupráce je 
jednou z možností jak sociální služby poskyto-
vané obyvatelům Ostravy zkvalitnit, zefektivnit 

a upozornit prostřednictvím odborné diskuse 
a odborných publikací na problémy týkající 
se mnoha obyvatel Ostravy.

Podobné kontakty jsou realizovány také 
mezi Fakultou sociálních studií a poskytova-
teli sociálních služeb, především neziskovými 
organizacemi. 

Vedení Fakulty sociálních studií Ostravské 
univerzity a realizační tým projektu by touto 
cestou chtělo poděkovat všem sociálním pra-
covníkům a respondentům, kteří si udělali čas 
a pomohli nám realizovat výzkum v oblasti 
sociálních služeb. 
Za realizační tým Jelena Petrucijová a Iva Tichá Opět se otevírá dětské 

dopravní hřiště

Hned druhý dubnový den roku 2013 bude 
opět zahájen provoz na dětském dopravním 
hřišti na ulici Orebitské v Ostravě-Přívoze, jehož 
provozovatelem je Městská policie Ostrava. 

Hřiště je otevřeno veřejnosti denně od pondělí 
do neděle. Ve všední dny vždy v odpoledních 
hodinách mezi 13. a 17. hodinou, o víkendech 
a ve svátcích vždy od 10 do 17 hodin. Děti si na 
dopravním hřišti mohou vyzkoušet jízdu podle 
pravidel silničního provozu, učí se poznávat 
a respektovat dopravní značky a předpisy, jež 
přispívají k bezpečnosti všech, kteří se na komu-
nikacích pohybují, tedy chodců i řidičů včetně 
cyklistů. Děti od 3 do 6 let musí být v doprovodu 
osoby starší 18 let. Dětem, které nemají vlastní 
kolo nebo koloběžku, zdarma dopravní prostře-
dek zapůjčíme. Městská policie Ostrava

Představujeme nového vedoucího odboru 
majetkového, bytového a investic

Škola v přírodě – už brzy pojedeme

U přehrady Kružberk je nádherná příroda  Q

a čistý vzduch. Foto: archiv
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inzerce

Hledáme prodej a pronájem nemovitostí 
pro naše klienty ve vaší lokalitě. 

Tel. kontakt: 732 827 775  
paní Kateřina Kaločová 

Realitní kancelář: www.s21.cz 

Koncert na radnici
V měsíci březnu jsme uzavřeli sérii koncertů 

vážné hudby v podání studentů Janáčkovy kon-
zervatoře a Gymnázia v Ostravě, které se konají 
vždy v podzimních a zimních měsících. Na šestém 
a posledním koncertu se nám představila čtve-
řice studentů, kdy největší potlesk sklidili, jak 
bývá zvykem, zpěváci. Ostatně u árií z oper Don 
Giovanni, Rusalka, Carmen a dalších se to snad 
i dalo očekávat. S koncerty si teď dáme malou pře-
stávku a těšit se na vás budeme zase na podzim.

Text a foto: Jan Maceček, odbor OaVV

Rada městského obvodu na své 52. schůzi 
konané dne 27. února 2013:

vyslovila nesouhlas s umístěním pneuservisu • 
na pozemku parc. č. 1689/2 a parc. č. 1689/3 
v k.ú. Bartovice,
rozhodla o uzavření mandátní smlouvy na • 
vypracování zadávací dokumentace a zajiš-
tění zadávacího řízení pro výběr dodavatele 
komunální techniky se zhotovitelem Ratifico 
s.r.o., se sídlem Praha 8, Nad Rokoskou 
2361/2a, IČ 24772976,
rozhodla o uzavření pojistné smlouvy na • 
pojištění majetku s Českou pojišťovnou 
a.s., se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, IČ 
45272956,
schválila konání rozborů hospodaření pří-• 
spěvkových organizací, jejichž zřizovatelem 
je statutární město Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice, za rok 2012,
vyslovila nesouhlas se změnou účelu užívání • 
stávajícího objektu garáže na pneuservis na 
pozemku parc. č. 202 v k. ú. Bartovice,
doporučila zastupitelstvu městského obvodu • 
schválení návrhu podmínek výběrového 
řízení pro poskytování dotací – grantů v roce 
2013, a vyhlášení výběrového řízení,
rozhodla o uzavření darovacích smluv • 
a smlouvy o umístění reklamy za účelem 
konání X. Reprezentačního plesu městského 
obvodu Radvanice a Bartovice (Zdeněk 
Keller – OREM, KARO EXPORT – IMPORT, 
spol. s r.o., MAVA, spol. s r.o., VAMOZ – ser-
vis, s.s., Martin Winkler, Petr Dužík),

rozhodla o uzavření dohody o skončení • 
nájmu části pozemku parc. č. 2217/22 v k.ú. 
Radvanice s nájemcem Hansen Electric, spol. 
s r.o., se sídlem Opava, Těšínská 29977/79 C
rozhodla, za podmínky souhlasu Rady města • 
Ostravy, o uzavření Dohody o naplnění pod-
mínek žádosti na odstranění ekologických 
škod – dílo „Revitalizace území rybníku 
Volný a lesních pozemků v k.ú. Radvanice 
pro využití volného času II. etapa – projekt 
sanace svahu“,
jmenovala s účinností od 4. 3. 2013 vedoucího • 
odboru majetkového, bytového a investic 
úřadu městského obvodu – Ing. Svatopluka 
Běrského.

Zastupitelstvo městského obvodu na svém 
14. zasedání konaném dne 7. března 2013:

pověřilo kontrolní výbor zastupitelstva • 
provedením kontrolního úkolu spočívají-
cího v kontrole smlouvy o dílo („Zklidnění 
ulice Těšínské v úseku Hranečník – hranice 
obvodu“), ve znění jejich dodatků,
schválilo podmínky výběrového řízení pro • 
poskytování dotací – grantů z rozpočtu 
městského obvodu na rok 2013,
vyslovilo souhlas s uzavřením Dohody • 
o naplnění podmínek žádosti na odstranění 
ekologických škod – dílo „Revitalizace 
území rybníku Volný a lesních pozemků 
v k.ú. Radvanice pro využití volného času 
II. etapa – projekt sanace svahu“,
vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrol-• 
ního výboru za rok 2012.

