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Vedení městského obvodu Radvanice a Bar
tovice pokračuje ve zkulturňování životního 
prostředí a estetizaci. Po Dalimilově parku se 
úprav dočká také okolí Společenského domu 
v Bartovicích. Vzniknout by tam měla ekolo
gicky naučná stezka s hracími prvky pro děti.

„Chtěli bychom také v této části obvodu vybu
dovat park pro děti, protože zde chybí. V Bartovi cích 
je ale málo vhodných prostor, a tak kromě prostor u 
Ozdravného centra Ještěrka, kde bude v současné 
době probíhat rekonstrukce kanalizace, zbývá jen 

jedno vhodné místo a to je prostor u společenského 
domu. Oživením jeho okolí si slibujeme i to, že se 
nám podaří přilákat i nájemce objektu. Naučnou 
stezku využijí děti ze škol a školek, ale také maminky 
s dětmi, chodníčky budou lákat k procházkám. Už 
se na to těším,“ řekla starostka městského obvodu 
Mgr. Šárka Tekielová. 

Jak bude naučná stezka vypadat? Projektant 
využil vzrostlých stromů i zpevněnou plochu. 
Okolím společenského domu proběhne nová 
vlnitá trasa naučné stezky – bude se jednat o zcela 
přírodní chodníček o šířce 1,2 metru se štěrko
vou či štěpkovou pochůzí vrstvou, lemovaný 
obrubami z impregnované kulatiny nebo zcela 
bez obrub. Stezka se protáhne mezi stávajícími 
stromy a doplní ji informační tabule s popisem 
vztahujícím se k místnímu životnímu prostředí, 
případně k obecným vlastnostem životního pro
středí a jeho vazbám na člověka. Stezka rovněž 
bude pokračovat i přes parkoviště, zde bude 
vyznačena pouze malbou na stávajícím povrchu.

Stezka by měla být doplněna lavičkami jak 
pro klidové zóny, tak i pro zóny s hracími prvky, 

které jsou umístěny v „prolukách“ mezi stá
vajícími stromy. Součástí prostoru budou také 
odpadkové koše či ptačí budky, část stezky sou
sedící s Bartovickou ulicí, respektive s parkovací 
plochou, bude osazena kontejnery se zelení a čás
tečně opatřena kůly tvořícími bezpečnostní pře
kážku pro najetí vozidla až do prostoru stezky.

Lidé se nemusejí bát, že by se stávající 
vzrostlé stromy nahrazovaly novými. Čekají 
je ale odborné prohlídky a případný ozdravný 
prořez, aby nehrozilo zlomení větví nebo celých 
stromů tam, kde si budou děti hrát. 

PaedDr. Zuzana Sedláčková

V bartovicích vznikne naučná 
stezka s hracími prvky pro děti
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den pro rodinu
Knihovna města Ostravy, příspěvková orga

nizace, pořádá ve středu 14. května 2014 od 14 
do 17 hodin v prostoru dvora a Dalimilova 
parku před knihovnou v Radvanicích Den 
pro rodinu.

A kce pro všech ny generace v ycház í 
z Evropského dne mezigenerační solida
rity (29. duben) a Mezinárodního dne rodiny 
(15. květen). Připravujeme různorodé aktivity, 
z nichž část se bude týkat čtení a čtenářství – 
např. výroba ručního papíru, ilustrace příběhu 
nebo básně, soutěže typu „dopiš, dorecituj“, 
rychlé čtení, ale také pohybové aktivity a jiné 
soutěže. Přivítáme sponzorské dary v podobě 
sladkých odměn pro děti.

Na této veřejně přístupné akci oceníme 
Čtenářské rodiny KMO roku 2013 – na základě 
celostátní soutěže knihoven. Pozveme zástupce 
obce a zástupce médií, zvlášť srdečně zveme 
především občany Radvanic a Bartovic, pro 
které je tato akce připravována. 

Byli bychom samozřejmě velmi rádi, kdyby 
se k nám připojily další organizace obce a před
stavily svou činnost. Nádherný park k takové 
akci vybízí. Za Knihovnu města Ostravy 

Mgr. Jarmila Burešová

Vyhlášení výběrového 
řízení na poskytnutí 
dotací a grantů

Statutární město Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice vyhlašuje výběrové 
řízení pro poskytování dotací – grantů pro rok 
2014. Smyslem účelových dotací je podpora 
konkrétní akce či projektu, činnosti, aktivit 
neziskových organizací a jednotlivců za úče
lem obohacení a zpestření kulturního, spor
tovního a společenského života, rozvoje aktivit 
dětí a mládeže na území městského obvodu. 
Účelová dotace je poskytována na realizaci pro
jektu 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 2. května 2014.

Ing. Renáta Spěváková,  
pověřená zastupováním tajemnice 

V úterý 11. 3. 2014 se v obřadní síni radnice 
městského obvodu konal koncert vážné hudby. 
Pravidelní návštěvníci se dostavili v hojném 
počtu a odměnou jim byl překrásný hudební 
zážitek. Nejdříve přivítal všechny přítomné mís
tostarosta Ing. Štěpán Košťál. Poté se slova ujal 
MgA. Petr Bohuš, který představil studentky 
Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě 
a dále autory jednotlivých skladeb. Potom už 
zněly obřadní síní tóny skladeb známých světo
známých skladatelů v podání flétnistky Zuzany 
Juhászové a klarinetistek Dominiky Furišové 
a Kateřiny Paškové za doprovodu klavíru Mgr. 
Hany Sekaninové a Mgr. Romana Ruckého. 

Těšíme se na setkání s příznivci vážné hudby 
na dalším koncertu dne 22. 4. 2014 v 17.00 hodin.

Jana Sedláková, odbor OaVV 
Foto: Jana Sedláková

máte už kalendář?
Městský obvod Radvanice a Bartovice 

vytiskl svůj první kalendář na letošní rok. 
Pokud ho ještě nevlastníte, máte šanci získat 
zdarma jeden z posledních 50 kusů. Pokud 
o něj máte zájem, dostavte se na sekretariát 
úřadu do kanceláře č. dveří 15 v 1. patře, kde 
vám kalendáře rádi předáme. 

Mgr. Šárka Tekielová, starostka

Dne 1. dubna 2014 otev řel své brány 
nový sběrný dvůr OZO Ostrava v Ostravě
Radvanicích. Tento počin je pokračováním 
přerodu ostravských sběrných dvorů dle přijaté 
koncepce města Ostravy, která počítá s opti
malizací počtu sběrných dvorů na maximálně 
deset, ale s navýšením jejich kapacity a kvality 
a sjednocením provozní doby. „Ostrava má 23 
městských obvodů, a tak jen asi polovina z nich 
může mít sběrný dvůr na svém území,“ říká 
ředitel společnosti OZO Ostrava Karel Belda. 
„Jsem velice rád, že vedení městského obvodu 
Radvanice a Bartovice pochopilo, že dva sběrné 
dvory v jednom obvodu jsou dlouhodobě neu
držitelné, a bylo nám velmi nápomocno při hle
dání nové vhodné lokality a budování tohoto 
moderního sběrného dvora.“

Nov ý  s b ě r ný  d v ů r  v  R a d v a n ic í c h , 
v Lihovarské ulici (pod Penny Marketem 
u autobusové zastávky Bastro) bude patřit 
mezi sběrné dvory s provozem pět dní v týdnu. 
Od úterka do pátku bude mít otevřeno od 10 
do 20 hodin v létě (duben–říjen) a od 10 do 18 
hodin v zimě (listopad–březen), v sobotu pak 
v létě od 8 do 14 a v zimě od 8 do 12 hodin. 
Pro občany, kteří byli zvyklí doposud objemný 
a nebezpečný odpad z domácnosti dovážet do 
stávajících dvou sběrných dvorů v Radvanicích 
a v Bartovicích, tedy dojde k výraznému pro
dloužení provozní doby, ale také k většímu 

komfortu při odkládání odpadu a k možnosti 
využít i doplňkové služby. Nejnovější ost
ravský sběrný dvůr v Radvanicích odpovídá 
současným hygienickým požadavkům – je 
vybaven přívodem elektřiny, vody, kanali
zací a odlučovačem ropných látek, zajišťuje 
i lepší hygienické podmínky pro pracovníky, 
kteří se o jeho provoz starají. Disponuje také 
kamerovým systémem, který by měl bránit 
ničení vybavení sběrného dvora a vykrádání 
kontejnerů v době, kdy je sběrný dvůr uza
vřen. Občany upozorňujeme i na to, že v době 
mimo provozní dobu není možno odpad přivá
žet, odkládat ho u plotu a zakládat tak černé 
skládky – i s tímto častým nešvarem bude OZO 
Ostrava ve spolupráci s městskou policií za 
pomoci nainstalovaného kamerového systému 
bojovat. 

