
Městský obvod, pod vedením starostky Mgr. 
Šárky Tekielové, v loňském roce započal v pří-
pravách zadání investičního záměru zlepšení 
tepelně technických vlastností budovy MŠ na 
ulici Těšínská v Ostravě ‑Radvanicích. 

Celkové náklady na revitalizaci objektu 
v rámci tohoto investičního záměru činí 2,5 
milionu Kč. Tento projekt byl přihlášen do 
dotačního programu ze Státního fondu život-
ního prostředí ČR v rámci operačního programu 
životní prostředí, byl úspěšně schválen a v letoš-
ním roce jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí 
podpory na spolufinancování projektu ve výši 

1,4 milionu Kč. Zbylou část financí, kterou tvoří 
tkz. nezpůsobilé výdaje ve výši 0,9 milionu Kč, 
spolufinancuje statutární město Ostrava spolu 
s městským obvodem Radvanice a Bartovice. 

V rámci tohoto projektu budou v budově 
školky vyměněna všechna původní dřevěná 
okna a zateplen obvodový plášť budovy. 
Naváže se tak na předchozí investice do interi-
éru budovy a školka bude po této investici kom-
pletně zrekonstruována a bude vyhovovat jak 
z hlediska tepelně‑technických, hygienických, 

tak estetických vlastností v rámci současných 
požadavků na budovy. Předpokládaný termín 
realizace je srpen a září letošního roku.

Pevně věříme, že vynaložené úsilí na tuto 
revitalizaci ocení jak nejmenší uživatelé této 
budovy, učitelky, tak širší veřejnost, neboť se 
jedná o budovu, jež je součástí frekventované 
centrální části městského obvodu Radvanice 
a Bartovice. 

Ing. Svatopluk Běrský, 
vedoucí odboru MBaI
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Jak už jsme vás informovali v minulých číslech 
RaB novin, uskuteční se v pátek 20. června 2014 
akce s názvem Handicap sport festival. Jedná se 
o charitativní akci na podporu sportu handicapo-
vaných osob. Už od ranních hodin budou probíhat 
různá přátelská sportovní utkání mezi zdravými 
a zdravotně postiženými sportovci z řad dětí 
i dospělých. Hřiště TJ Sokol v Radvanicích 
a Ozdravné centrum Ještěrka se změní v dopo-
ledních hodinách na prostory plné her a sou-
těží. U Společenského domu v Bartovicích pak 
bude probíhat doprovodný kulturní program, 
na kterém se dopoledne vystřídají zejména děti 

a odpoledne je připravena akce pro širokou veřej-
nost. Celý program budou doprovázet moderá-
toři Rádia Čas Rock, kteří přislíbili také aktivní 
účast na sportovních utkáních. Prozradíme, že 
kromě tanečních čísel a ukázek z bojových umění 
vystoupí v 15.30 hodin vítěz minulého X‑faktoru 
Jiří Zonyga se svou kapelou. Celá akce bude 
doprovázena atrakcemi pro děti a stánkovým 
prodejem. V případě nepříznivého počasí bude 
kulturní program probíhat v prostorách společen-
ského domu. Zveme tedy všechny občany k hojné 
účasti. Vstupné je zdarma.

Mgr. Šárka Tekielová, starostka

Také mateřská škola v radvanicích 
dostane nový barevný kabát

městský obvod se zapojí do akce „Ostrava – evropské město sportu 2014“

Pozvánka na
zastupitelstvo
Starostka městského obvodu Radvanice
a Bartovice Mgr. Šárka Tekielová zve
občany na 20. zasedání Zastupitelstva
městského obvodu Radvanice
a Bartovice, které se koná ve čtvrtek
5. června 2014 od 16.00 hodin
ve  Sp ole če n ské m domě v  O s t r avě ‑
Bartovicích.

 Mateřská škola by měla po opravě zářit všemi barvami. Na fasádě se najde místo i na slunečnici, která  Q

dala jméno tomuto zařízení.
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Nový chodník podél 
Těšínské ulice

Nový chodník je plánován podél ul. Těšínská 
v úseku od ul. Bémova po zastávku Olšák. 

K zastávce je již vybudován chodník od ulice 
Maryčky Magdonové. Nový chodník je plá-
nován tak, aby navazoval na stávající chodník 
a pokračoval k místní komunikaci ul. Bémova. 
Důvodem je, že v uvedené lokalitě se nachází 
výstavba rodinných domů a občané z této 
lokality chodí na zastávku po frekventované 
ulici Těšínská. Novým chodníkem se výrazně 
zlepší bezpečnost chodců podél uvedené  
komunikace.

Ing. Roman Hučík, odbor SŘDaŽP

vedení městského 
obvodu uctilo oběti 
války

Dne 30. dubna v 9.00 hodin jsme si u památ-
níku obětí 2. světové války připomněli hrdin-
ství radvanických občanů v posledních dnech 
a hodinách války. 69 let uplynulo od chvíle, kdy 
skončila nejstrašnější válka v dějinách lidstva. 
Starostka Mgr. Šárka Tekielová, místostarosta 
Ing. Štěpán Košťál a radní městského obvodu 
Bc. Aleš Boháč se přišli poklonit těm, kterým 
nebylo dopřáno dočkat se osvobození repub-
liky. Paní starostka shromážděným připomněla 
nesmyslnost válek a předávání tohoto odkazu 
budoucím generacím. Poté představitelé měst-
ského obvodu vzdali hold také padlým obča-
nům Bartovic u památníků na ulici Bartovická 
a Těšínská.

Text a foto Jana Sedláková, odbor OaVV

Dne 23. 4. 2014 v MŠ Těšínská v Ostravě‑
‑Radvanicích se uskutečnil zápis dětí do MŠ 
na školní rok 2014/2015. Každoročně v tento 
den probíhá i den otevřených dveří. V prostorné 

třídě si děti s rodiči mohou hrát, prohlédnout si 
prostory MŠ, informovat se u paní učitelky na 
provoz a chod mateřské školy. Rodiče s dětmi 
si mohli prohlédnout fotografie a videa z akcí, 
které MŠ pořádá během školního roku – výlety, 
ozdravné pobyty, lyžařské kurzy, plavání, 
kroužky atd. V den zápisu bylo podáno 45 
žádostí o přijetí do MŠ. Přijato bylo 27 dětí. 
MŠ má kapacitu 80 dětí, proto nemohlo být 18 
dětí do MŠ přijato. Všechny děti dostaly krásné 
dárečky, které si pro ně připravili jejich starší 
kamarádi.