Mgr. Luboš Niessner, 
vedoucí odboru OaVV 

z jednání místní samosprávy

Ještě mu není ani šestnáct let a už se může 
chlubit titulem Mistr republiky. A to dokonce 
dvojnásobným! Řeč je o talentovaném basebal-
listovi Davidu Čížovi z Radvanic.

„Poprvé jsem si ho zahrál před pěti lety na 
táboře a hned se mi zalíbil. Můj trenér Daniel 
Krejčiřík, který mě vedl 5 let, tam dělal vedou-
cího, a tak si tam zároveň vybíral děti, které by 
chtěly hrát baseball,“ vzpomíná na první setkání 
s oblíbeným sportem. V roce 2008 se přihlásil  
do oddílu Arrows v Porubě a od té doby mladý 
sportovec pendluje mezi Radvanicemi a vzdá-
lenou Porubou. „Bylo to a je stále náročné, 
tréninky jdou tř ikrát týdně a končí kolem 
devíti večer, často jezdíme na zápasy,“ dodává 
Davidova maminka Hana Čížová.

Jak se to dá skloubit se školou? „Učím se 
hlavně v sobotu a neděli, přes týden si látku opa-
kuji, abych ji nezapomněl,“ prozrazuje David 
studijní systém. Zatím to prý jde a jde mu to i ve 
sportu. Už v roce 2010 se stal mistrem repub-
liky, na turnaji byl vyhlášen nejlepším pálkařem 

a loni jeho mužstvo pokořilo největšího sou-
peře – brněnské Draky. „To kluci štěstím bre-
čeli,“ doplňuje Davidův táta.

A co je na baseballu nejlepší? „Asi samotná 
hra, v níž se pořád něco děje. Jednou jsem 
v poli, jednou na pálce, je to takové akční. Na 
zápasy jezdíme po celé republice, v létě do Itálie 
na turnaj. To se mi opravdu líbí,“ říká nadějný 

sportovec. Zda u baseballu zůstane, ale neví. 
Letos ho čekají přijímací zkoušky na Obchodní 
akademii v Mariánských Horách, a pokud půjde 
studium skloubit se sportem, možná, že se dočká 
i dalšího titulu mistra republiky.

PaedDr. Zuzana Sedláčková

dvojnásobný mistr republiky je z radvanic

Ostrava zákázala 
podomní prodej

Radní města Ostravy schválili zákaz podo-
mního, pouličního i pojízdného prodeje. 
Obyvatelé tak už nebudou moci obtěžovat 
pochybní prodejci výhodných energií a podob-
ných služeb. Vyplývá to z nového tržního řádu, 
který začne platit od 6. dubna.

V novém tržním řádu, který schválili radní 
města, je nově zakázán podomní a pochůzkový 
prodej bez prodejního zařízení. Netýká se to ale 
charitativních záležitostí, takže lidi mohou na 
ulicích potkávat prodejce třeba bílých pastelek 
nebo sluníček. 

Za porušení zákazu hrozí právnickým oso-
bám až 200 tisíc Kč pokuty, fyzické osoby pak 
mohou zaplatit až 30 tisíc korun. 

Nový tržní řád dávalo město dohromady na 
základě podnětů z městských obvodů, které 
stejně, jako v jiných městech kraje, obdržely 
mnoho stížností od obyvatelů města. Kromě 
Ostravy už zákaz platí v Karviné, Bohumíně, 
Českém Těšíně a Bílovci. V Havířově a Novém 
Jičíně tuto možnost stále zvažují.  (red)



Knihovnice ve svém cyklu rozhovorů 
Knihovna mě oslovuje zpovídaly majitelku 
známého „království květin“, stále usměvavou 
květinářku paní Pavlínu Kozlovou.

Jedno slovo, které vás napadne, když se 
řekne: 

Knihovna – oáza klidu, kde si s knihou mohu 
odpočinout.

Čtení – poučení.
Knihovník – člověk, který mi vždy poradí 

a s úsměvem zapůjčí vybranou knihu.
Spisovatel – Antoine de Saint-Exupéry – 

Malý princ.

Z nabídky vyberte tři slova (nebo spo-
jení), která vám vykouzlí úsměv na tváři. 
(pes, květina, kniha, nákupní centrum, 
film, čokoláda, dovolená, večeře v luxusní 
restauraci).

Květina, poučná kniha, pes.
Kterou knihu byste si s sebou vzala na 

pustý ostrov a proč?
Bibli, protože v ní bych čerpala sílu a pou-

čení, že situace není tak bezvýchodná.
Podnikáte v místě , kde většina l id í 

bydlí v rodinných domcích se zahrádkou. 
Doporučila byste jim inspirativní knížku 
o pěstování rostlin?

Existuje spousta krásných knih s praktic-
kými návody i fotografiemi, například z nakla-
datelství Academia.

Vyberte z nabídky citát, který je vašemu 
srdci nejbližší, případně uveďte jiný – vámi 
oblíbený.

„Všechny knihy zežloutnou, ale kniha pří-
rody má každý rok nové, nádherné vydání.“ 
(H.  Ch. Andersen)

Mgr. Martina Dolasová, Petra Růžičková

V dnešním díle, v němž představujeme 
podnikatele a firmy, které působí na území 
městského obvodu, zavítáme do Bartovic. Pár 
kroků za Ozdravným centrem Ještěrka sídlí pro-
vozovna kadeřnického Salonu Marci Marcely 
Valíčkové.

Kadeřnicí chtěla být sympatická mladá 
žena už od mal ička .  Po v y učen í v roce 
1987 pracovala v oboru v centru Ostravy. 
Do Bar tovic se př istěhovala v ř íjnu 2005 
a po mateřské přemýšlela, jak skloubit roli 
maminky s prací. „Děda mi říkal: Tak to zkus 
tady, my ti pomůžeme,“ vzpomíná na to, kdy 
začala poprvé uvažovat, že by si otevřela 
kadeřnictví přímo v Bartovicích. „Měla jsem 
strach. Říkala jsem si, co když to nepůjde? 
Cítila jsem velkou zodpovědnost. Ale rodina 
a manžel mě velmi podpořili. Pomohli mi 
vybudovat tady ten prostor,“ ukazuje malič-
kou místnost u rodinného domku. „Děda mi 
tady vyměnil okna za plastová a povzbudil mě 
slovy: No, když to nevyjde, tak budu mít ales-
poň luxusní výminek na stáří,“ usmívá se při 
vzpomínce na začátky živnosti paní Marcela.