„Společným cí lem města ,  městského 
obvodu, svozové společnost i a doufejme 
i všech slušných občanů města je komunální 
odpad řešit ekonomicky a s maximálním 
ohledem na ochranu životního prostředí. A to 
nový sběrný dvůr, narozdíl od dvou starých 
a nevyhovujících, rozhodně zajistí,“ dodává na 
závěr K. Belda s poděkováním všem občanům 
Radvanic a Bartovic za zodpovědný přístup 
k nakládání s odpady.

OZO Ostrava

Nový sběrný dvůr v městském 
obvodě radvanice a bartovice

Na radnici zněla vážná hudba
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Koncem měsíce února 2014 začalo čištění 
místních komunikací po zimním období v měst
ském obvodě Radvanice a Bartovice, které stále 
probíhá, a jeho ukončení je plánováno do konce 
dubna 2014. Další čištění pozemních komu
nikací bude probíhat na přelomu června a čer
vence 2014 a před začátkem zimního období na 
přelomu října a listopadu 2014. Jedná se o kom
plexní strojní i ruční úklid místních komunikací 

a chodníků, které je zajišťováno pracovníky 
městského obvodu. Termíny čištění budou na 
předmětných ulicích předem označeny. 

Tímto žádáme řidiče, aby uposlechli výzvy 
a pokud možno neparkovali v uvedeném ter
mínu na ulicích, aby mohlo být kvalitně prove
deno čištění místních komunikací.

Ing. Roman Hučík, 
odbor SŘDaŽP

realizace 
plynovodního potrubí 
v radvanicích

Začátkem měsíce dubna 2014 započala spo
lečnost RWE Distribuční služby, s.r.o., s reali
zací stavby nízkotlakých plynovodů v městském 
obvodě Radvanice a Bartovice. Stavební práce 
budou prováděny ve vilové oblasti, kde budou 
začínat napojením od stávajícího plynovodu 
poblíž křižovatky ulic Kobrova a Třanovského. 
Trasa dále bude real izována v místn ích 
komunikacích Kobrova, Čapkova, Revírní 
a Matušinského a ukončena bude na křižovatce 
ulic Matušinského a Třanovského.

Zhotovitelem díla je společnost HOMOLA 
a.s. a předpokládaný termín ukončení stavby je 
plánován do června 2014.

„Žádáme občany, aby během realizace 
stavby pokud možno neparkovali svá vozidla 
na výše uvedených místních komunikacích, 
aby stavebními pracemi nedošlo k jejich poško
zení.“ Ing. Roman Hučík, odbor SŘDaŽP

V úterý 18. března se ve spolkovém domě 
bar tovických zahrádkářů konala výroční 
schůze. Vítanými a milými hosty byli před
seda Územního svazu ČSZ Zdeněk Novotný 
a předseda radvanického zahrádkářského svazu 
Vilém Hofbrucker. Po zhodnocení činnosti za 
uplynulý rok 2013 a volbě nového vedení byl 
program završen oceněním přítele Pavla Ráčka. 
Za mimořádnou aktivitu ve svazové práci mu 
byla udělena bronzová medaile.

Dagmar Joklová, kronikářka
Foto: Jiří Červenka

udělení bronzové medaile

Čištění místních komunikací v roce 2014

Rozhodnutím prezidenta republiky č. 
24/2014 Sb., o vyhlášení voleb do Evropského 
parlamentu, byly podle čl. 63 odst. 2 zákona č. 
1/1993 Sb., Ústava České repub
liky, § 3 odst. 2 zákona č. 62/2003 
Sb., o volbách do Evropského parla
mentu a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, a na 
základě rozhodnutí Rady Evropské 
unie ze dne 14. června 2013, kterým 
se stanoví doba konání osmé volby 
členů Evropského parlamentu ve 
všeobecných a přímých volbách, 
vyhlášeny volby do Evropského 
parlamentu.

Dny konání voleb do Evropského parla
mentu byly stanoveny na pátek 23. května 2014 
a sobotu 24. května 2014.

V pátek 23 .  k vět na 2014 volby do 
Evropského parlamentu proběhnou od 14:00 
hod. do 22:00 hod. a v sobotu 24. května 2014 
od 08:00 hod. do 14:00 hod. 

V souvislosti s konáním voleb do Evropského 
parlamentu na území městského obvodu 
Radvanice a Bartovice se upozorňuje na skuteč
nost, že oproti označení volebních okrsků v dří
vějších volbách došlo, v souvislosti s využitím 
systému základních registrů (RUIAN – registr 
územní identifikace, adres a nemovitostí) pro 
identifikaci volebních okrsků, ke změně čís
lování volebních okrsků, jakožto došlo také ke 
změně sídla jednoho z okrsků, a to z důvodu 
rekonstrukce interiéru budovy sídla okrsku 
(budova společnosti UNIMETRA spol. s r.o.). 
Avizované změny jsou v následujícím textu 
zvýrazněny.

Nově jsou volební okrsky označeny takto:
volební okrsek č. • 18001 (dříve 291), sídlo 
ZUŠ Edvarda Runda, Třanovského 

501/12, Ostrava – Radvanice,
volební okrsek č. • 18002 

(d ř í v e  2 9 2) ,  s í d l o  K l u b 
důchodců, Těšínská 46/307, 
Ostrava – Radvanice,

volební okrsek č. • 18003 
(d ř í v e  2 9 3) ,  s í d l o  K l u b 
důchodců, Těšínská 46/307, 
Ostrava – Radvanice (dř íve 
budova UNIMETRA spol. s r.o. 
Těšínská 773/396, Ostrava – 

Radvanice),
volební okrsek č. • 18004 (dříve 294), sídlo MŠ 
Bartovice, Za Ještěrkou 507/8, Ostrava – 
Bartovice,
volební okrsek č. • 18005 (dříve 295), sídlo ZŠ 
Bartovice, Bartovická 129/59, Ostrava – 
Bartovice,
volební okrsek č. • 18006 (dříve 296), sídlo ZŠ 
Trnkovecká, Trnkovecká 867/55, Ostrava – 
Radvanice.
Pro konání voleb do Evropského parlamentu 

v městském obvodě Radvanice a Bartovice sta
novila starostka městského obvodu Radvanice 
a Bartovice minimální počet členů okrsko
vých volebních komisí tak, že tento počet 
členů je 5 v každém z šesti volebních okrsků 
č. 18001, 18002, 18003, 18004, 18005 a 18006, 
které se nacházejí na území městského obvodu 
Radvanice a Bartovice.

Podrobné informace o volebních okrscích 
přineseme v květnových RaB novinách.

Mgr. Luboš Niessner, vedoucí odboru OaVV

Informace o konání voleb do 
evropského parlamentu v městském 
obvodu radvanice a bartovice

reprezentační ples 
s Vašo Patejdlem

Již XI. Reprezentační ples městského 
obvodu Radvanice a Bartovice se konal dne 
1. 3. 2014 od 19.00 hodin ve Společenském domě 
v Bartovicích. Sál byl vkusně vyzdoben ten
tokrát v odstínech stříbrné a tyrkysové. Hosty 
přivítala osobně starostka Mgr. Šárka Tekielová 
a zastupitel Bc. Aleš Boháč. Večerem prová
zel moderátor David Zbavitel. Předtančení 
proběhlo v duchu latinskoamerických tanců. 
Následovala barmanská show. Hlavním hostem 
večera byl Vašo Patejdl, který zazpíval, spolu 
s celým sálem, zaručené hitovky Elánu. O další 
hudební doprovod se postarala skupina Tyrkys. 
Velké díky patří sponzorům, kteří štědře při
spěli nejen finančními prostředky, ale taky hod
notnými dary do tomboly.