Dana Lérová, MŠ Radvanice
Foto: MŠ Radvanice

zápis do mŠ radvanice 

Oprava zřejmé 
nesprávnosti

V minulém čísle měsíčníku RaB noviny 
bylo na str. 2 otištěno Oznámení o době a místě 
konání voleb v městském obvodu. Přestože uve-
dené oznámení odkazovalo na konání voleb do 
Evropského parlamentu, objevila se v jednom 
případě v textu zřejmá nesprávnost, když bylo 
uvedeno spojení „voleb do zastupitelstva kraje“. 
Přestože z celého textu, jakožto i dřívějších 
zveřejněných informací je zřejmé, že se ozná-
mení týkalo voleb do Evropského parlamentu a 
zmíněný nedostatek neměl vliv na průběh před-
mětných voleb, za uvedenou chybu se čtenářům 
– voličům, omlouváme. 

Mgr. Luboš Niessner, 
vedoucí odboru OaVV

Nová mapa 
sběrných dvorů

Společnost OZO Ostrava vydává novou aktu-
alizovanou mapu ostravských sběrných dvorů. 
Na podporu využívání ostravských sběrných 
dvorů a k bližšímu seznámení obyvatel s jejich 
službami. Společnost 11. května odstartovala 
soutěž POCHOĎÁKY – sérii čtyř nedělních 
turistických pochodů, které účastníky zavedou 
do zajímavých a pro mnohé neznámých lokalit 
Ostravy. 

Nové mapy sběrných dvorů budou k mání 
také 7. června na Dni otevřených dveří OZO 
Ostrava. V mapách budou přehledně uvedeny 
všechny potřebné informace o tom, kde který 
sběrný dvůr občané v Ostravě naleznou a jaká 
je jejich nová, od 1. dubna platná provozní doba, 
jaký druh odpadu z domácnosti v nich mohou 
občané města bezplatně odevzdat, ale třeba i to, 
co se následně s odevzdaným odpadem děje 
a k čemu je dále využit. Nechybí v ní ani infor-
mace o doplňkových službách jednotlivých 
sběrných dvorů.

OZO Ostrava

Omluva 
za zpožděné 
doručení novin

Chtěli bychom se některým občanům 
Radvanic a Bartovic omluvit, že RaB noviny 
jim ani v měsíci květnu nebyly doručeny včas. 
Po situaci, která nastala v měsíci dubnu, a to, 
že Česká pošta ztratila celý výtisk RaB novin 
a městský obvod musel nechat vytisknout celý 
náklad znova a noviny tak byly doručeny do 
schránek až koncem měsíce, se městský obvod 
rozhodl změnit způsob roznosu novin, a to 
pomoci studentů. Protože však ani tentokráte 
nebyly noviny do některých míst doručeny 
včas, byla oslovena firma, která bude roznášet 
tiskoviny od června. Doufám, že tentokráte 
již budeme mít při výběru dodavatelské firmy 
šťastnou ruku. 

Ing. Renáta Spěváková,
pověřena zastupováním tajemnice úřadu

Provoz mateřských 
škol o prázdninách

Zajištění provozu v obou mateřských ško-
lách v městském obvodu Radvanice a Bartovice 
bude v letošním roce souběžné, a to od 1. 7. 2014 
do 25. 7. 2014, a přerušení provozu také, a to 
od 28. 7. 2014 do 29. 8. 2014. Přejeme rodičům 
i dětem krásné a slunečné prázdninové dny.  

Mgr. Irena Kopciuchová, 
vedoucí odboru SVaŠ



TJ Sokol Radvanice – Bartovice
pořádá

v sobotu 7. 6. 2014
k 110 letům založení jednoty 

Sportovní den
Místo konání: areál TJ Sokol 
Radvanice – Bartovice
Program:
1. Turnaj mládeže ve florbale od 10.00 

hodin
2. Turnaj mužů ve fotbale od 13.00 

hodin (přihlášky předem)
3. Turnaj mládeže a dospělých ve stol-

ním tenisu od 14.00 hodin
Vítězové turnajů obdrží věcné ceny.
Občerstvení zajištěno p. Slípkem.
Bližší informace podá: paní R. Kučerová, 
mobil: 734 710 622.
Srdečně jsou zváni všichni občané, kteří 
mají rádi sport.

Boris Hřivna
Starosta TJ Sokol Radvanice–Bartovice

V Moravskoslezském kraji 
vyhrála ČSSD se 24,05 % a hlaso-
valo pro ni 35 934 voličů, na dru-
hém místě ANO 2011 s 13,73 % 
a 20 517 hlasy, na třetím místě je 
KSČM se 13,37% a 19 977 hlasy, 
čtvrtá je KDU–ČSL s 11,54 % a 17 
239 voliči, pátá je ODS s 8,8 % 
a 13 267 voliči, ostatní strany hra-
nici 5 % nepřekonaly. Svobodní 
v našem kraji získali 3,47 % za 
5 189 hlasů.

Také v našem městském obvodu 
zvítězila ČSSD se 23,56 % a hla-
sovalo pro ni 206 občanů. Na dru-
hém místě skončilo ANO 2011 
s 18,19 %, obálku do urny pro 
ni hodilo 159 občanů. Třetí byla 
KSČM s 14,07 %, pro kterou hla-
sovalo 123 občanů. Čtvrtá příčka 
patří ODS se 12,58 % a 110 hlasy, 
pátá zase KDU‑ČSL se 6,75 % a 59 
hlasy. Do Evropského parlamentu 
by se dostala ještě Koalice TOP09 
a Starostové – získala 6,06 % a volilo 

53 občanů.
Nad tři procenta získaly v našem městském 

obvodu tři strany: Úsvit přímé demokracie T. 
Okamury – 4 %, Strana svobodných občanů 
3,77 % a Česká pirátská strana 3,31 %.

K volbám v našem městském obvodu při-
šlo 884 občanů, což bylo 16,93 % oprávněných 
voličů. 

(RED)

dotace pro 
začínající včelaře

Moravskoslezský kraj přispěje včelařům 
v rámci Dotačního programu Příspěvky na 
podporu včelařství v Moravskoslezském kraji 
v roce 2014. Podrobné podmínky tohoto pro-
gramu jsou zveřejněny na webových stránkách 
Moravskoslezského kraje www.kr‑moravskoslez-
sky.cz veřejná správa – krajský úřad – úřední 
deska – dotace – vyhlášené dotační programy. 
Dotace bude poskytnuta začínajícím vče-
lařům ve výši 50 % prokazatelně vynalože-
ných nákladů, které vznikly a byly uhrazeny 
v období od 19. května 2014 do dne podání 
žádosti. Žadatelé budou moci podávat žádosti 
o dotaci na podatelnu krajského úřadu v období 
od 30. 5. 2014 do 30. 6. 2014. Minimální výše 
dotace je 3000 Kč, maximální výše dotace 
15 000 Kč.