Ale kadeřnictví se pěkně rozběhlo a obavy, 
že se neuživí, se naštěstí nenaplnily. Jak říká, 
když se sem přistěhovala, tak se jako maminka 
měla možnost seznámit s lidmi, maminkami na 
mateřské, které se později staly jejími prvními 
zákaznicemi. „Na vesnici je to trochu jedno-
dušší, ke všem máte osobnější vztah, rozeberete 
děti, koníčky, zahrádky, znáte jejich životy, 
máte tu přátele. Když pak někdo z nich odejde, 
tak většinou proto, že umře. A já to obrečím, 
protože pro mě zákazníci nejsou cizí lidi. Ve 
městě to tak není. Když se už někdo neobjeví, 
tak si řeknete, že jde ke konkurenci, má prá˝vo 
si vybrat, a už nepátráte po tom, proč to udělal,“ 
vysvětluje kadeřnice.

Svou práci má opravdu ráda a nechápe dnešní 
mladé lidi, kteří si vybírají budoucí práci jen 
podle toho, kolik si vydělají. „Já se do práce 
těším, je to můj koníček. Ano, nevydělám třeba 
tolik, kolik bych vydělala v centru Ostravy, 
respektive musím mít hodně zákazníků, protože 
mám ceny mírné, ale jsem v práci spokojená,“ 
přesvědčivě říká a už má na křesle další mladou 
slečnu. Tentokrát to bude jen krátký sestřih.

Při tom stačí povykládat, jaké trendy v úče-
sech letí v Bartovicích. Už to nejsou tupírované 
účesy a vodové, jako dříve, ale melíry a hodně 
dlouhé vlasy. Podle ní je to dáno tím, že melíry 
dlouho vydrží, takže investice pár set korun, co 
za ně zákaznice zaplatí, se rozhodně vyplatí. 

A jaké nejčastější chyby ženy a dívky 
dělají? „Nemají trpělivost, moc žehlí vlasy, 
vlasy nezkracují, dávají na ně moc tužidla 

a nepoužívají kondicionéry. A taky vlasy zby-
tečně myjí každý den, vlasy si na to zvyknou 
a pak se rychleji mastí,“ vypočítává majitelka 
salónu a dodává, že dívky nehledají svůj styl 
a často mění barvu a účesy. Přitom by stačilo, 
kdyby byly trpělivější, vše podle ní potřebuje 
svůj čas a výsledek se určitě dostaví. „Měly by 
nejdříve popřemýšlet, co vlastně chtějí, pak 
nemusí odstraňovat chyby,“ objasňuje.

Mnoho zákaznic se vrací. Dojíždějí za ní do 
Bartovic z Šenova, Radvanic, centra Ostravy, 
z Opavy a dokonce i třeba z Morávky. „Záleží na 
každém člověku. Jsou zákaznice, co si chtějí jen 
popovídat a je jim jedno, kdo má v práci jejich 

hlavy. Pak jsou zase třeba ti, kteří sem jezdí 
kvůli cenám a kvalitní práci, protože se jim to 
vyplatí. Některým stačí, když je vyslechnete, 
některým, když jste zticha, protože si k vám 
přišli odpočinout. Kadeřnice musí být trochu 
psycholog a rozhodně musí mít rád lidi. Bez toho 
tu práci nemůžete dobře dělat,“ uzavírá paní 
Marcela Valíčková.

PaedDr. Zuzana Sedláčková
Kadeřnictví Marcela Valíčková
Za Ještěrkou 437/7
Ostrava-Bartovice
Tel.: 606 55 70 83
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SerIÁl 
představujeme podnikatele 

v obvodu

marcela Valíčková: musíte mít rád lidi

Knihovnice zpovídaly Pavlínu Kozlovou Vyhlášení grantů
Statutární město Ostrava, městský obvod 

Radvanice a Bartovice vyhlašuje výběrové 
řízení pro poskytování dotací – grantů pro rok 
2013. Smyslem účelových dotací je podpora 
konkrétní akce či projektu, činnosti, aktivit 
neziskových organizací a jednotlivců za účelem 
obohacení a zpestření kulturního, sportovního 
a společenského života na území městského 
obvodu. Do výběrového řízení se mohou přihlá-
sit neziskové organizace, které se také podílejí 
na rozvoji aktivit dětí a mládeže. Účelová dotace 
je poskytována na realizaci projektu v daném 
kalendářním roce.

Zásady a formuláře najdete na internetových 
stránkách www.radvanice.ostrava.cz nebo si 
je můžete osobně vyzvednout v budově Úřadu 
městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor 
financí a rozpočtu, I. patro, kancelář č. 13. Termín 
odevzdání žádostí je do 13. května 2013.

Ing. Renáta Spěváková, vedoucí odboru FaR
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Celý 
měsíc

Během 
půjčování

Pobočka KMO v Radvanicích – 
Čteme EKO – logicky – výstava 
knih s ekologickou tematikou

Vysni si lepší svět – popletený test 
pro nejmenší děti

Nech brouka žít – test pro děti 
zaměřený na ochranu přírody

4.4. 15:00 SPCCH v ČR – výroční členská 
schůze

4.4. 8:30 až 
16:00 MŠ Radvanice – Zápis

4.4. 16:00 KD Bartovice – Po velikonocích – 
opožděná pomlázka

8.4. 15.00 ZO ČZS Radvanice – výbor ZO

9.4. 15:00 Komise školství, mládeže a sportu 

10.4. 15:00 Komise sociální

10.4. 15:00 55. schůze Rady MěOb RaB – 
kancelář starostky

10.4. 16.00 Komise kulturní a sportovní

12.4. 18:00 ZO ČSV Bartovice – výbor schůze 

16.4. 15:00 KD při DPS Bartovice – Promítání 
filmu

16.4. 16:00 SPCCH v ČR – výborová schůze

17.4. 15:00 Komise bezpečnosti a dopravy

17.4. 16:00 Komise životního prostředí

19.4. 15:00 SPCCH v ČR – přednáška

18.4. 16.00 KD Bartovice – Jubilanti I. 
pololetí

22.4. 12:00 až 
16:00

Pobočka KMO v Radvanicích – 
Neleň – zasaď zeleň! – akce pro 
děti – sázení semínek do truhlíku 