Jana Sedláková, odbor OaVV 
Další fotografie najdete na poslední straně.
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Dnešní děti se s internetem setkávají již od 
útlého věku, některé ještě dříve než začnou chodit 
do školy. Není tedy divu, že mnohdy rozumí počí
tačům lépe než jejich rodiče. Při jejich zvídavosti 
a snaze vyzkoušet „vše nové“ však zapomínají na 
nástrahy, které na ně na internetu číhají. Při svém 
surfování pak mohou narazit i na stránky s tzv. 
„škodlivým“ obsahem – agresivními, pornogra
fickými či rasistickými videy a texty. Bohužel 
podle výzkumů 64 procent rodičů nechává děti 
mladší sedmi let bez dozoru na internetu. Zažitá 
představa o pachatelích trestných činů pácha
ných na dětech a mládeži je na hony vzdálená 
dnešnímu skutečnému profilu tzv. „sexuálních 
predátorů“ útočících na děti. Jde o osoby, které si 
u svých potenciálních obětí dokáží získat důvěru 
velmi rafinovanými způsoby a vzbuzují v nás 
spíše dojem „to bych ale do něj nikdy neřekl/a“. 
Takoví lidé mohou být třeba i součástí organi
zované sítě pachatelů obchodujících s dětskou 
pornografií. Číhají na svou příležitost a díky 
internetu se mohou velmi nepozorovaně dostat – 
obrazně řečeno – až do vašeho obýváku či dět
ského pokojíčku skrze webové kamery, blogy 
a nejrůznější sociální sítě. Sexuální zneužívání 
dětí má mnoho podob a stalo se i součástí rizikové 
elektronické komunikace dětí.

Alarmující je zjištění aktuálních průzkumů, 
že 64 procent rodičů nechává své děti mladší 
sedmi let na internetu bez dozoru a dovolují jim 
používání zařízení s internetem (počítač, tablet, 
tzv. chytrý telefon) i tehdy, když nejsou ve stejné 
místnosti. Tlak na to, pořídit svému potomkovi 
nejnovější model mobilního zařízení, poci
ťuje až 40 procent rodičů. Jsteli jedním z nich 
a chcete svým dětem dopřát, pamatujte přede
vším na jejich bezpečnost.

O tom, jak zvýšit online bezpečnost a chránit 
sebe a své děti proti tzv. internetové kriminalitě, 
se můžete informovat například na interneto
vých stránkách Národního centra bezpečněj
šího internetu www.ncbi.cz, kde najdete i další 
užitečné odkazy.

Zvyšovat internetovou bezpečnost můžete 
také vy sami. Narazíteli na nevhodný či 
nezákonný obsah na internetu, obraťte se 
na internetovou Horkou linku – kontaktní 
centrum, které přijímá a vyhodnocuje hlá
šení a může zajistit odstranění nezákonného 
obsahu z internetu. Horká linka upozorňuje, 

že „takovým obsahem je nejen dětská por
nografie, obchod s dětmi, pedofilní zájem, 
nelegální sexuální praktiky, rasismus, výzvy 
k násilí a nenávisti nebo šíření drog, ale také 
další nevhodný obsah, k terý může nega
tivně ovlivnit vývoj a výchovu dětí.“ Hlášení 
můžete učinit i anonymně na adrese www.
ohlaste.horkalinka.cz.

Nevhodný obsah nebo aktivity provozované 
na internetu nebo šířené například prostřednic
tvím mobilních telefonů mohou na dětech zane
chat trvalé psychické následky. Proto mějte na 
paměti alespoň těchto pár jednoduchých zásad:

situaci nepodceňujte, je lepší přehnaná opa• 
trnost než odstraňování následků napácha
ných škod (jeli to vůbec možné),
hovořte s dětmi o jejich zájmech, nechejte si • 
vysvětlit, co znamenají některé cizí názvy 
a pojmy,
mějte přehled, s kým se děti kontaktují, a to • 
i po internetu a přes mobilní telefon,
chtějíl i se dět i účastnit talentových, • 
tanečních, hereckých a jiných konkurzů 
(castingů), ověřte si důvěryhodnost pořa
datele, poznamenejte si na něj kontakt, děti 
na konkurz doprovoďte a všeho se účastněte 
spolu s ním,
fotíli vaše dítě na castingu, buďte u toho • 
přítomni, všechny fotografie si prohlédněte 
a chtějte vědět, pro jaké účely budou kon
krétně použity,
ochraňujte své soukromí, zbytečně nezveřej• 
ňujte osobní údaje ani fotografie a naučte to 
i vaše děti,
neinformovanost dětí zvyšuje jejich zranitel• 
nost,
dávejte dětem najevo svůj zájem a udržujte si • 
vzájemnou důvěru,
pozorně si všímejte změn v chování i ve • 
vizáži,
nestyďte se včas požádat o pomoc či o radu • 
odborníky,
zda jde o trestný čin či nikoliv, posoudí poli• 
cisté a orgány činné v trestním řízení.
Máteli pochybnosti nebo pojmeteli podezření, 

že by se vaše dítě mohlo stát obětí trestné činnosti, 
obraťte se neprodleně na Policii ČR, případně na 
sociální pracovníky odboru sociálních věcí.
Mgr. Věra Doláková, kurátor pro mládež a SPO, 

odbor sociálních věcí a školství

Sociální odbor informuje: dbejte na 
on-line bezpečnost vašich dětí

začala rekonstrukce 
kanalizace v bartovicích

Magistrát města Ostravy ve spolupráci se 
společností Ostravské vodárny a kanalizace 
a.s. zajišťují rekonstrukci a rozšíření kanali
zace pro odvádění splaškových vod ze zástavby, 
situované severozápadně mezi vodním tokem 
Podleský potok a Bartovickým lesem.

Realizace první části kanalizace bude spočívat 
v napojení na stávající kanalizaci města Šenova. 
Nově budovaná trasa kanalizace v Bartovicích 
bude realizována podél Podleského potoka, a to 
zejména v místních komunikacích ulic Potoční 
a Radova, následně bude plynule přecházet pod 
ulicí Těšínská na soukromé pozemky. Celá trasa 
první části bude ukončena na ulici U Pramenů 
novou čerpací stanicí odpadních vod. Druhá 
větev této části kanalizace bude vyvedena na 
ulici Za Ještěrkou a ukončena u ozdravného cen
tra Ještěrka. Celková délka první části kanalizace 
je 1870,5 m.

Realizace prvního úseku kanalizace byla 
započata 17. 3. 2014 a to napojením na kanalizaci 
města Šenova. Práce budou pokračovat směrem 
do Bartovic. Zhotovitelem díla je společnost 
AWT Rekultivace a.s. Předpokládané ukončení 
stavby je plánováno v prosinci 2014.

Během prací budou uzavřeny některé ulice. 
Zatím byly povoleny dočasné úplné uzavírky 
místní komunikace ul. Potoční v úseku od 
začátku statutárního města Ostrava, městského 
obvodu Radvanice a Bartovice po křižovatku 
s ul. Radova (pravděpodobný termín do konce 
července). Objízdná trasa bude vedena po ul. 
Na Hrázkách, Vraclavská, Ke Statku, U Statku, 
Dvorová. Dále byla povolena dočasná úplná uza
vírka místní komunikace ul. Radova v úseku od 
nemovitosti č. p. 17 na této ulici po autobusovou 
točnu u ul. Těšínská (pravděpodobný termín 
měsíc srpen). Objízdná trasa bude vedena po ul. 
Dvorova a Radova.

O dalších uzavírkách budou informováni 
obyvatelé dotčených oblastí prostřednictvím 
letáčků ve schránkách.

Ing. Roman Hučík, odbor SŘDaŽP

městská policie zve 
na bezplatný kurz

Městská policie Ostrava zve na další z řady 
bezplatných kurzů pro veřejnost, které pořádá 
v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná se 
ve středu 30. dubna 2014 od 16.00 hodin na ul. 
Hlubinské 6 v Moravské Ostravě. 

Dubnové téma setkání s občany bude zamě
řeno na poskytování první pomoci u dětí. 
Účastníci se seznámí se zásadami poskytování 
pomoci dětem při dopravních nehodách nebo 
při úrazech, budou si moci sami vyzkoušet 
na figuríně, jak se dává nepřímá masáž srdce 
dítěti, seznámí se s přenosným defibrilátorem 
a vyzkouší si, jak se s ním pracuje.