Před vlastním podáním žádosti je nutno 
dodržet následující postup:

Žádost vyplnit ve 4 originálních vyhotove-• 
ních, podepsat osobně každé vyhotovení 
žádosti.
Žádost (4 originální vyhotovení) podat • 
v řádně vyplněné a zalepené obálce, která 
bude mít tyto náležitosti:
Název odvětvového odboru: Odbor život-• 
ního prostředí a zemědělství
Kód programu: ŽPZ/03/2014• 
Plné jméno žadatele a adresu (místo trvalého • 
pobytu) 
Te x t  „ N E O T V Í R A T  –  Ž Á D O S T • 
O DOTACI“
Žádost spolu se všemi přílohami podat pro-

střednictvím provozovatele poštovních slu-
žeb nebo na podatelně krajského úřadu na tuto 
adresu: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 
18 Ostrava

Bližší informace o dotačním programu lze 
získat také na telefonních číslech: 595 622 530, 
595 622 532, 595 622 698.

Ve středu 14. května jsme opět s družinou 
navštívili radvanickou knihovnu. Tentokrát 
se tam konala veliká akce „Den pro rodinu“. 
Akci zahajovala ředitelka Knihovny města 
Ostravy Mgr. Miroslava Sabelová. Po zahá-
jení jsme přednesli básně a zazpívali lidové 
písně s kytarou. Nejlépe recitovala Tereza 
Hradská báseň „Myšky“. Potom jsme mohli 
soutěžit v mnoha disciplínách. Těžké bylo 
lovení rybiček, pak jsme házeli na kuželky 

a do klauna. Mohli jsme si vyrábět quilin-
gového motýlka nebo drátkovat ky t ičku 
i srdíčko. Drátky s korálky byly obtížné, 
ale moje spolužačky Sára, Kačka a Vendy 
to dokázaly. Venku ve stanu jsme si mohli 
vyzkoušet, jak se vyrábí ruční papír. Také nás 
paní knihovnice vyzkoušely, jak umíme tří-
dit odpad. Kdo to zvládl správně, dostal také 
drobnou odměnu. Prohlíželi jsme si krásné 
knížky a paní knihovnice z nich četla dětem 
hádanky. Nejvíce jsme se nasmáli, když jsme 
na hádanku Jiřího Žáčka o zvířátkách „Vrtá 
dřevo, vpravo, vlevo, vrty, vrty, vrz, provrtá 
se skrz“ uslyšeli Terezčinu odpověď. Místo 
zvířátka hádala: „To je přece vrtačka!“ Zase 
to bylo pěkné odpoledne v knihovně.

Emil Hangonyi, 4. A ZŠ Vrchlického
Foto: ZŠ Vrchlického
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den pro rodinu

Smažení vaječiny
Výbor ČZS zve všechny zahrádkáře 

i jejich př íznivce na smažení vaječiny 
v sobotu 7. 6. 2014 v 17 hod. Podle počasí na 
zahradě nebo v klubovně. Vezměte si s sebou 
jen dobrou náladu!

Za výbor ČZS Miroslava Pěčková

Jak jsme volili do evropského parlamentu



 Čistota ovzduší je jedním z nejdiskutovaněj-
ších témat na Ostravsku. Jaký vzduch dýcháme, 
není lhostejné ani firmě Caterpillar Global 
Mining Czech Republic se sídlem v Ostravě‑
‑Radvanicích v obvodu, kde bývají nejčastěji 
překročeny limity naměřené koncentrace zne-
čišťujících látek. 

Snížení emisí oxidů dusíku, a to o 940 kg 
ročně, se firmě Caterpillar podařilo odstraně-
ním jednoho ze zdrojů znečišťování ovzduší, 
centrální kotelny, a jejím nahrazením lokálními 
zdroji vytápění, kondenzačními kotli, které 
využívají i odpadní energii ve spalinách. Kromě 
nezpochybnitelného přínosu v oblasti snižování 
emisí přispěl realizovaný projekt také k redukci 

ztrát tepelné energie a ušetří za rok neobnovi-
telné zdroje energie v podobě 400 000 m³ zem-
ního plynu. 

Aktivní ochrana životního prostředí a pod-
pora udržitelného rozvoje patří k zásadám firmy 
Caterpillar zakotveným v etickém kodexu. Není 
proto divu, že v roce 2013 obdržel výše zmíněný 
projekt „Decentralizace zdrojů vytápění“, reali-
zovaný v ostravském závodě, zlatou cenu v kor-
porátní soutěži společnosti Caterpillar za přínos 
pro ekologii. „Jsem rád, že náš závod v Ostravě 
přispěl ke zlepšení ovzduší v této lokalitě. Navíc 
byl oceněn společností Caterpillar v mezinárod-
ním měřítku. Chtěl bych touto cestou poděko-
vat celému kolektivu zaměstnanců, který se na 
realizaci projektu podílel,“ říká ředitel pobočky 
v Ostravě pan Holger Jödecke. 

Společnost Caterpillar je světový lídr ve 
výrobě stavebních, těžebních zařízení, diese-
lových a plynových motorů, plynových tur-
bín a diesel‑elektrických lokomotiv. Pobočka 
v Ostravě ‑Radvanicích je zaměřena na výrobu 
dílů důlních mechanizovaných výztuží a hyd-
raulických rypadel.  Jitka Švihelová, Caterpillar
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Caterpillar se podílí na zlepšení ovzduší v Ostravě

Čistota ovzduší je jedním 
z nejdiskutovanějších témat na Ostravsku. 
Jaký vzduch dýcháme, není lhostejné ani 
firmě Caterpillar Global Mining Czech 
Republic se sídlem v Ostravě - 
Radvanicích v obvodu, kde bývají 
nejčastěji překročeny limity naměřené 
koncentrace znečišťujících látek.

Snížení emisí oxidů dusíku, a to o 940 kg 
ročně, se firmě Caterpillar podařilo 

odstraněním jednoho ze zdrojů znečišťování ovzduší, centrální kotelny, a jejím nahrazením 
lokálními zdroji vytápění, kondenzačními kotli, které využívají i odpadní energii ve spalinách. 
Kromě nezpochybnitelného přínosu v oblasti snižování emisí přispěl realizovaný projekt také 
k redukci ztrát tepelné energie a ušetří za rok neobnovitelné zdroje energie v podobě 
400 000 m³ zemního plynu.