24.4. 14:00 KD Radvanice – Přivítání jara

24.4. 15:00 56. schůze Rady MěOb RaB – 
kancelář starostky

25.4. 12:00-
16:00

Pobočka KMO v Radvanicích – 
Pod hrneček – výtvarné odpoledne 
pro děti, výroba podtácků ze 
starého papíru

29. 4. 17:30 Rej čarodějnic – hřiště za ZŠ 
Vrchlického

30.4. 15:00 KD při DPS Bartovice – Jubilanti 
I. pololetí

v měsíci dubnu

Kalendář
událostí

Významná životní jubilea oslavili v úžasné 
osobní pohodě devadesáti dvou let paní Lucie 
Robenková a paní Jarmila Budinová, devade-
sáti let paní Miroslava Endlicherová, osmdesáti 
let pan Stanislav Horák a paní Věra Hlistová. 
Jubilantům, dlouholetým obyvatelům našeho 
městského obvodu osobně pogratulovali sta-
rostka Mgr. Šárka Tekielová, místostarosta 
Ing. Štěpán Košťál a matrikářka Bc. Šárka 
Krkošková. Do dalších let oslavencům pře-
jeme pevné zdraví, životní elán a stále dobrou 
náladu.

Text a foto: Bc. Šárka Krkošková

Oslavili krásná jubilea

Lucie Robenková (92) Q

Miroslava Endlicherová (90) Q Stanislav Horák (80) Q

Věra Hlistová (80) Q

Jarmila Budinová (92) Q

Naši jubilanti v dubnu 2013
Blahopřejeme!

Šarlota Horvathová, Jiří Babič, Zdeněk Doležálek, Jarmila Rohelová, Ivo Pazdera, 
Karel Jelínek, Josef Horvath, Pavel Sochacký, Libor Vicherek, Jiří Dvořák, 

Miroslav Jano, Jaroslav Kludský, Ivana Vítková, Jana Tisovská, Bronislav Večeřa, 
Antonín Gřegořek, Věra Skotnicová, Aleš Jurda, Olga Jašová, František Čecháček, 
Zdeněk Filip, Vladimír Večeřa, Jiřina Kolářová, Miroslav Šedivý, Jaroslav Baiger, 
Bohuslava Filipová, Václav Mokroš, Stanislav Barabaš, Vladislav Konečný, Marie 

Miľová, Juraj Kokinda, Erika Bialonczyková, Jozef Karchňak, Jiřina Benešová, 
Anna Pawlicová, Jana Ščerbová, Hana Sobolová, Štěpánka Prášková, Valter Jurčík, 

Vlasta Václavíková, Božena Pavlasová. 
 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.

Viděli jste pejska?
Dne 13. 3. 2013 se ztratil zlatý retriever slyšící 

na jméno Kasi. Je celý bílý. Pokud jste ho našli 
nebo jste ho viděli, zavolejte prosím na tel. číslo 
605 914 228. Čeká na něj smutná majitelka.

(red)



V sobotu dne 16. března 2013 slavnostně při-
vítala v obřadní síni radnice v Radvanicích zastu-
pitelka městského obvodu MUDr. Eva Šuláková 
a matrikářka Bc. Šárka Krkošková nově naro-
zené občánky naší obce. Každé z dětí obdrželo 

upomínkový list s věnováním paní zastupitelky, 
pamětní knížku, ručně vyrobeného medvídka 
se stuhou kolem krku s nápisem „Rabík“, které 
nám dodaly chráněné dílny Asociace Trigon, 
a maminka květinu. Našim nejmenším zarecito-
valy a zazpívaly děti ze Základní školy Vrchlického 
v Radvanicích pod vedením paní vychovatelky 
Šárky Ševčíkové. Rodiče, jejich nejbližší a přá-
telé se nenechali zaskočit napadaným sněhem 
a mírně mrazivým počasím a přijali pozvání na 
slavnostní vítání občánků milé Elišky, Haničky, 
Karolínky, Sabinky, Kristýnky a Valentýnky 
a milého Ondřeje a Filipa. Příjemnou slavnostní 
atmosféru celého obřadu zachytila naše interne-
tová televize a je k nahlédnutí prostřednictvím 
internetových stránek Radvanic a Bartovic nebo 
na adrese www.tvova.cz.

Bc. Šárka Krkošková, odbor OaVV

Od 1. března do 30. dubna 2013 budou mít 
občané možnost vyjádřit své potřeby a názory 
k sociálním službám poskytovaným na území 
města Ostravy. Šetření veřejného mínění a zpra-
cování analýz je realizováno v rámci projektu 
„Efektivita procesu komunitního plánování 
sociálních služeb a souvisejících aktivit ve 
městě Ostrava“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041, 
financovaného z prostředků Evropského soci-
álního fondu prostřednictvím operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního 
rozpočtu. 

Znalost potřeb, priorit a preferencí občanů je 
nezbytným podkladem pro efektivní plánování 
budoucího stavu sociálních služeb a souvise-
jících aktivit v Ostravě. V rámci plošného prů-
zkumu budou proto občané oslovováni tazateli 
ze společnosti PROCES – Centrum pro rozvoj 
obcí a regionů, s. r. o. Dotazník bude obsahovat 

několik oblastí orientovaných na kvalitu života, 
sociální situaci občanů a uživatelů sociálních 
služeb a sociální problémy v Ostravě. Občané, 
kteří už sociální služby využívají, budou odpo-
vídat na otázky týkající se spokojenosti, infor-
movanosti, dostupnosti a kvality těchto služeb, 
např. co by se dalo ve službách ještě zlepšit, 
odkud lidé čerpají informace o službách apod. 

Osloveno bude minimálně 1 000 respon-
dentů, z toho min. 200 osob, které už služeb 
využívají, zbytek bude tvořit široká veřejnost. 
Tazatelé se budou prokazovat jmenovkou s fot-
kou, občanským průkazem a pověřovacím dopi-
sem ze strany magistrátu, odboru sociálních 
věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit.

Zjištěné informace budou převedeny do 
prostorových map a zpřístupněny veřejnosti. 
Současně se uskuteční analýza organizací 
poskytujících služby v sociální oblasti a analýza 

stávající organizační struktury procesu komu-
nitního plánování.