Bližší informace poskytneme na tel. 
599 414 165, 950 739 407 nebo emailem info@
mpostrava.cz. Městská policie Ostrava

den učitelů
U příležitosti „Dne učitelů“ se v bartovic

kém Společenském domě konalo 28. 3. 2014 
slavnostní setkání představitelů městského 
obvodu Radvanice a Bartovice s učiteli míst
ních mateřských a základních škol. Pozváni 
byli i učitelé, kteří si již užívají zaslouženého 
důchodu. Učitele osobně přivítal místostarosta 
Ing. Štěpán Košťál a všem ženám, učitelkám, 
jako poděkování připojil kytičku. Pro všechny 
bylo přichystáno občerstvení. Úvodem setkání 
poděkovala starostka Mgr. Šárka Tekielová 
všem učitelům za jejich náročnou práci, která 
je hodnocena jako jedna z nejobtížnějších. Poté 

setkání pokračovalo malou hudební komedií 
„Návštěva dámy aneb Ukážu ti cestu rájem“ 
podle Zdeňka Podskalského v nastudování 
manželů Prymusových, které ale bohužel nespl
nilo očekávání a moc se nám nelíbilo, posteskla 
si starostka Šárka Tekielová s tím, že předsta
vením chtělo vedení udělat pedagogům radost 
a doufá, že je potěšilo alespoň společné setkání 
všech a jarní kytička.

Popřejme tedy učitelům ještě jednou, u pří
ležitosti jejich svátku, co nejvíce chuti do práce, 
protože především na nich záleží vzdělanost 
našich budoucích generací.

Jana Sedláková, odbor OaVV
Fotografie najdete na poslední straně.
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SerIál
představujeme podnikatele 

v obvodu

Zastupitelstvo městského obvodu na svém 
19. zasedání konaném dne 6. března 2014 

rozhodlo souhlasit se záměrem prodeje části • 
pozemku parc. č. 867/2 v k.ú. Radvanice,
vyhlásilo výběrové řízení na poskytnutí účelo• 
vých transferů (grantů) z rozpočtu městského 
obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2014.

Rada městského obvodu na své 75. schůzi 
konané dne 12. února 2014

rozhodla o zadání veřejné zakázky malého • 
rozsahu na vypracování projektové doku
mentace pro provádění stavby „Sanace 
bývalého areálu koupaliště v Ostravě
Radvanicích“,
projednala návrh dodatku ke smlouvě o pojiš• 
tění majetku a odpovědnosti podnikatelů 
s Českou pojišťovnou, a.s.,
souhlasila s uzavřením darovací smlouvy • 
mez i  ZŠ Vrch l ického  (obd a rova ný) 
a Břetislavem Buchtou (dárce) na monitory 
k počítači.

Rada městského obvodu na své 76. schůzi 
konané dne 26. února 2014

souhlasila s uzavřením darovací smlouvy • 
mez i  ZŠ Vrch l ického  (obd a rova ný) 
a Stanislavou Lisovou (dárce) na dar – CD,
souhlasila s uzavřením darovací smlouvy • 
mezi ZŠ Trnkovecká (obdarovaný) a panem 
Petrem Pašandou (dárce) na peněžní dar,
rozhodla o zadání veřejné zakázky na posky• 
tování služeb „ Údržba veřejné zeleně a úklid 
veřejných prostranství včetně hřbitovů 
v městském obvodě Radvanice a Bartovice“,
souhlasila s podáním přihlášky díla „Bytový • 
dům – rekonstrukce, Třanovského 21, 23, 25, 
Ostrava Radvanice“ do soutěže o titul „Dům 
roku“.

Rada městského obvodu na své 77. schůzi 
konané dne 12. března 2014

souhlasila s uzavřením darovací smlouvy • 
m e z i  M Š  B a r t o v i c e  (o b d a r o v a n ý) 
a Drahomírou Vicherkovou (dárce) na dar 
určený k zakoupení didaktických a učebních 
pomůcek pro děti,
rozhodla o zadání veřejné zakázky „Opravy • 
výtluků místních komunikací na území 
městského obvodu Radvanice a Bartovice,

rozhodla o oznámení záměru pronájmu – ne  • 
bytový prostor Ostrava Bartovice, Bartovická 
606/10, na pozemku parc. č. 633/10,
rozhodla o oznámení záměru výpůjčky • 
části pozemku parc. č. 262/2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k.ú. Radvanice,
rozhodla o oznámení záměru výpůjčky – • 
pozemek parc. č. 3216/6, ostatní plocha, jiná 
plocha v k.ú. Radvanice, obec Ostrava.

Ing. Renáta Spěváková,  
pověřená zastupováním tajemnice 

z jednání místní samosprávy

V dnešním díle seriálu, kde představujeme 
firmy a podnikatele, kteří působí v našem měst
ském obvodu, zůstaneme v Radvanicích. Přímo 
naproti radnici sídlí společnost PHARMOS, a.s.

Společnost PHARMOS, a.s., byla založena 
v dubnu 1991 a od svého založení se zabývá vel
kodistribucí léčiv. Hlavní myšlenou podnikatel
ského záměru je zajištění zásobování českých 
nezávislých lékárníků českým distributorem. 

Společnost začala svou podnikatelskou 
činnost provozovat ve skladových prostorech 
v Hrušově. V červenci roku 1997 postihla spo
lečnost obrovská rána. Během záplav došlo 
k zatopení skladových prostor v Ostravě
Hrušově (voda ve skladových prostorách 
dosahovala výše 4,5m). V roce 2002 společnost 
PHARMOS, a.s., opustila své skladovací pro
story v Hrušově a přestěhovala se do nového 
sídla v Ostravě-Radvanicích, kde sídlí dopo-
sud. 

PHARMOS, a.s., provozuje 7 distribučních 
logistických center po celé České republice. 

Celkový počet zaměstnanců společnosti činí 
470 zaměstnanců, z toho 120 zaměstnanců 
pracuje v logist ickém cent ru v Ost ravě
Radvanicích. 

Společnost PHARMOS, a.s., si za dobu svého 
působení vytvořila významné místo v oblasti 
velkodistributorů léčiv do veřejných a nemoc
ničních lékáren. Snahou společnosti je neustále 
úzce spolupracovat s odběrateli společnosti, 
vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj lékáren 

a tím přispívat k dalšímu zvyšování vážnosti 
lékárnického stavu v ČR.

Lidé se s aktivitami PHASRMOSU nejvíce 
setkávají prostřednictvím obchodní značky 
Moje lékárna, která reprezentuje sdružení nezá
vislých českých lékáren. V současné chvíli je do 
sítě lékáren Moje lékárna zapojeno více než 390 
lékáren po celé České republice. Jen v Ostravě 
můžete navštívit 25 lékáren, které jsou označeny 

logem Moje lékárna. V lékárnách Moje lékárna 
se můžete setkat s pravidelnou akční letákovou 
nabídkou za výhodné ceny, stálou nabídkou 
cenově výhodných produktů a kvalifikovaným 
poradenstvím lékárníků. 

Navštívíteli internetový por tál www.
mojelekarna.cz, narazíte na komplexní portál 
s odbornými informacemi pro laickou veřej
nost o běžných nemocech, možnosti jejich léčby 
(samoléčba) a produktech samoléčby s možností 
jejich objednání na eshopu. V současné chvíli 
rozšiřujeme eshop o nabídku dalších volně pro
dejných produktů a doplňků stravy s možností 
vyzvednutí těchto produktů jak v kamenných 
lékárnách sdružení Moje lékárna, tak i s mož
ností zásilkového obchodu. 

Věřím, že návštěvou některých z kamen
ných lékáren sdružení Moje lékárna a webového 
portálu www.mojelekarna.cz naleznete nejen 
kvalitní a širokou nabídku produktů, ale také 
odpovědi na své dotazy, budete se vracet kdyko
liv budete hledat kvalitní informace k otázkám 
vašeho zdraví. Stránky www.mojelekarna.cz 
nenahrazují poradenství lékařů ani lékárníků, 
ale mohou být pro vás zdrojem základních 
informací.