Aktivní ochrana životního prostředí a podpora udržitelného rozvoje patří k zásadám firmy 
Caterpillar zakotveným v etickém kodexu. Není proto divu, že v roce 2013 obdržel výše
zmíněný projekt „Decentralizace zdrojů vytápění“, realizovaný v ostravském závodě, zlatou 
cenu v korporátní soutěži společnosti Caterpillar za přínos pro ekologii. „Jsem rád, že náš 
závod v Ostravě přispěl ke zlepšení ovzduší v této lokalitě. Navíc byl oceněn společností
Caterpillar v mezinárodním měřítku. Chtěl bych touto cestou poděkovat celému kolektivu 
zaměstnanců, který se na realizaci projektu podílel,“ říká ředitel pobočky v Ostravě pan 
Holger Jödecke.

Společnost Caterpillar je světový lídr ve výrobě stavebních, těžebních zařízení, dieselových 
a plynových motorů, plynových turbín a diesel-elektrických lokomotiv. Pobočka v Ostravě - 
Radvanicích je zaměřena na výrobu dílů důlních mechanizovaných výztuží a hydraulických 
rypadel. 

Jitka Švihelová, 8. dubna 2014 

Uzávěrka příštího 
čísla 18. 6. 2014

Historie sokolského hnutí v Radvanicích 
začíná od roku 1904, kdy byla ustavena sokol-
ská tělocvičná jednota (42 let po založení Sokola 
Tyršem a Fügnerem v Praze). Dokumentace 
činnosti jednoty z té doby není veliká, víme 
však, že se zpočátku cvičilo v sále restaurace 
U Břenka, kde se konaly akademie, ochotnická 
divadelní představení, slavnosti aj.

Počátky byly těžké, avšak nadšení členů 
nově založené jednoty veliké. Počet členů rostl 
a již v roce 1910 se mohlo uskutečnit ve skrom-
ných podmínkách úspěšné první veřejné cvičení 
Sokola v Radvanicích. Na tomto cvičení byly 
předvedeny různé tělocvičné skladby mládeže 
i dospělých a ukázky národních tanců v krojích. 
Druhé veřejné cvičení jednoty se uskutečnilo 
v červnu 1914 na nádvoří v pivovaru a bylo pře-
rušeno na základě úředního příkazu z důvodů 
sarajevského atentátu na následníka rakous-
kého trůnu.

Následující mobilizace a I. světová válka 
přerušila v Radvanicích veškerý veřejný život 
a rovněž i činnost sokolské organizace. Od 
roku 1915 se však obnovovalo cvičení mládeže 
v místnosti Golatova hostince v Radvanicích 
a přechodně „U Olšáků“ v Bartovicích. Kromě 
cvičení se zde konala ochotnická divadelní 
představení a společenské zábavy bez během 
války zakázaného tancování.
 První republika

Ukončení války a vyhlášení Československé 
republiky bylo velkým povzbuzením k další 
činnosti členů sokolské jednoty. Ve svobodné 
republice rostl počet členstva, soustavná činnost 
přinášela řadu veřejných cvičení, divadelních 
představení, úspěchy v nově vzniklých sportov-
ních oddílech házené mužů a žen a četnou účast 
na sokolských sletech.

Aktivní členové stavebního odboru jed-
noty zahájili stavbu sokolského hřiště v dubnu 
1923 a již v roce 1927 se zde uskutečnilo první 
veřejné okrskové cvičení za velké účasti cvi-
čenců a veřejnosti. Vedení tehdejší jednoty 
pokračovalo v budování prostředí pro sokolský 
program a v roce 1931 byla dokončena stavba 
sokolovny. 

V Bartovicích došlo ke vzniku sokolské 
pobočky v roce 1919 především pro značný 
zájem mladých lidí bydlících na území Bartovic 
a Lipiny. Velký zájem veřejnosti o činnost zde 
způsobil, že v letech 1920 a 1921 se pobočka osa-
mostatnila a vznikla jednota Sokol Bartovice – 
Lipina. Bylo postaveno hřiště a další činnost se 
odehrávala v sále „U Olšáka“. V programu byla 
nabídka nářaďového tělocviku, atletika, odbí-
jená a činnost divadelního souboru. 
 Okupace Československa

Obě jednoty se před rozbitím republiky 
zúčastnily X. všesokolského sletu v roce 1938 
a pak následovala doba okupace a II. světové 

110 let sokolské činnosti v radvanicích a Bartovicích
války. Je známo, že za války zaplatilo Sokolstvo 
k r utou daň.  Pom ník y a pamět n í  desk y 
v Radvanicích (9 členů) a Bartovicích (8) nám 
připomínají jména těch, kteří obětovali svůj 
život za věrnost sokolským myšlenkám. 

Po skončení války v roce 1945, hned kon-
cem května, bývalí členové sokolských jednot 
zahájili válkou přerušenou činnost a dominující 
činností byla příprava na XI. všesokolský slet 
1948 v Praze. Bohužel vnitropolitické události 
v únoru 1948 a následně vytvořeného akčního 
výboru jednot negativně poznamenaly další 
činnost v posletovém období. 

Došlo k vyloučení řady členů a členek Sokola, 
mnozí byli odsouzeni do vězení. V dubnu 1950 
byla jednota v Radvanicích přejmenována na 
Sokol ZSJ – OKD Jáma Ludvík a v únoru 1953 
následovalo další přejmenování na Baník Důl 
Ludvík Radvanice. Činnost byla dále ovliv-
ňována četnými změnami organizace tělesné 
výchovy a sportu a posléze vytvořením systému 
tzv. jednotné tělesné výchovy. Pokus o obnovení 
činnosti Československé obce sokolské v roce 
1968 se nepodařil vlivem dalších politických 
událostí. 

V Bartovicích – Lipině začíná činnost na 
podzim 1945. Obnovená činnost pokračuje 
v sále „U Olšáka“ a na hřišti za značného zájmu 
veřejnosti. Události v roce 1948 a dále i zde 
poznamenaly další vývoj. Při nové organizaci 
tělovýchovy a sportu jednotě jako „venkov-
ské“ zůstává název Sokol. Následovala likvi-
dace původní činnosti a aktivní zůstala pouze 
kopaná, která se hrála na cizím hřišti.
 Vývoj po roce 1989