Výsledky z průzkumu a závěry z analýz se 
stanou podkladem připravovaného dokumentu 
„4. Komunitní plán sociálních služeb a sou-
visejících aktivit ve městě Ostrava na období 
2015–2018“. Podrobnější informace k projektu 
jsou dostupné na www.ostrava.cz nebo www.
kpostrava.cz. Magistrát města Ostravy

Šetření veřejného mínění – názor veřejnosti je pro město důležitý 
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uzávěrka příštího 
čísla: 18. 4. 2013

Utichl sladký hlas naší maminky, 
zůstaly nám jen drahé vzpomínky. Již 20 
let je tomu, co nás, ve věku 48 let, opustila 
po těžké nemoci naše drahá maminka 
a manželka 

Helena Pardubická. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Manžel 
Januš a dcery Irena a Dana s rodinami.

Dne 30. 4. 2013 oslaví své životní 
jubileum 70 let 
pan 

Jozef Karchňák.
Do dalších let přejí pevné zdraví, hodně 
štěstí a rodinnou pohodu syn Josef, snacha 
Pavlína, vnučky Pavlína a Vanesa a vnuk 
Dominik.

Vítání občánků na radnici akce v knihovně
TĚŠÍNSKÁ 307 │RADVANICE
 Neleň – zasaď zeleň!
akce pro děti – sázení semínek do truhlíku
pondělí 22. dubna | od 12.00 do 16.00
 Pod hrneček
výtvarné odpoledne pro děti 
výroba podtácků ze starého papíru
čtvrtek 25. dubna | od 12.00 do 16.00
 Čteme EKO – logicky 
výstava knih s ekologickou tematikou
 Vysni si lepší svět
soutěž pro děti | výtvarné ztvárnění
„zelené“ budoucnosti lidstva
během půjčování
 Nech brouka žít
test pro děti zaměřený na ochranu přírody
 Aprílové čtení
čtení a povídání o knihách s dětmi
nejen ze ZŠ Bartovice
pondělí 8. 4. | od 14.00
 Listy to má, strom to není…
hádanky a napovídánky z knih | 
zábavný test pro děti
 KLUB SLUNÍČEK – Cesta časem
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice
beseda s výtvarnou dílnou
v dopoledních hodinách
 Noblesa knižních značek
výstava ex-libris
radvanice@kmo.cz
599 522 211 

I když se na veřejnosti objevily informace, 
že oblíbené pěvecké duo Eva a Vašek končí, 
dvojice vystoupí 30. dubna ve Společenském 
domě v Bartovicích. Podle našich informací by 
to měl být jeden z posledních společných kon-
certů a posluchači si na něm mohou vyslech-
nout všechny hity včetně songu Bílá orchidej. 
Vstupenky na koncert lze zakoupit v předpro-
deji Společenského domu za cenu 290 korun, 
nebo si je můžete objednat na telefoním čísle 
734 136 655.  (sed) Foto: archiv

eva a Vašek vystoupí v bartovicích



Spolek zahrádkářů byl v Bartovicích založen 
již v roce 1934 a jejím prvním předsedou se stal 
př. František Farník. Před válkou se zahrádkáři 
podíleli hlavně na výsadbě stromů podél cest, 
jako jsou například lípy podél Bartovické ulice.

Během okupace byla činnost spolku utlu-
mena, ale po válce se opět dále vyvíjela.

K největšímu rozvoji dochází po roce 1964, 
kdy organizace měla přes 300 členů, takže byla 
zapojena většina bartovických rodin. Postupně 
byl zakoupen malotraktor s příslušenstvím 
včetně secího stroje a později taky velký traktor. 
Uvedené strojní zařízení sloužilo dlouhá léta 
všem zahrádkářům při obdělávání jejich zahrad 
a případně i větších pozemků.

Aby se zahrádkáři mohli scházet ve vlastní 
budově, rozhodli se v roce 1970, že ve spolupráci 
s ObNV Radvanice 
si postaví spolkovou 
budovu a následně 
i budovu garáží. Při 
stavbě tehdejší čle-
nové  o d p r a c ova l i 
bezplatně přes 10 000 
hodin a většina materiálu pocházela z demolice 
vykoupeného domku manželů Lesniakových.

Součástí budovy je moštárna, která pravi-
delně slouží v sezóně všem zájemcům o mošto-
vání. Dlouhá léta jsme prováděli výkup ovoce 
pro podnik Ovoce a zelenina. Dnes už bohužel 
o tuto službu není zájem.

S postupem času se mění oblasti zájmu našich 
členů, tak jsme postupně 
prodali velký traktor 
i malot raktor a dnes 
nabízíme pro obdělá-
vání zahrad zapůjčení 
kultivátoru, který velmi 
kvalitně upraví půdu 

před sázením rostlin do záhonů.
Pro zajištění potřebné údržby budov a celého 

areálu se dvakrát ročně scházíme na brigádách 
a snažíme se tak o pěkný vzhled areálu.

Chceme obnovit tradici smažení vajíček, kde 
se můžeme společně sejít a pobavit se.

Pravidelně pořádáme zájezd zaměřený na 
zahrádkářskou činnost. Letos například jedeme 
do zahradnického centra Kapias v Polsku, kde je 
i arboretum a japonská zahrada a cestou se ještě 
stavíme na zahrádkářské burze v Tychy.

Na závěr chceme pozvat do našich řad 
všechny zájemce o aktivní činnost v zahrádkář-
ském životě. Ing. Luděk Červený

Foto: archiv ČSZ Bartovice

RaB noviny 8

SerIÁl 
představujeme zájmové 

a společenské organizace obvodu

„Chcete zmoudřet? Můj ty světe – otevřete 
knížku – čtěte!“  (Jiří Žáček)

… napsal moudře klasik moderní české lite-
ratury. Každý dospělý čtenář jistě potvrdí, že 
svou lásku ke knihám si pěstuje už od dětství. 
Proto se také v knihovně snažíme zaujmout 
a přivést k literatuře především ty nejmenší – 
děti. Snažíme se vylepšovat prostory i vyba-
vení knihovny tak, aby se u nás děti dobře cítily 
a rády se k nám vracely. Kromě půjčování knih 
a časopisů si naši malí čtenáři mohou zahrát spo-
lečenské hry, ověřit si své znalosti a schopnosti 
v rozmanitých soutěžích, které pro ně každý 
měsíc připravujeme, nebo navštívit některou 
z výtvarných dílniček a zkusit si vlastníma 
rukama vyrobit nějakou užitečnou maličkost. 