Ing. Lenka Malíková
PHARMOS, a.s.
OstravaRadvanice
Těšínská 1349/296
email: info@pharmos.cz
tel. ústředna: 597 575 211
www.mojelekarna.cz

PHarmOS, a.s., sídlí v radvanicích 12 let

Spotřebitel se může bránit
Každý se může dostat do problémů zakou

pením nekvalitního zboží. Na stránkách www.
dtest.cz jsou výsledky nezávislých testů, insti
tuce tu přibližuje lidem spotřebitelská práva 
a radí, jak je uplatnit. Poradenství existuje 
také na lince 299 149 009 nebo na www.nases
tiznosti.cz. Ostravská radnice



Každé úterý 
v měsíci 

18.30–19.30

Společenský dům Bartovice – 
ZUMBA

7. 4. 18.00 ZO ČZS Radvanice – výbor 
ZO

9. 4. 15.00 79. schůze Rady MěOb RaB – 
kancelář starostky

9. 4. 15.00 Komise sociální
10. 4. 15.00 Komise kulturní a sportovní

16. 4. 14.00 KD Radvanice – Velikonoční 
posezení

16. 4. 18.00 ZO ČZS Radvanice – pletení 
karabáčů 

16. 4. 18.00 ZO ČZS Radvanice – pletení 
karabáčů 

17. 4. 16.00
KD Bartovice – Velikonoce 
před námi, Zelený čtvrtek je 
tady 

18. 4. 17.00 ČSV o.s. ZO – výbor schůze

22. 4. 17.00 Koncert vážné hudby – 
obřadní síň radnice

23. 4. 15.00 80. schůze Rady MěOb RaB – 
kancelář starostky

29. 4. 15.00 KD při DPS Bartovice – 
Smažení vaječiny

30. 4. 14.00 KD Radvanice – Veselice 
s čarodějnicemi
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v měsíci dubnu

Kalendář
událostí

Naši jubilanti v dubnu 2014
Blahopřejeme!

Dana Čopjaková, Marcela Janáčová, František Klimíček, Jana Petrová, Anna 
Šimonová, Zdeňka Ožanová, Emil Gacek, Jan Brada, Jiří Tekeli, Vladimír 

Ryška, Ludmila Galušková, Marie Voznicová, Jaroslava Tomanová, Jaromír 
Foldyna, Anna Kubečková, Emil Švasta, Eliška Bílová, Juraj Augustin, 

Alojz Krkoška, Zdeněk Javorek, Leopoldina Faltýnková, Emilie Šveřepová, 
Božena Pěgřimová.

Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví a osobní pohody!
Jména oslavenců v této společenské rubrice zveřejňujeme bez jejich předchozího souhlasu. Pokud si občan 

zveřejnění nebude přát, je tento požadavek nutno uplatnit u redakční rady nebo zaslat na adresu úřadu 
nejpozději do uzávěrky RaB novin, tj. do 15. dne v měsíci. Jelikož v informačním systému evidence obyvatel nelze 

zjistit, jaké tituly či vědecké hodnosti občan získal, uvádíme zde pouze jméno a příjmení oslavence.

Velikonoční bohoslužby 
v Husově sboru v Ostravě-
-radvanicích: 
  18. 4. 2014, Velký pátek: 17.00 hodin 
  19. 4. 2014, Bílá sobota: 17:00 hodin 
  20. 4. 2014, Hod Boží velikonoční:  
 8.00 hodin 
Změna úředních hodin farní kanceláře 
od 24. 3. 2014: 
Pondělí 14.00–16.00 hodin 
Kontakt: 775 09 28 01 

V měsíci únoru oslavila v plném optimismu 
a životním elánu své krásné jubileum 80 let paní 
Zdeňka Jandová. Jubilantce, dlouhodobé obyva
telce městského obvodu Radvanice a Bartovice, 
osobně pogratulovala starostka městského 
obvodu Mgr. Šárka Tekielová a matrikářka Bc. 
Šárka Krkošková. 

V měsíci únoru oslavila také v úžasném elánu 
a kondici své krásné životní jubileum 85 let paní 

Libuše Plišťáková. Jubilantce, dlouhodobé oby
vatelce našeho obvodu, osobně pogratuloval 
místostarosta městského obvodu Ing. Štěpán 
Košťál a matrikářka Bc. Šárka Krkošková. 

Do dalších let přejeme oběma jubilantkám 
pevné zdraví, osobní pohodu a stále dobrou 
náladu.

Text a foto: Bc. Šárka Krkošková, 
odbor OaVV

Oslavily krásná jubilea

Zdeňka Jandová QLibuše Plišťáková Q

Březen je čas, kdy už se blíží jaro a kdy moje 
babička slaví MDŽ. Vždycky dostane krás
nou kytičku nejen od rodiny, ale také v Klubu 
důchodců. Letos jsme byli požádáni, aby si naše 

školní družina s paní vychovatelkou Lenkou 
Laštuvkovou připravila pásmo písní a básniček 
k MDŽ. Ve středu 12. 3. odpoledne jsme přišli 
do radvanického Klubu důchodců. Byla jsem 
překvapená, kolik babiček a dědečků se tam 
sešlo. Hned jsem ale babičku našla a zamávala jí. 
Pak jsme přednesli naše pásmo. Nejlépe recito
vali asi moji spolužáci Terezka Hradská a Filip 
Vančo. V družině jsme se letos naučili spoustu 
lidových písní. Celý klub důchodců jsme s nimi 
rozezpívali. Po vystoupení jsme rozdali srdíčka, 
která vyrobily starší děti s paní ředitelkou. Pak 
dostaly všechny ženy kytičku od pana místosta
rosty a my zase sladkou odměnu. Doma mne 
babička moc chválila. 

ZŠ Vrchlického, Gabriela Holmanová, III. A 
Foto: Archiv ZŠ Vrchlického

Vystoupení k mdŽ

bohoslužby  
v chrámu Neposkvrněného Početí 
Panny marie v Ostravě radvanicích
  Květná neděle, 13.4.
 8:20 hod. – Křížová cesta
 9:00 hod.  Mše svatá
  Zelený čtvrtek, 17.4.  
 9:00 hod. – Missa chrismatis v katedrále 
 18:00 hod. – Mše svatá na památku Večeře Páně
  Velký Pátek, 18.4. den přísného postu
 16:15 hod. – Křížová cesta 
 17:00 hod. – Památka Umučení Páně
  Bílá sobota, 19.4.
 12 – 20:00 hod. – tichá adorace u Božího hrobu
 20:30 hod. – Velikonoční vigilie
  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 20.4.
 9:00 hod. – Mše svatá ze slavnosti
  Pondělí v Oktávu velikonočním, 21.4.
 9:00 hod. – Mše svatá

www.farnostradvanice.cz
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Dne 29. 4. 2014  
vzpomínáme  
1. smutné výročí úmrtí  
pana 

Václava Lembase. 

Vzpomíná manželka, sestra a bratr 
s rodinami. 

uzávěrka příštího 
čísla 18. 4. 2014

akce v knihovně
 Noc s Andersenem
2. ročník tradiční akce pro děti
pátek 4. dubna | sobota 5. dubna 
 Přijď, jaro, k nám!
výtvarná dílna pro celou rodinu
výroba velikonočních dekorací
čtvrtek 17. 4. | od 13 do 16 hod.
 Jedna vlaštovka jaro nedělá
jarní interaktivní test pro děti
duben | během půjčování
 KLUB SLUNÍČEK 
 Anička na statku
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice
beseda s výtvarnou dílnou
duben | v dopoledních hodinách
 Nejbližší příbuzní
výstava fotografií ze ZOO Ostrava
věnovaná šimpanzům a novému Pavilonu evo
luce
duben | během půjčování
 Skřivánci na niti
výstava výrobků s jarními motivy
duben | během půjčování

radvanice@kmo.cz 
599 522 211 

Jste Ostravané či Ostraváci, je vám 55+ 
a ledacos (si) pamatujete? Tak přesně vás oslo
vujeme! Knihovna města Ostravy přichází 
s projektem nazvaným Paměť Ostravy, který 
má zadržet kouzlo mizející razovite Ostravy. 
Díky pamětníkům budou zachyceny nejen 
významné dny, nýbrž také obyčejný, všední 
život na Ostravsku. 

Budeme společně s vámi shromažďovat 
a skenovat vaše historické fotografie, foto
grafovat stará místa v nové době a srovnávat 
je. Naučíme se upravovat fotografie a s vyu
žitím aplikací je „rozhýbat“. Můžeme také 
natáčet vzpomínky nechodících pamětníků 
na diktafon a pak je přepisovat do audio for
mátu, nebo je prostě zapsat slovně. V období 
od dubna do listopadu 2014 mohou účastníci 

společně s knihovnicemi a knihovníky praco
vat na zachycení vzpomínek, v prosinci pro
běhne společné setkání s prezentací výsledku 
veřejnosti. 

Chceme tak nejen zvýšit PC gramotnost 
generace 55+, ale také vytvořit přátelské skupiny 
pracující na společném díle. Byli bychom rádi, 
když by trvání obojího mělo delší charakter než 
jen několikaměsíční trvání projektu. Abychom 
usnadnili spolupráci občanů s knihovnou, určili 
jsme čtyři pracoviště, ve kterých se budou sku
piny scházet a podílet se na společném díle: 
pobočka Ostrava-Poruba, Vietnamská 1541; 
Ostrava-Výškovice, 29. dubna 33; Ostrava-
-Michálkovice, Sládečkova 90 a ústředí 
KMO u Sýkorova mostu (28. října 2). Zapojit 
se můžete kdykoli od první schůzky v polovině 
dubna 2014. 