Po listopadových událostech v roce 1989 
s následnými změnami společenských podmínek 
byla v roce 1990 obnovena činnost v obou jedno-
tách. Po zvážení podmínek pro zdárnou činnost 
došlo k jejich spojení pod názvem Tělocvičná 
jednota Sokol Radvanice – Bartovice. Úvaha 

o dalším vývoji a rozhodnutí se časem ukázalo 
jako správné. Nutností se staly opravy hřišť 
a sokolovny, v jednotě zahájil činnost oddíl 
stolního tenisu a košíkové. První větší akcí 
bylo uspořádání sletu župy Těšínské v roce 
1994. Následovala účast na XI. všesokolském 
sletu v Praze, následně v roce 1995 výprava na 
slet do Plzně, kde se konaly oslavy 50. výročí 
osvobození města. Následovala řada zdařilých 
akcí jako Olympijský den mládeže, turnaje ve 
stolním tenise, dětské besídky, šibřinky, sou-
těže dětí v přehazované, účast na celosokolské 
akci v Praze s vlastním úspěšným vystoupením 
„Takoví jsme dnes!“ a další. 
 Obětaví činovníci

Od roku 1990 se ve výboru jednoty vystří-
dala řada obětavých činovníků. Starostové 
Rudolf Jirota, Luděk Kodrle, místostarostové 
Libor Ohnheiser, Jiří Legostov, výborný organi-
zátor Vladimír Klimeš ve funkci jednatele, čle-
nové náčelnictva Věra Ryšková, Jiří Kráčalík 
a Jaroslav Olšák, hospodáři Alena Linhartová 
a Bořivoj Řeháček, Milena Šotová jako vzdě-
lavatelka, Ivo Pavlínek ve funkci vedoucího 
sportovní činnosti, Libuše Ohnutová jako 
matrikářka, správce sokolovny Josef Sedláček 
a další.

Štafetu vedení s horou starostí kolem zajiš-
tění provozu činnosti a řízení programu převzali 
a přebírají další a pokračují ve spolupráci s vede-
ním městského obvodu v další a stále se rozvíje-
jící činnosti v duchu starých, ale stále platných 
myšlenek zakladatelů Tyrše, Fügnera a pokra-
čovatelů v naší současnosti. 

Jak jinak tento pohled do dlouhé historie 
zakončit než citací jedné z myšlenek Miroslava 
Tyrše: „Žádná, ani nejskvělejší minulost, nýbrž 
jen zdravá a činná přítomnost zaručuje nám 
budoucnost.“

Z archivní dokumentace zpracoval Josef Přibyl

Caterpillar se podílí na zlepšení ovzduší v Ostravě



Dnešní díl o podnikatelích, kteří působí 
v našem městském obvodu, bude věnován 
obchůdku, který se specializuje na potřeby pro 
dvojčátka a nedonošené děti, takové prodejny 
jsou v republice jen dvě. Sídlí nedaleko kruho-
vého objezdu silnic Těšínská a Fryštátská.

Za sympatickou firmou Dvojčátka stojí paní 
Helena Valo, kterou k neobvyklému podnikání 
přivedla vlastní zkušenost – před devíti lety se 
jí narodily dvě holčičky najednou. „V době, kdy 
holky byly malé, jsem nic neřešila, protože jsem 
na to neměla čas, ale pak jsem se o to začala zajímat 
a zjistila jsem, že pro dvojčata toho na trhu moc 
není. Tak jsem si zřídila e‑shop, kde jsem ty věci 
měla. Jenže pak jsem zjistila, že nikdo si nekoupí 
kočárek za několik tisíc, když si ho nemůže osahat. 

A tak jsem si otevřela obchod v centru Ostravy,“ 
vzpomíná paní Valo na začátky svého podnikání. 
Vypadalo to ideálně, ale nebylo – v centru byl 
problém s parkováním, takže když si klienti chtěli 
kočárek vyzkoušet, zda se jim vejde do auta, 
museli přes celé město. Když se uvolnily prostory 
v Radvanicích, neváhala. „Je to blíž k Petřvaldu, 
kde bydlím, obchod je na hlavní trase z Fakultní 
nemocnice v Porubě, takže maminky k nám jezdí 

přímo z porodnice. Dá se tu pohodlně zaparkovat 
a také k nám klienti lépe trefí,“ vysvětluje, proč 
je s místem v Radvanicích spokojená. Dodává, 
že svou pracovní dobu přizpůsobuje maminkám 
a tatínkům. Mohou k ní po domluvě zajet třeba 
v šest večer, aby si prohlédli zboží, o které mají 
zájem. „Přece jen manželé pracují do pěti a aspoň 
máme klid na to všechno si osahat, vyzkoušet, 
poradit se, co by bylo nejlepší,“ říká paní Valo.
Praxe je praxe

Když do obchodu přijdete, ihned poznáte, že 
jste v dobrých rukou. Tady se vám opravdu budou 
věnovat. „Můžete mít sebelepší výběr kočárků, 
ale když prodavačka nedokáže mamince pora-
dit, který je zrovna pro ni ten nejvhodnější, pro-
tože s tím nemá vlastní zkušenost, tak je to prostě 
nanic. Na obrázku vypadá všechno pěkně, ale 
praxe je praxe,“ uvádí majitelka firmy. Když 
třeba vysvětluje, co všechno člověk musí brát 
v úvahu, když si vybírá kočárek pro dvojčátka, 
nestačíte se divit, kolik toho je – jak velké máte 
auto, v jakém poschodí a kde bydlíte, jak široký 
je výtah, jestli budete na děti dva nebo budete 
sama, zda je v domě kočárkárna, jsou kočárky, 
do nichž se vleze fusak, ale už ne dítě… 

V obchůdku najdou maminky vše, co budou 
pro sebe a své děti potřebovat od oblečení pro 
těhotné, přes postýlky, povlečení, kočárky, 
autosedačky, pleny (i látkové – ty jsou prý teď 
moderní), věci pro koupání, přebalovací pulty, 
komody, kojící polštáře až po oblečení pro 
děti. Obchod nabízí odsávačky, které si mohou 

maminky půjčit. K obchodu patří i bazar dět-
ského oblečení.
Nedonošené děti

Další část obchodu je věnována věcem pro 
nedonošené děti. „Maminky tohle většinou 
neřeší, nepočítají s tím, protože si říkají, že se jich 
to netýká. A pak jsou zaskočeny, že se jim narodí 
600gramové dítě, nic o tom nevědí, nemají pro 
ně žádné oblečení a další věci, protože normální 
obchody nabízejí vše až od velikosti 50,“ říká paní 
Valo, která je pro Ostravu koordinátorkou občan-
ského sdružení Nedoklubko, které se věnuje právě 
problematice nedonošených dětí. Podle ní před 
deseti lety nebylo tolik nedonošených dětí jako 
dnes. Nedoklubko spolupracuje s neonatologic-
kým oddělením ostravské Fakultní nemocnice – 
maminky se na členky sdružení mohou obracet 
se svými problémy, dostanou informace o tom, co 
mohou v takové situaci dělat a co se bude s jejich 
děťátkem dít. 