Marně bychom ovšem nakupovaly knihy 
a vymýšlely aktivity, kdyby je nebylo komu 
nabídnout. Ceníme si toho, že se kromě indi-
viduálních čtenářů najdou také instituce, které 
kromě všech dalších znalostí a dovedností 
pomáhají dětem vštěpovat také lásku ke kráse 
slova, moudrosti, která je v knihách obsažena.

Jednoho z takových spojenců jsme v loňském 
roce nalezly v ředitelce radvanické MŠ Slunečnice 

paní Daně Lérové, která nám vyšla ochotně vstříc 
a umožnila, abychom nejstarší děti z mateř-
ské školy jednou měsíčně přivítaly v knihovně. 
Snažíme se pro ně vždy připravit zajímavý pro-
gram na vybrané téma, povídáme si s dětmi, čteme 
si a prohlížíme knihy, někdy si zahrajeme jednodu-
chou hru a na závěr máme vždy připravenu výtvar-
nou dílničku, z níž si děti odnášejí malou památku 
na svou návštěvu v knihovně.

Odměnou pro nás jsou rozzářené dětské oči 
a vědomí, že jsme pomohly dětem poodkrýt ten 
úžasný svět příběhů a fantazie a možná i zasít 
pověstné semínko, které už z dětských srdcí 
nevymizí. A snad i knihovna se tak časem stane 
přirozenou součástí života těchto dětí. 

Touto cestou bychom také chtěly poděko-
vat učitelkám z mateřské školy paní Henrietě 
Čajkové a Simoně Slížkové, které k nám s dětmi 
pravidelně přicházejí a svým přístupem přispí-
vají k příjemně stráveným okamžikům s malými 
návštěvníky. Věříme, že naše spolupráce je pří-
nosná pro obě strany a těšíme se na další spo-
lečná setkání.

Mgr. Martina Dolasová, Petra Růžičková
Knihovna města Ostravy, pobočka Radvanice

Český zahrádkářský svaz bartovice

Spolupráce s mateřskou školou

Oslavy dne učitelů
Městský obvod Radvanice a Bartovice si 

váží práce pedagogů a pracovníků ve školských 
zařízeních, a tak připravil. jako každoročně, 
k jejich svátku jako poděkování za jejich neleh-
kou práci dárek v podobě divadelního předsta-
vení. Pedagogové si letos vybrali představení 
Divadla loutek Z deniku Ostravaka. Protože 
však jsou školy v Radvanicích a Bartovicích 
v březnu a dubnu ve školách v přírodě, před-
stavení navštíví až v květnu. Proto se paní 
starostka Šárka Tekielová společně s místosta-
rostou Štěpánem Košťálem a radním Alešem 
Boháčem rozhodli, ještě před jejich odjezdem, 
osobně navštívit vedení škol a školek v obvodu 
a popřát jim k jejich svátku malou pozorností – 
jarní kytičkou.  (sed)

Nemůžete sehnat 
letní tábor? 
Můžeme vám doporučit:
Letní tábor Janoušov 2013

Já jsem tam byl již třikrát, kamarádovi se na 
tomto táboře taky moc líbilo. Už se moc těšíme 
na letní prázdniny, kdy se nebudeme starat 
o písemku z matematiky, ale jen o to, jakou velkou 
celotáborovou hru nám letos vedoucí připraví.

Takže v červenci nás čeká zase letní stanový 
tábor v termínu 13.–27. 7. 2013. Letos tábor stojí 
3 200 Kč. Pokud vám tento termín nevyhovuje, 
najděte si jiný na www.psletov.cz. Zájemci o při-
hlášku pište na e-mail: qake@seznam.cz,  nebo 
volejte na tel. 777 574 663 Po – Pá: 19.30 – 20.30 
hod.  Kamarádi z Janoušova

Zlatnická dílna 
Gabriela Ščerbová 
Zakázková výroba zlatých  
a stříbrných šperků, opravy a prodej. 
Čapkova 36, Ostrava-Radvanice
tel.: + 420 737 238 837 
E-mail: scerbovagabriela@seznam.cz 
Provozní doba: 
Pondělí a čtvrtek 12–18 
Úterý, středa, pátek 10–17

inzerce

HumaNITÁrNÍ 
SbÍrKa 

Charita Ostrava ve spolupráci s Diakonií 
Broumov vyhlašuje Humanitární sbírku. 
Sbírat se bude: letní a zimní oblečení, lůžko-
viny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, 
domácí potřeby – nádobí bílé i černé, příbory, 
hrnky, skleničky, peří, péřové a vatované při-
krývky, polštáře a deky, obuv, dětské hračky. 

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ: 
úterý 16. 4. 2013, 9.00–18.00 hodin
místo: Ostrava hl. nádraží, vjezd do areálu 

nákladního nádraží ČD Cargo na křižovatce ul. 
Mariánskohorská a Cihelní.  Charita Ostrava



Dne 22 .  2 .  2013 se  usk utečn i l  v  ZŠ 
v Bar tov icích v odpoled n ích hod inách 
„Karneval“ pro děti a večer „Setkání s rodiči“.  

Na karnevalu byly pro děti připraveny sou-
těže a sladké odměny. Děti také dostaly velkou 
krabici materiálu pro tvoření různých výrobků 
ve školní družině. Děti se sešly v hojném počtu 

s krásnými maskami. Navštívili nás princezny, 
tygřík, tanečnice, vodník, čarodějnice, hrdi-
nové různých dětských filmů, další pohádkové 
bytosti a dokonce přiletěla i moucha.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
p. Pastorkové za upečení koláčků pro děti, Davidu

Trojkovi za zpř íjemnění atmosféry na 
Karnevale i na Setkání rodičů, europoslanci 
Vojtěchu Mynářovi za záštitu, sladkou odměnu, 
dárkový koš a zajímavou knížku s dopravní 
tématikou a p. starostce Šárce Tekielové za dár-
kové ceny pro výherce. 

Setkání rodičů a přátel školy se neslo ve velmi 
příjemné atmosféře a všichni zúčastnění se 
skvěle bavili. Doufáme, že se příští rok sejdeme 
opět v hojném počtu.