Informace získáte na kterémkoliv pracovišti 
KMO. Projekt zajišťuje Mgr. Jarmila Burešová, 
KMO, tel. 599 522 222, email buresova@kmo.cz.

Projekt Paměť Ostravy může být uskutečňo
ván díky finanční dotaci z rozpočtu statutárního 
města Ostravy z oblasti kultury.

Na spolupráci s vámi se těší 
vaše Knihovna města Ostravy

Návštěva domu 
sociálních služeb

V pondělí 10. 3. jsme se školním klubem, 
v rámci mezigenerační spolupráce, navštívili 
Dům sociálních služeb v Radvanicích. Tato spo
lupráce vznikla dohodou mezi naší paní ředi
telkou Mgr. Hanou Ostřanskou a paní vedoucí 
DSS Mgr. Jarmilou Siverovou. 

Odpoledne jsme v doprovodu paní vychova
telky Šárky Ševčíkové přišli babičkám s vyro
benými přáníčky a pásmem básní známých 
českých autorů popřát k MDŽ. Já jsem recitoval 
úryvek z Máje Karla Hynka Máchy. 

Jsme rádi, že naše vystoupení babičky potě
šilo, a děkujeme za sladkou odměnu, která na 
nás v závěru čekala. 

Těšíme se na další společná setkání.
ZŠ Vrchlického, Michal Pišťáček, školní klub

rybářské závody
Ms. Slezská Ostrava pořádá na rybníku 

Bučina v sobotu 12. 4. 2014 od 7.00 hodin 8. roč
ník Bučinského závodu a v neděli 13. 4. 2014 od 
7.00 hodin dětské rybářské závody. Předprodej 
star tovních lístků v pátek 11. 4. 2014 
od 16.00 hodin. Občerstvení zajištěno.

 HUMANITÁRNÍ SBÍRKU 
„Nepotřebné věci potřebným lidem“ 

letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dět• 
ské) 
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, • 
záclony 
látky (minimálně 1m• 2, prosíme, nedávejte 
nám odřezky a zbytky látek) 
domácí potřeby – nádobí bílé i černé, pří• 
bory, hrnky, skleničky 
peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře • 
a deky 
obuv – svázaná v páru, dámská i pánská • 
(nepoškozená) 
dětské hračky (stavebnice, panenky, plyšáci • 
atd.) 
V Charitě Ostrava využijeme: pánské 

i dámské rifle, trička, mikiny, ručníky, osušky, 
ložní prádlo a prostěradla (prosíme, zabalte 
zvlášť). 
 VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

ledničky, televize, počítače a jinou elektro• 
niku, matrace, koberce 

nábytek, jízdní kola a dětské kočárky • 
znečištěný a vlhký textil • 
Materiál bude v Diakonii Broumov tříděn 

sociálně znevýhodněnými lidmi a dále využit 
pro potřebné lidi a při průmyslovém zpraco
vání. 
 SBÍRKA SE USKUTEČNÍ: 

úterý 15. 4. 2014, 9.00–18.00 h 
Místo: Ostrava hl. nádraží, vjezd do areálu 

nákladního nádraží ČD Cargo na křižovatce ul. 
Mariánskohorská a Cihelní 

Termín další sbírky: průběžně v Charitním 
domě sv. Benedikta Labre a Charitním domě sv. 
Františka, nejlépe po telefonické domluvě. 

Věci prosíme zabalené do igelitových 
pytlů či tašek, aby se transportem ve vagó-
nech nepoškodily. 

Více na www.ostrava.charita.cz a www.
diakoniebroumov.org nebo na tel.: 596 783 011 
nebo 731 625 853. 

Přepravu humanitárního materiálu zajišťuje 
ČD Cargo.

CHarITa OSTraVa ve spolupráci 
s dIaKONIÍ brOumOV vyhlašuje

Knihovna shromažďuje historické fotografie

Potřebujete nábytek?
Na konci minulého roku Občanské sdružení Nová šance zprovoznilo 

sklad nábytku pro sociálně slabé rodiny a občany. Nachází se v areálu Nové 
šance (bývalá kasárna) v OstravěKoblově, v ulici Podsedliště 73/415.

Nábytek je starší, již použitý, darovaný od obyvatel města Ostravy, jsou 
to především skříně, stoly, židle, obývací stěny i sedačky. Zájemci o starší 
nábytek jsou povinni se předem domluvit s pracovníkem sdružení Nová 
šance, kdy se mohou přijít podívat na darované věci. Zájemce musí mít 
potvrzení vydané sociálním odborem příslušného městského obvodu nebo 
charitní organizace, že se jedná o skutečně sociálně potřebného. Kontakt: 
Kajetán Kubenka, tel. 733 726 442. Ostravská radnice



Toto rčení bylo mottem letošního maškar
ního karnevalu na Základní škole Trnkovecká. 
Objevily se zde tygřice, kočky, myšky, sovy, 
přihopsal zajíček, připlížil se lev a přibatolilo se 
žluťoučké kuřátko. Masky i nemaskovaní, děti 
i jejich rodiče si ve čtvrtek 27. února báječně 
užili odpoledne.

Na stolech v sálu byly připraveny chlebíčky 
a jednohubky, celou školu provoněly koláče 
a k tanci lákala hudba našeho dýdžeje, pana uči
tele Váhaly.

Předtančení v podání mažoretek pod vede
ním paní M. Szüczové, taneční vystoupení 
dvou skupin našich děvčat i pěvecké vystoupení 
žáků z vyššího stupně školy sklidily zasloužený 

potlesk. Potom se tančil „jablíčkový“ tanec a na 
závěr proběhlo losování tomboly. Cen bylo cel
kem šedesát, proto se dostalo skoro na každého.

Kdo byl s karnevalovým odpolednem spoko
jen, může se těšit na další. Do konce školního 
roku uspořádáme ještě dvě podobné akce.

Děkujeme našim sponzorům, bez jejichž 
podpory by nebylo možné akci uskutečnit – 
Aleši Kuběnovi, Zdeňku Kuchařovi ml., Petru 
Pašandovi, Věře Ranochové a nejmenované 
společnosti. Poděkování patří rodině paní asi
stentky M. Dömeové za výzdobu sálu, Úřadu 
městského obvodu Radvanice a Bartovice za 
zapůjčení ozvučovací aparatury, žákům 9. třídy, 

všem zaměstnancům školy a zejména paní uči
telce H. Pušové, která profesionálním způsobem 
odmoderovala celé odpoledne.

Text a foto: ZŠ Trnkovecká
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„máme rádi zvířata“Pasování na čtenáře

Ve dnech 3. a 4. března proběhlo v knihovně 
našeho obvodu slavnostní pasování prvňáků 
ZŠ Vrchlického na čtenáře. Tento akt proběhl 
v rámci každoroční akce „Týden prvňáčků“. 
Ceremoniálu se kromě dětí účastnily také třídní 
učitelky spolu s oběma paními knihovnicemi 
a paní kronikářkou Joklovou. Po uvítání a před
stavení byly děti seznámeny se slavnostním sli
bem, který následně zopakovaly a při pasování 
stvrdily podpisem. Každý nový čtenář obdržel 

upomínkovou listinu a průkaz čtenáře. Závěrem 
paní Joklová přečetla dětem úryvek z knihy 
Zuzany Pospíšilové a pak už si všichni mohli 
vybrat a zapůjčit domů první knihy a časopisy. 
Děkujeme za pozvání a malým čtenářům pře
jeme hodně napínavých i poučných chvil stráve
ných s kamarádkou „knihou“.

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

Foto: ZŠ Vrchlického

Pod africkým sluncem – tak zněl název letoš
ního dětského karnevalu, který pořádala MŠ 
Radvanice. V pátek 21. 2. 2014 v 16 hodin byl 
v nazdobeném sále Sokolovny v Radvanicích 
zahájen předtančením dětí z tanečního kroužku 
na hudbu z filmu Piráti z Karibiku.