V Radvanicích maminky naleznou malinké 
oblečení, miniaturní pleny a dudlíky, sáčky na 
sterilizaci, zavinovačky, prostě všechny prak-
tické věci, které nikde v obchodech nenajdou, 
protože se to firmám nevyplatí vyrábět. Některé 
z nich sama navrhla paní majitelka. Nechybí ani 
Pohádky pro kulíšky, které maminky mohou 
číst svým dětem, které jsou v inkubátoru. 

V obchodě se ale dá nakupovat běžný sorti-
ment nejen pro dvojčata a nedonošeňátka – textil 
vel. 56–74, povlečení, deky, láhve…

„Náš obchod není o jednorázovém prodeji. 
Maminky se k nám často vracejí. Nejdříve při-
jdou, když jsou těhotné a dozvědí se, že čekají 
dvojčátka. Pak se děti narodí, jsou třeba v inku-
bátoru a ony zjišťují, co potřebují. Když si pak 
děti vezou z porodnice, tak se zastaví, aby se 
pochlubily, jaký pokrok už děti udělaly. Přivezou 
oblečení do bazaru a odcházejí s novým. Posílají 
mi fotografie dětí, chtějí poradit. No a pak se tu 
objeví znovu, že jsou těhotné,“ usmívá se spoko-
jená majitelka obchůdku. „Baví mě to,“ dodává 
na závěr. PaedDr. Zuzana Sedláčková
HELENA VALO
DVOJČÁTKA
Těšínská 135/299, 71600 Ostrava, Radvanice
Telefon: 732 821 642
www.dvojcatka.cz
OTEVŘENO
PO–PÁ 9.00–15.00
po předchozí tel. domluvě 8.00–18.00
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SerIál
představujeme podnikatele 

v obvodu

Rada městského obvodu na své 80. schůzi 
konané dne 23. dubna 2014:
• rozhodla o uzavření dohody o vytvoření pra-

covních příležitostí v rámci veřejně prospěš-
ných prací,

• souhlasila s uzavřením darovací smlouvy 
mezi ZŠ Vrchlického a panem Daliborem 
Fabiánem na 20 ks utěrek v hodnotě 800 Kč,

• rozhodla o přijetí daru ve výši 316 251 Kč 
od společnost i ArcelorMit tal na pro -
jek t  „Este t i zace k r u hového objezdu 
na ul. Těšínské x Fryštátské v Ostravě‑
‑Radvanicích“,

• vzala na vědomí rozhodnutí ministerstva 
životního prostředí o poskytnutí podpory 
na spoluf inancování projektu „Snížení 

energetických ztrát v objektu MŠ na ul. 
Těšínská“.

Rada městského obvodu na své 81. schůzi 
konané dne 7. května 2014:
• souhlasila s uzavřením darovací smlouvy 

mezi ZŠ Vrchlického a panem Pavlem 
Ráčkem na 2 ks modelů Buddy toys v hod-
notě 925 Kč,

• rozhodla o uzavření smlouvy o dílo se spo-
lečností SILNICE.CZ s.r.o. na provedení 
akce „Celoplošná oprava komunikace 
ul. Vrchlického“,

• souhlasila se zapojením ZŠ Vrchlického do 
projektu „Vzdělávání pracovníků škol a škol-
ských zařízení“.  Ing. Renáta Spěváková, 

pověřena zastupováním tajemnice úřadu 

z jednání místní samosprávy

v radvanicích je speciální obchod pro dvojčátka



V úterý dne 6. května 2014 se konal poslední 
koncert vážné hudby ze série jarních koncertů. 
Krásné jarní počasí vyhnalo ze zahrádek jen ty 
největší příznivce vážné hudby. Repertoár kon-
certu byl sestaven z větší části ze zpěvu, z druhé 
části hrou na f létnu. Koncertem provázela 
Eliška Adamovská.

Zazpívaly studentky konzervatoře Barbora 
Jirásková, Isabela Ufrlová a Nikol Turoňová, za 
klavírního doprovodu profesorek Mgr. Reginy 
Bednaříkové a Mgr. Hany Sekaninové.

Na flétnu zahrála Kristýna Libosková.
Do p rog r a mu ,  p osle d n í  sk la dby  G. 

Rossiniho – Kočičího duetu, byl nečekaně zapo-
jen pan místostarosta, který si své účinkování 
velmi užíval.

Jarní série koncertů vážné hudby je za námi. 
Studenti Janáčkovy akademie a Gymnázia 
Ostrava spolu se svými profesory nám připra-
vili 5 krásných večerů. Výkony, které předvedli, 
potvrdily to, že vážná hudba u nás má hluboké 

kořeny a odkaz našich hudebních velikánů bude 
prostřednictvím mladé generace předáván dál.

Nezbývá, než se těšit na podzimní sérii kon-
certů. O jejich termínech budou návštěvníci 
včas informováni. 

Text a foto: Jana Sedláková, odbor OaVV

Vyzkoušení 
zdarma

18.30‑19.30

Společenský dům 
Bartovice – ZUMBA

5. 6. 16.00
20. zasedání Zastupitelstva 
MěOb RaB – Spol. dům 
Bartovice

7. 6. 17.00
ZO ČZS Radvanice – 
Smažení vaječiny

11. 6. 15.00 Komise sociální

12. 6. 15.00
Komise kulturní 
a sportovní

12. 6. 16.00
KD Bartovice – Smažení 
vaječiny 

13. 6. 18.00
ČSV o.s. ZO – Výbor 
schůze

18. 6. 14.00
KD Radvanice – Výlet do 
neznáma 

18. 6. 15.00
84. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář starostky

25. 6. 14.00
KD Radvanice – Grilování 
před prázdninami 

24. 6. 15.00
KD při DPS Bartovice – 
Opékání klobás

25. 6. 14.00
KD Radvanice – Grilování 
před prázdninami 

26. 6. 16.00

KD Bartovice – Na 
shledanou po prázdninách 
– Eventuelní Turnaj 
v kuželkách – případně 
jen kontrola a nátěr 
konstrukce kuželek

28. 6. 10.00
Vítání občánků – obřadní 
síň radnice
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v měsíci červnu

Kalendář
událostí

Naši jubilanti v červnu 2014
Blahopřejeme!

Roman Chour, Petr Morský, Pavel Hruška, Jaromír Němčík, Jozef Balický, 
Dagmar Dudová, Jarmila Jastřembská, Dáša Šiková, Ludmila Tišlová, 
Margita Lipjáková, Jindřiška Tannenbergová, Lydie Slípková, Libuše 

Javorková, Zdenka Kempná, Jiřina Přecechtělová, Ivana Dudová, Zdenka 
Michalíková, Eduard Zaremba, Božena Plucnarová, Marie Volská, Pavla 

Hejdová, Olga Dušanová.
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.