Za Unii rodičů Mgr.Radmila Sulková,  
třídní učitelka

Dět i  z  mate ř ské školy Za Ješ t ě rkou 
v Bartovicích jezdily v týdnu 14.–18. 1. 2013 
každý den po obědě lyžovat se Sluníčkem do ski 

areálu Bílá v Beskydech. Děti byly rozděleny do 
několika družstev podle toho, jak už umí lyžo-
vat. Začátečníci se učili v dětském areálu chodit 
v lyžích, sjet kopeček, plužit, zastavit, používat 
jezdící pás a dětský vlek. Ostatní zkušení lyžaři 
chvíli trénovali na malém kopci, ale pak už jez-
dili na velkém vleku a sjezdovce. Páni trenéři 
a trenérky s dětmi odvedli kus práce a každý den 
byl u nich vidět velký pokrok. 

Co všechno se děti naučily, to mohli rodiče 
vidět na konci týdne, kdy se konaly velké lyžař-
ské závody. Všechny děti byly za své velké sna-
žení odměněny nejen sladkou odměnou, ale 
také diplomem, kde stálo, co všechno dětí umí, 
a pochvalou od instruktorů a svých rodičů. Celý 
týden nám tak rychle utekl, že už teď se těšíme, 
až za rok pojedeme znova na lyže.

Hana Holubová
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děti z mŠ v Galerii 
výtvarného umění 
v Ostravě

Dne 21. a 22. února 2013 navštívily děti 
z Mš Bartovice Galerii výtvarného umění 
v Ostravě, kde probíhá výstava Jana Zrzavého, 
rozdělena do 7 bloků jeho tvůrčího období. 
V animačním programu se zajímavou a pou-
tavou formou děti seznámily s obrazy Jana 
Zrzavého z období tvůrčí melancholie, kdy se 
zabýval andělskými hlavami, o nichž nelze 
říct, zda patří muži či ženě. Děti z obrazů 
dovedly vyčíst zajímavé postřehy. Pomocí šňů-
rek si vytvořily obličej s jeho detaily a na závěr 
si zahrály na „malíře“, kde zkoušely nakreslit 
portrét své maminky. Dětem se návštěva gale-
rie velice líbila, z návštěvy odešly obohaceny 
o nové prožitky.

Katka Kramolišová a Marcela Římánková  
MŠ Za Ještěrkou Bartovice

Návštěva divadla 
loutek

Dne 14. 2. 2013, přesně na den Svatého 
Valentýna, jsme se s celou třídou a naší paní 
učitelkou vypravili na exkurzi do Divadla lou-
tek. Na tomhle výletě se mi nejvíce líbilo, že 
jsme navštívili i tvůrčí dílnu, kde jsme si mohli 
vyrobit své vlastní plošné loutky. Bylo to super. 
Nevyráběli jsme ale jenom loutky. Udělali jsme 
si i k té své loutce prostředí kde bydlí, nebo kde 
chceme, aby se loutka právě nacházela. To ale 
není všechno. Nakonec jsme si s kamarády 
zahráli naše vlastnoručně udělané loutkové 
divadlo. Moc mě to bavilo. Byla to sranda. 
Nakonec jsme, celá třída, dostali dárek za to, jak 
jsme to dobře zvládli. Návštěva Divadla loutek 
se mi i mým kamarádům moc líbila a těšíme se, 
kam nás naše paní učitelka vezme příště. 

ZŠ Vrchlického, Jan Skýpala, II. A

Není náhodou, že se již pět roků účastníme 
anglické soutěže prezentačních dovedností. 
Prezentace je každý rok na jiné téma, byť pod 
jednotným názvem: Let the World Come to You. 
Pořádá ji, jak jinak, 1st International School of 
Ostrava. 

Tato soutěž je pro naše žáky druhého stupně 
vždy velkou pozitivní motivací – učit se lépe 
anglicky. Nejenom, že je jim předvedena vzo-
rová prezentace spojená se soutěžním kvízem, 
ale navíc dostanou příležitost si neméně dob-
rou prezentaci také sami vytvořit. Soutěží však 
pouze tři. Na nich závisí dobrá reprezentace naší 
školy. Dávají si tedy na přípravě opravdu zále-
žet. Ostatní jejich spolužáci mají možnost strá-
vit půlden v angličtinou naplněném prostředí, 
zhlédnout další prezentace z jiných škol nebo se 
pobavit s Brity, Australany i jinými cizinci, kteří 
ještě neumí česky.

Letošním tématem soutěže byl Velký 
třesk – Let the Big Bang Come to You. Téma 
spojené se stejnojmenným televizním seriá-
lem. A naši školu reprezentovali tito tři žáci 

z IX.A: Dominik Boldi, Sandra Káňová, 
Kristýna Krausová. To oni si vybrali a per-
fektně zpracovali podtéma ze seriálu The 
Big Bang – Posedlost komiksem. Představili 
nám vznik a počátky komiksu, známé vyda-
vatele a společnosti zabývající se komiksem, 
komiksové hrdiny i jejich autory a kreslíře. 
Nezapomněli na český komiks a na závěr 
své prezentace dokonce vytvořili komiks 
vlastní. Také jejich projev byl na velmi dobré 
úrovni. Ani nelehkých otázek přísné poroty 
se nezalek l i .  Reprezentoval i  naši školu 
opravdu skvěle. Pár slov o škole bylo totiž 
zařazeno hned v začátku jejich vystoupení. 
Všechno probíhalo samozřejmě, jak jinak na 
1st International School, v jazyce anglickém. 
Spolužáci jim mohli jen držet pěsti, aby se 
vše podařilo. Zázemí jsme měli připravené ve 
Středisku volného času Ostrčilova a součástí 
bylo i mobilní planetárium s interaktivním 
programem. Opravdu hvězdné!

Mohu tedy říci: Není náhodou, že se již pět 
roků účastníme anglické soutěže. Vždy se totiž 

na naší škole najdou žáci, kteří jsou schopni ve 
svém volném čase vytvořit perfektní prezentaci 
a skvěle reprezentovat naší školu. Za to jim patří 
moje DĚKUJI! 

Mgr. Jana Matalová,  
učitelka AJ, ZŠ Vrchlického

Prezentuj v angličtině, co dokážeš

lyžování se sluníčkem? Proč ne?

Karneval a setkání rodičů



 1. Pondělí VELIKONOCE

 2. Úterý Zumba 
Lektorka Ivana Pawlasová. V 18:30 hodin, hlavní sál. 
Cena 60 Kč.

 3. Středa Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.

 4. Čtvrtek Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.