Jak to na dětských zábavách bývá – program 
připravený agenturou KLAUNI NA VOLNÉ 
NOZE byl pestrý, zábavný a hlavně taneční. 
Sešli se zde nejen piráti, lovci, afričtí domorodci, 
ale také orientální tanečnice, egyptské postavy 
a samozřejmě exotická zvířata. Občerstvit jste 
se mohli v naší oáze na Sahaře, kde bylo možné 
zakoupit koláče, chlebíčky, kávu, čaj, minerálky 
apod.

Na závěr radostného odpoledne se losovala 
bohatá tombola a snad každého potěšilo množ
ství krásných cen, ze kterých měly děti velkou 
radost.

Poděkování patří všem pracovnicím MŠ, 
které se na organizaci podílely, a taky Magistrátu 
města Ostravy za poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostravy, která 
byla schválena na základě podané žádosti.

Simona Slížková, Foto: MŠ Radvanice

Soutěž dej své srdce
Soutěž v Bartovicích „Dej své srdce“ byla 

určena nezaopat řeným, nebo nemocným 
dětem. Do této soutěže se zapojilo 24 dětí, 
6 zaměstnanců školy a 8 přátel školy. Vybralo 
se 1660 Kč, zakoupením srdíček a CD. Vítězem 
soutěže se stala žákyně II. B Helena Kapsová.

Všem, kteří přispěli – děkujeme.
Text a foto: PaedDr. Marcela Šimčíková, vedoucí 

učitelka ZŠ Vrchlického, odl. prac. Bartovická 

Pod africkým sluncem
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V pátek 14. 3. 2014 se uskutečnila tradiční 
akce SRPŠ při ZŠ Vrchlického Maškarní kar
neval. Malí piráti, kovbojové a princezny v pes
trých maskách se svými rodiči zaplnili celou 
školní tělocvičnu. 

Děti si s pilnými maminkami jako každo
ročně daly na přípravě masek opravdu záležet, 
jak můžete vidět na fotografiích. 

Po vstupu do tělocvičny se každý obdivoval 
letošní výzdobě karnevalu. Opět ji vyrobily 
šikovné děti ze školní družiny 

Nejprve se všem představila naše porota – 
pan radní Bc. Aleš Boháč, paní ředitelka Mgr. 
Hana Ostřanská a paní učitelka Mgr. Radana 
Lakomá. A pak už propuklo veselé dovádění, 
tanec a soutěže.

Na karnevale byla letos velice hodnotná 
tombola a obětavé maminky prodávaly skvělé 
občerstvení. 

Nejlepšími tanečníky byly nejen děti z družiny 
se svým pásmem, ale také malý Pan Tau Filip 
Vančo a břišní tanečnice Kačenka Vrbovská. 
Ze soutěží měl obrovský úspěch třeba balonek 
na noze, který vyhrál malý boxer, nebo Dája 
Matýsková v kreslení obličeje poslepu. Také si 
čtvrťáci pochutnali na zákusku, který mohli sníst 
bez pomoci rukou. To vyhrála Sára Polová.

Porota měla nelehký úkol vybrat nejkrásnější 
masky. Patnáct vítězných dětí za svou masku 
obdrželo pěkné ceny. Letos zvítězil malý Matěj 
Hradský v masce kocourka.

Věřím, že se dětem akce líbila. 
Lenka Laštuvková

Foto: Mgr. Martina Linhartová

maškarní karneval zŠ Vrchlického Karneval a Setkání 
rodičů

Dne 7. 2. 2014 se uskutečnil v ZŠ v Bartovicích 
v odpoledních hodinách „Karneval“ pro děti 
a večer „Setkání s rodiči“. Do tomboly zaslala 
dárky i paní starostka Mgr. Šárka Tekielová. 

Na karnevalu byly pro děti připraveny sou
těže a sladké odměny. Děti se sešly v hojném 
počtu s krásnými maskami. Navštívili nás prin
cezny, tygřík, tanečnice, vodník, čarodějnice, 
hrdinové různých dětských filmů a další pohád
kové bytosti.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
paní Pastorkové za upečení koláčků pro děti 
a Davidu Trojkovi za zpříjemnění atmosféry na 
Karnevalu i na Setkání rodičů. 

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

Za Unii rodičů Mgr. Radmila Sulková 



RaB noviny 10

I když letos byla mírná zima a sněhové 
nadílky málo, přesto se děti z MŠ v Ostravě
Radvanicích zúčastnily 5denního lyžařského 
výcviku ve SKI areálu Bílá v Beskydech ve dnech 
3. 3.–7. 3. 2014. Na kurz s názvem „Lyžujeme se 
Sluníčkem“ se nám přihlásilo 11 dětí. 

Děti při příjezdu na Bílou přivítali instruk
toři, kteří si je následně rozdělili do družstev. 
Dostaly helmu a vestu, nazuly lyžařské boty 
a lyže a hurá na sjezdovku. Nejzdatnější Tomášek 
Müller lyžoval na severní sjezdovce, kde je čtyř
sedačková lanovka, 4 děti na jižní sjezdovce, 
kde je dvojkotva a 6 dětízačátečníků lyžovalo 
v dětském parku, kde se seznamovaly se základy 

lyžování. I když během týdne nám sněhu neustále 
ubývalo, děti se nenechaly ničím odradit a lyžo
valy až do konce. A jejich snaha nebyla marná – 
v pátek se uskutečnily závody za velké podpory 
rodičů v roli diváků, kde své naučené dovednosti 
předvedly. Vyhodnocení závodů se také účastnili 
maňásci „Sluníčko a Brumík“, kteří se s dětmi 
vyfotili. Vyhrály všechny děti a byly odměněny 
diplomem, medailí a sladkostí. Lyžování si 
děti užily dosytosti a zážitky z tohoto kurzu si 
uchovají jistě dlouho. Doufáme, že se kurz líbil 
jak dětem, tak i rodičům a věříme, že proběhne 
i v příštím roce s větším počtem dětí, které se 
chtějí naučit lyžovat.

Henrieta Čajková, učitelka MŠ Radvanice
Další fotografie najdete na poslední straně

lyžujeme se Sluníčkem„lyžovali jsme 
a bylo to prima“

Tak by se dal shrnout do jedné věty týdenní 
pobyt na horách v Beskydech na Bílé. 

Na konci února jsme vyráželi hned po vyu
čování do Beskyd na Bílou na lyžařský kurz. 
A lyžování jsme si užili, někteří z nás stáli 
na lyžích poprvé, někteří zdokonalovali své 
lyžařské dovednosti na menším i větším kopci. 
Na závěr lyžařského kurzu byly uspořádány 
závody. Každý byl za svůj výkon odměněn 
medailí, diplomem i sladkostí. I když sněhové 
podmínky nebyly optimální, i tak jsme si to 
užili. Těšíme se opět za rok!

Mgr. Radmila Sulková, ZŠ Vrchlického
Foto: Archiv školy

lyžujeme se Sluníčkem 

V měsíci únoru se Mateřská škola Za 
Ještěrkou v Bartovicích společně s dětmi ze 
ZŠ Bartovice zúčastnila lyžařského kurzu 
„Lyžujeme se Sluníčkem“. Každý den se 20 dětí 
z naší mateřské školy vydávalo do Skiareálu 
Bílá. Během pěti dnů se děti ve skupinkách 
zábavnou formou učily základům lyžování. 
Po prvním testovacím setkání byly rozděleny 
do skupin podle svých dovedností. Již od dru
hého dne se ti nejzkušenější proháněli na velké 
sjezdovce. Bylo radostí pozorovat malé lyžaře, 
jak se den ode dne ve svých lyžařských doved
nostech zlepšují. Poslední den se přijeli podívat 
na své děti rodiče. Povzbuzovali je při závodech 
a bylo pro ně příjemným překvapením, jak lyžo
valy s velkou chutí, jak hezky zvládaly připrave
nou slalomovou dráhu, jaký pokrok za pět dnů 
v lyžařské školičce udělaly. Všichni malí závod
níci byli odměněni sladkostí, velkou medailí 
a diplomem. Byl to týden plný sluníčka, pohody 
a dobré nálady. A alespoň na chvilku jsme si 
užili zimních radovánek. 

Marcela Římánková, MŠ Za Ještěrkou 
Bartovice, Foto: MŠ Bartovice

Mladší žák Dominik Petr Orel z Ostravy 
Radvanic získal na 22. mistrovství ČR v halové 
lukostřelbě žáků v Plzni 2 stříbrné medaile, a to 
jak v soutěži jednotlivců, tak v soutěži družstev. 
Jeho první halová sezóna byla ukončena ziskem 
Zlatého poháru Českého lukostřeleckého svazu, 
1. místem v žebříčku ČLS. Za jeho vzornou 
reprezentaci města jemu i ostatním členům stří
brného družstva osobně dne 8. 4. 2014 poděkuje 
náměstek primátora Martin Štěpánek.