Starostka městského obvodu radvanice 
a Bartovice vás zve

na slavnostní vítání občánků 
28. června 2014 v 10,00 hodin v obřadní síni zdejší radnice.
Vážení rodiče, pokud máte zájem o účast na slavnostním obřadu vítání občánků, dostavte se, 
prosím, v úřední dny na sekretaritá Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice (1. patro, 
č.  dveří 15) s platným občanským průkazem a rodným listem dítěte. 

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

Své krásné životní jubileum osmdesát pět 
let oslavil pan Ludvík Revenda ve zdravotní 
i osobní pohodě. Jubilantovi, dlouholetému 
obyvateli našeho městského obvodu a býva-
lému zastupiteli srdečně pogratuloval mís-
tostarosta Ing. Štěpán Košťál a matrikářka 
Bc.  Šárka Krkošková. Do dalších let oslavenci 
přejeme stále pevné zdraví, životní elán a dob-
rou náladu. 

Text a foto: Bc. Šárka Krkošková, odbor OaVV

Oslava krásného jubilea

Poslední jarní koncert na radnici

Pálení čarodějnic
Dne 30. dubna letošního roku uspořádali čle-

nové bartovických zahrádkářů a Motobar, pod 
patronací paní starostky Mgr. Šárky Tekielové, 
akci „Pálení čarodějnic“. Kolem šesté hodiny 
odpolední začalo být v okolí Společenského 
domu velmi rušno. Místní jedubaby a jedubabky 
přifrčely na košťatech a podobných zařízeních 
a začaly soutěžit o titul Královna bartovických 
čarodějnic. Komise přiřkla vítězství za spon-
tánního potlesku početného publika rozkošné 
čarůvce Viktorce Večerkové.

Radovánky čarodějnic a početného publika 
se protáhly do pozdních hodin.

Za bartovické zahrádkáře Jiří Červenka
Fotografie najdete na poslední straně.
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Dne 10. 6. 2014 si vzpomeneme 
na 1. výročí, kdy nás navždy 
opustil náš milovaný strýc, švagr 
a kamarád pan 

Ludvík Guňka. 
S láskou stále vzpomínají synovec 
Martin s rodinou a neteř Marcela 
s rodinou. 

15. 6. 2014 by oslavil pan 

Zdeněk Sýkora
své 75. narozeniny
Zemřel ve věku 38 let. 
Vždy na něj budou vzpomínat manželka 
Vlasta, dcery Lenka, Hana a Ivana 
s rodinami a mnozí vodáci z oddílu 
Táborité, kterým věnoval svůj volný čas.

Dne 16. 6. 2014 
vzpomeneme 

4. smutné 
výročí úmrtí 
naší milované 
maminky, 
tchyně, babičky, 
prababičky, sestry 
a tety paní 

Bohuslavy Kolářové
a zároveň jsme 5. 5. 2014 vzpomněli 
její nedožité 84. narozeniny.
S láskou vzpomínají dcera Dagmar, synové 

Jaromír a Jan s rodinami.

Průzkum potřeby 
jeslí pro děti 
v radvanicích 
a Bartovicích

Na radnici městského obvodu se hromadí 
dotazy, zda nebude obec zřizovat jesle. Obec 
proto vychází vstříc těmto dotazům, a to 
zveřejněním průzkumu, který naznačí, zda 
je o tuto službu v našem městském obvodu 
zájem.

/zakroužkujte odpovědi/
Kolik dětí ve věku do 3 let máte?
0 1 2 3 více

Měl/a byste zájem o jesle?
Ano/Ne

Kolik dní v týdnu byste měl/a zájem jesle 
využívat?
1–2 dny 2–3 dny 3–4 dny 4–5 dnů

Kdy byste měl/a zájem jesle využívat?
dopoledne odpoledne celý den

Jaká měsíční  cena  jesl í   (celodenní 
docházka) je pro Vás přijatelná? (bez 
stravy a plen)
2001–3000 Kč 3001–4000 Kč 4001–5000 Kč
5001–6000 Kč 6001–7000 Kč 7001–8000 Kč
nezáleží mi na ceně

Vy pl ně ný  p r ů z k u m p ros í m ode -
vzdejte vedoucí odboru SVaŠ, Mgr. Ireně 
Kopciuchové, a to do konce června 2014.

V úterý 20. května se v tělocvičně ZŠ 
Vrchlického uskutečnila t radiční soutěž 
Vrchličácký labyrintík pro žáky prvního 
stupně. S nápadem v roce 2008 přišly moje 
nejšikovnější redaktorky školního časopisu 
Listy Vrchličáku Markéta Linhartová a Brigita 
Svěchová. Celou akci skvěle moderovala 
současná šéfredaktorka časopisu Dominika 
Liščáková z osmé třídy.

Soutěžila jako vždy družstva po třech žácích 
z každé třídy. V 1. kategorii proti sobě soupe-
řily třídy Přípravná třída, I. A, I. B a II. A. Ve 
2. kategorii bojovaly o vítězství třídy III. A, 
dvě družstva ze IV. A a V. A. Předsedou poroty 
byl pan Aleš Boháč. Pozvání do poroty při-
jaly paní ředitelka Hana Ostřanská a paní uči-
telka Patricie Adamíková, za SRPŠ maminky 
Marcela Míčková a Radka Začinská a paní 
vychovatelka Šárka Ševčíková. 

Po zahájení soutěže a představení poroty 
vystoupila školní družina s pohádkou „Mach 
a Šebestová světem pohádek“. Kostýmy 
a kulisy byly nádherné, malí herci se velice sna-
žili. Nejvíce pobavili publikum Vojta Škarban 
jako Mach a Kačka Rašková jako Šebestová. 

Soutěžních disciplín nebylo málo. V každé 
z nich byl někdo nejlepší. Nejprve na soutě-
žící čekalo několik otázek. Otázky byly vědo-
mostní, pohádkové, všestranné. Pak následoval 
hod balónkem do koše, skok v pytli. Nejrychleji 
poskládalo puzzle družstvo přípravné třídy 
a družstvo třeťáků. Další otázky nebyly snadné, 
ale poznat písničku z pohádky zvládali všichni. 
Dokonce některé oblíbené pohádkové písničky 
rozezpívaly celou tělocvičnu. V hádání pohád-
kových písní bylo nejlepší družstvo I. A. Stavění 
komínu z kostek bylo pohodové pro první kate-
gorii, ale starší děti obtížně stavěly komín levou 
rukou. Pak následovaly nelehké hádanky. Všem 
soutěžícím se jako vždy nejvíce líbila poslední 
disciplína a tou byla opičí dráha, kterou si pro 
nás připravil pan učitel Martin Stavinoha. 