 5. Pátek DEATHNOISE FESTIVAL 2013 
II. ročník metalového festivalu. SD není pořadatelem 
akce.

 6. Sobota ZE ČTENÁŘE SPISOVATELEM 
Motivační projekt pro začínající spisovatele – laiky 
i odborníky. Napište si svou vlastní knihu pro osobní 
či komerční účely. Pomůžeme ji vydat.

 7. Neděle Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní 
Výuka od 9:00 do 16:00 hodin.

 8. Pondělí Relaxační cvičení 
Lektorka Mgr. Zuzana Kaiser. V 17:00 hodin, modrý 
salonek.

 9. Úterý Zumba 
Lektorka Ivana Pawlasová. V 18:30 hodin, hlavní sál. 
Cena 60 Kč.

10. Středa Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.

11. Čtvrtek VELKÁ JARNÍ ZÁBAVA 
Program Klaunů z Balónkova pro MŠ a ZŠ, od 9:00 
hodin. Vstup 30 Kč.

12. Pátek Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.

13. Sobota ZE ČTENÁŘE SPISOVATELEM 
Motivační projekt pro začínající spisovatele – laiky 
i odborníky. Napište si svou vlastní knihu pro osobní 
či komerční účely. Pomůžeme ji vydat.

14. Neděle Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní 
Výuka od 9:00 do 16:00 hodin.

15. Pondělí Relaxační cvičení 
Lektorka Mgr. Zuzana Kaiser. V 17:00 hodin, modrý 
salonek.

16. Úterý Zumba 
Lektorka Ivana Pawlasová. V 18:30 hodin, hlavní sál. 
Cena 60 Kč.

17. Středa Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.

18. Čtvrtek Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.

19. Pátek Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.

20. Sobota ZE ČTENÁŘE SPISOVATELEM 
Motivační projekt pro začínající spisovatele – laiky 
i odborníky. Napište si svou vlastní knihu pro osobní 
či komerční účely. Pomůžeme ji vydat.

21. Neděle Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní 
Výuka od 9:00 do 16:00 hodin.

22. Pondělí Relaxační cvičení 
Lektorka Mgr. Zuzana Kaiser. V 17:00 hodin, modrý 
salonek.

23. Úterý Zumba 
Lektorka Ivana Pawlasová. V 18:30 hodin, hlavní sál. 
Cena 60 Kč.

24. Středa Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.

25. Čtvrtek Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.

26. Pátek Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.

27. Sobota ZE ČTENÁŘE SPISOVATELEM 
Motivační projekt pro začínající spisovatele – laiky 
i odborníky. Napište si svou vlastní knihu pro osobní 
či komerční účely. Pomůžeme ji vydat.

28. Neděle Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní 
Výuka od 9:00 do 16:00 hodin.

29. Pondělí Relaxační cvičení 
Lektorka Mgr. Zuzana Kaiser. V 17:00 hodin, modrý 
salonek.

30. Úterý EVA A VAŠEK 
Vystoupení známé pěvecké dvojice, velký sál, od 
18:00 hodin. Cena 290 Kč. 

Změna programu vyhrazena. 
Podporuje nás statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice 
a Bartovice. Děkujeme.

PŘEDPRODEJ A PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ: 
pondělí–pátek od 8:00 do 15:00 hodin. 
Informace: tel. 734 136 655, e-mail: kulturak.bartovice@email.cz, 
www.kulturak-bartovice.cz. 
Facebook: Společenský dům v Ostravě -Bartovicích.
Jsme chráněným pracovištěm pro osoby se zdravotním postižením.

PrOGram 
SPOleČeNSKÉHO dOmu V OSTraVĚ ‑barTOVICÍCH dubeN 2013

inzerce
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Společné čtení v knihovně

Ve středu 6. 3. 2013 zavítali žáci IV. B (2. a 4. ročník) do knihovny 
v Radvanicích. Opět nás přivítaly velmi milé, vstřícné a obětavé paní 
knihovnice, které pro žáky připravily skvělý program. Úkolem žáků 
bylo přinést z domova svou oblíbenou knihu. Věřte nebo ne, sešly se nám 
knihy různého žánru, zaměření, od různých autorů i ilustrátorů. Žáci 
své oblíbené knihy představili ostatním, paní knihovnice nás sezná-
mily s novinkami v dětské literatuře a také nám ukázaly elektronickou 
čtečku, což bylo pro žáky něco úplně nového. Atmosféra v knihovně byla 
báječná, spontánní, no prostě skvělá! Proto bych touto cestou chtěla ještě 
jednou poděkovat paní Martině Dolasovské a také paní Petře Růžičkové 
za příjemné a také přínosné dopoledne v knihovně.

Mgr. Radmila Sulková, třídní učitelka,  
ZŠ Vrchlického, odl. prac. Bartovická

Oční Optika U brány
Vratimovská 689, Ostrava-kunčice

30% sleva
loňské modely obrub klasické i atraktivní

Samozabarvovací čočky plast
1 145 kč pár

Zuzana kosňovská DiS. tel.: 608 444 335

 

recitační soutěž
Ve středu 20. února se v odpoledních hodinách konalo školní kolo 

recitační soutěže. Účastníci se mohli těšit podpoře docela početného pub-
lika. Soutěž probíhala v celkem čtyřech kategoriích. V I. kategorii zví-
tězila Denisa Mazánková, v II. kategorii se na 1. místě umístila Sabina 
Pětvaldská, ve III. kategorii porotu nejvíce zaujala Karolína Ivančivová 
a ve IV. kategorii se zapojila jen jedna recitátorka Dominika Liščáková. 
Všichni aktivní účastníci soutěže byli odměněni drobnými dárečky. Bylo 
to příjemně umělecky strávené odpoledne.

Mgr. Radana Lakomá, ZŠ Vrchlického

Pozvánka na rybářské závody
Zveme rybáře a všechny příznivce rybářského lovu na 7. ročník 

Bučinského poháru, který se bude konat v sobotu 13. 4. 2013 na revíru 
Bučina. Prezentace závodníků proběhne tento den od 5:00 do 6:00 hodin. 
Závodí se v kategorii jednotlivců a skupin. Předprodej zápisného bude 
zahájen již v pátek 12. 4. 2013 od 16:00 do 18:00 hodin v rybářské boudě 
Bučina. Upozorňujeme na omezený počet míst. Občerstvení zajištěno: stu-
dené, teplé i zahřívací.

Srdečně Vás zve výbor MS SL. Ostrava.
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vítání občánků na radnici

poděkování našim pedagogům

Z našich škol a školek