LO Ostrava-Mariánské Hory 
Foto: archiv rodiny Orlových

Stříbrný lukostřelec z radvanic



STŘECHY
Pokládka rovných a šikmých střešních krytin• 
Výroba a montáž klempířských prvků • 
a parapetů
Montáž střešních oken• 
Nástřik půdních prostor proti škůdcům• 
Zateplení střech• 
Hydroizolace• 
Stavba pergol• 
Odvoz a likvidace odpadů• 
Zednické práce• 
Zateplení stěn budov• 
Montáž plastových oken a dveří• 
Výroba a montáž okenních sítí a žaluzií• 
Kompletní dodávky materiálu• 

Nemáte dostatečnou hotovost? Umožníme Vám 
platbu formou splátek. Zdarma zhotovení 
cenové nabídky.

Tel.: 775 210 970 | chrastinar@seznam.cz
www.pokryvacstvi-chrastina.wz.cz

KOMINICTVÍ 
RADOVAN

IČ: 74447971,  
e-mail: kominictvi1@seznam.cz,  

tel.: 605 379 799

Nabízím Vám:
•	 Pravidelnou	kontrolu	
spalinových	cest	za	330	Kč	

•	 Vložkování	a	frézování	komínů	

•	 Čištění	komínů	a	kouřovodů	

•	 Veškeré	další	kominické	práce	
za	NÍZKÉ	CENY	
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PRODEJ
PALIVOVÉHO DŘEVA
Smrk: 	 špalky	30	cm	690	Kč	/	1prm/s
 štípaný	 850	Kč	/	1prm/s
Buk:	 šplaky		 1100	Kč	/	1	prm/s
	 štípaný	 1050	Kč	/	1prm/s
Prodej	cca	8	kg	pytlíku	třísek	za	39	Kč	/	ks
Při	objednávce	nad 4 prm	1ks	pytlíku	třísek	
zdarma.
Doprava	zajištěna	vozem	AVIE.

AKCE  
Smrk špalky 650 Kč / 1 prm/s  
(do	vyprodání	zásob)

Tel.: 725 987 422

inzerce

inzerce

ARBOR MORAVIA    
Ovocné stromky a keře Palivové dříví:

Okrasné stromy, keře a růže špalky 700,-/m3

Trvalky a letničky štípané 900,-/m3

Hnojiva, substráty, postřiky doprava v obci zdarma
Otevírací doba: 8-17, so 8-12
 Petřvald Klimšova 1878, tel. 605 248 991, 59 654 20 98

MOTOBAR 
HORIZONT 
ve Společenském domě  

v O.-Bartovicích v provozu. 
Každý měsíc turnaj v šípkách. 

Country večer se skvělou kapelou. 
KARAOKE a jiná hudební produkce. 

Možnost firemních večírků, oslav 
a předváděcích akcí. 

Jste všichni srdečně zváni. 

Motobar Horizont  
mobil: 728 087 421 

MOTOBARHORIZONT.webnode.cz 

VELIKONOčNÍ  
VýLOV RYb  

19. 4. 2014. 
V sobotu od 9 hodin. 

Občerstvení	a	pitný	režim	zajištěn
RYBY	PRODÁVÁME	CELÝ	ROK	!!!	

Kde:	Odbočte	dle	cedule	a	u	Stk	
v	Šenově.	

Prodáváme	pstruhy	a	kapry	celý	rok	!!!	
Krásné,	čisté	udržované	rybníky	

na	úrovni!	
Průzračná	potoční	voda	

v	sádkách	z	lesa!	

V+K Horváthovi 737 959 458 
www.prodejrybv-k.cz 

Už dvakrát velmi úspěšně hostovala v našem 
městském obvodě pražská divadelní společnost 
Artur. Herci známí z televizních obrazovek se 
představili v původních českých komediích 
Dívčí válka a Hledám milence, zn. spěchá. Sál 
společenského domu v Bartovicích byl vždy 
vyprodán do posledního místečka, proto jsme 
se rozhodli divadelní společnost pozvat opět, 
a to s novou komedií Svaté neřesti. Nyní jeviště 
ovládnou herecké výkony našich oblíbených 
seriálových a muzikálových herců.

Divadelní hra Svaté neřesti se představí dne 
6. června 2014 v 19 hodin ve Společenském 

domě v Ostravě Bartovicích. Občané měst
ského obvodu Radvanice a Bartovice dostanou 
opět slevu na vstupném ve výši 200 Kč a doplatí 
si pouze 150 Kč jako u předešlých představení. 
Je potřeba, aby při zakoupení vstupenky, která 
je již v prodeji u paní Jany Sedlákové v 1. patře 
úřadu, kanceláři č. 14, měli u sebe občanský 
průkaz, kterým doloží trvalý pobyt v městském 
obvodě Radvanice a Bartovice. Zájemci s jiným 
místem pobytu budou hradit plnou cenu vstup
ného ve výši 350 Kč.

Jana Sedláková, odbor OaVV

Poděkování sponzorům
SMO, městský obvod Radvanice a Bartovice děkuje všem sponzorům za finanční dary 

a ceny do tomboly,  kteří přispěli ke zdárnému průběhu XI. Reprezentačního plesu.
Finanční dary poskytli: STASPO spol. s r.o., Jiří Krzywoň, LUING PYREX spol. s r.o., Technické služby 

a.s., UNIMETRA spol. s r.o., Fyzikálně technický zkušební ústav, státní podnik, Zdeněk Keller – OREM, 
JANKOSTAV s. r.o., SHB, a.s., Projekce Guňka s.r.o., OVA!!!CLOUD.net a.s., PPS Kania s.r.o., BEST Ostrava 
s.r.o., Bystroň group a.s., HOLUB zámečnictví s.r.o., SLONKA s.r.o., ELTOM s.r.o., KR Ostrava a.s.

Květinovou výzdobu věnovalo Květinářství Pavlína Kozlová.
Fotografické práce včetně CD nosičů věnoval Roman Pecháček.
Dary do tomboly věnovali: Šárka Tekielová – starostka, Aleš Boháč – zastupitel, SMO, městský obvod RaB, 

Řeznictví Dedek, Sharp centrum Ostrava, Richard Dudek – místostarosta, Radim Hofbrucker, Centrum bez
pečné jízdy LIBROS, Cukrářství Holcová, Restaurace u Břenků, van Gansewinkel, CreativoDˇArte, HBZS, 
Kateřina Tomanová, Ostravské městské lesy a zeleň, Kominictví Milan Lukáš, Arbor Morava, Fa Kärchar, SAM 
BABY, SHB a.s., Ovanet, Cukrářství Aknel, Aleš Pazdziora, OZO Ostrava a.s., Pronto Stavba, Šárka Mendlová 
– zastupitelka, Štěpán Košťál – místostarosta, ČSZ OstravaBartovice, manželé Blažkovi, Fa Nadkanský, 
Jakub Unucka – místostarosta Klimkovic, Kofola a.s., Pneuservis Petr Dužík, Vojtěch Mynář – poslanec EP, 
Eva Šuláková – zastupitelka, Repronis, Traiva, Pharmos a.s., Zdeněk Mohyla, ČSCH OstravaRadvanice, Tomáš 
Sucharda – náměstek primátora, Řeznictví Rada, Zlatnictví G. Ščerbová, Martin Štěpánek – náměstek primátora, 
Tomáš Petřík – náměstek primátora, Dalibor Madej – náměstek primátora, Věra Jakoubková – Mary Kay, Galtop, 
Miroslav Pulchart – zastupitel, Hospůdka Ramses, VVUÚ a.s., Vinný sklep u Sládků, Fa JaS – Miroslav Langr, 
OVaK a.s., Fa Čavojská, SDH OstravaRadvanice.

Pražské divadlo artur přijede s novu hrou
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RepReZeNTAčNí pleS MěSTSkéHO OBvOdu

OSlAvy dNe učITelů

fota: MŠ Radvanice

fota: BcA. Roman Pecháček

fota: Mgr. Martina Linhartová

fota:  Ing. Kateřina Tomanová

MAškARNí kARNevAl Zš vRcHlIckéHO

NAšI NejMeNší lyžOvAlI Se SluNíčkeM