Krásné ceny pro jednotlivce i pro třídu 
věnovalo SRPŠ, městský obvod Radvanice 
a Bartovice a pan Boháč. Potisk na trička zajis-
tila firma Reklama Hila a diplomy jako vždy 
sponzorsky zajistila firma ADM reprostudio 
pana Rozvadovského. Děkujeme všem spon-
zorům a skvělému publiku, snad bude mít 
i Labyrint s žáky 6.–9. třídy pěknou atmosféru.

A jak tato soutěž dopadla? 
1. kategorie
1.místo…I. A
2.místo…II. A
3.místo…přípravná třída
2. kategorie
1.místo…III. A
2. místo…V. A
3. místo…IV. A

Lenka Laštuvková, vychovatelka 
ZŠ Vrchlického

 Jak jsem to viděla já
Na Labyrintíku jsem za naši třídu soutěžila 

poprvé. Nejvíce se mi líbila opičí dráha a také 
jsme jako první poskládali puzzle. Měla jsem 
velikou radost, že se na mne přišla podívat 
maminka. Chválila naši družinovou pohádku 
a blahopřála mi, že právě naše třída III. A 
vyhrála ve své kategorii letošní Labyrintík. 
Také mne potěšilo, že z naší třídy přišlo fan-
dit nejvíce spolužáků a třeba při purclíčkách 
povzbuzovali: II. A!

Alexandra Drozdová, III.A ZŠ Vrchlického

vrchličácký labyrintík 2014

V roce 2013 vyprodukovali občané Ostravy 
102 tisíc tun komunálního odpadu, o 1 172 tun 
více než v roce 2012, což představuje meziroční 
nárůst 1,2 %. Celkové množství odpadů ulože-
ných na městské skládky proti roku 2012 kleslo 
na 53,5 tis. tun, tedy o dva a půl tisíce tun.

Společnost OZO, která zajišťuje provoz 
celého městského systému nakládání s komu-
nálním odpadem, materiálově nebo energe ticky 

využila 38 tisíc tun odpadu, což představuje 
37,3 % všech odpadů vyprodukovaných občany. 
V porovnání s loňským rokem bylo využito 
o 4,5 % více odpadů. Důslednější ekologické 
myšlení občanů se projevuje v každoročním 
nárůstu množství využitelných odpadů již sedm 
let za sebou. Odložili o 3 tis. tun objemných 
odpadů méně než v roce 2012.

Ostravská radnice

Třídění se stává pravidlem



V pondělí ráno 12. 5. čekaly děti z MŠ Bartovice 
na autobus, který je měl dopravit na týdenní školu 
v přírodě na Bílou. I přes nepřízeň počasí jsme si 
užili spoustu legrace a odvezli si hodně nových 
zážitků. Těšili jsme se na každý nový den, protože 
jsme netušili, co nás v něm potká. 

Hned po příjezdu jsme si zahráli několik 
seznamovacích her s instruktory, kteří nás celou 
školou v přírodě provázeli. Odpoledne jsme se 
vydali na pohádkovou cestu lesem, při které 
jsme se seznámili se zvířátky, žijícími v lese, 
dověděli jsme se o nich vždy několik zajíma-
vostí. Nejlepší bylo, že na konci pohádkové 
cesty byly obory a zvířátka, o kterých jsme se 
cestou dovídali, a mohli je vidět na vlastní oči, 
a dokonce si je i pohladit!

Úterý byl náš Šmoulí den, který jsme si 
užili na čerstvém, horském vzduchu, protože 
nám ještě svítilo sluníčko, a my se mohli vyřá-

dit venku. Dostali jsme šmoulí čepičky a po 
hlavě se vrhli na všechny nástrahy, které na nás 
Gargamel přichystal, a to včetně super opičí 
dráhy, kterou jsme si mohli projít i několikrát. 
Po splnění všech úkolů jsme si užili na skáka-
cích hradech, skluzavkách, pískovišti a dokonce 
jsme si zahráli i minigolf, zkrátka jsme dali 
Gargamelovi na frak!

Po Šmoulím dni na nás čekal Indiánský den, 
který začal cestou za zlatým pokladem, který na 
nás čekal vysoko v horách. Odpoledne jsme se 
naučili indiánskou písničku, vyrobili si náhrdel-
níky, náramky a čelenky. Jako správní indiáni 
jsme si dali indiánská jména jako Svěží vítr, 
Silný buvol…, taky jsme se naučili rozeznávat 
indiánské značky, pomocí kterých se indiáni 
dorozumívali, potom jsme se naučili střílet 
z luku a foukačky, takže se z nás stali praví indi-
áni, kteří si poradí za každé situace.

Piráti! To bylo naše téma na čtvrtek, pirátské 
dobrodružství jsme si užili v tělocvičně a herně, 
kvůli nepřízni počasí. Uvázali jsme si pirátské 
šátky, namalovali si pásky přes oči a zazpívali 
si pirátskou písničku, abychom byli skvěle 

připraveni na všechna dobrodružství, která se 
na nás chystala, a že jich bylo! Vyrobili jsme 
si vlajky a dalekohledy, abychom už z dálky 
viděli, jaké nebezpečí na nás číhá, potom jsme 
si zasportovali, abychom se dostali do formy 
a mohli utéct před nepřátelskými piráty. 

Poslední den se nám podařilo dostat se ven, 
abychom se ještě trošku nadýchali čerstvého 
vzduchu, navštívili jsme vodní svět, kde jsme si 
zařádili s vodou, potom jsme znovu, pro velký 
úspěch, zdolávali opičí dráhu.

Celá škola v přírodě byla pro děti i pro nás 
dospělé super zážitek a moc se nám líbila, děti 
byly hrozně hodné a šikovné, už teď se těšíme, 
že za rok vyrazíme znova!

Marcela Krystyjanová
Michaela Stiborová
Foto: MŠ Bartovice
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den země
Již tradičně se naše škola připojila k oslavám 

Dne Země. Projektového dne 25. dubna 2014 
se zúčastnily všechny třídy a navštívily dle 
svého výběru dvě zajímavá místa v Ostravě – 
Komenského sady a Haldu Ema. Místa, která 
nějakým způsobem souvisejí s ekologií, s pří-
rodou a její ochranou či vlivem průmyslu na 
životní prostředí. Žáci získali mnoho nových 
poznatků a informací. 

ZŠ Trnkovecká

Škola v přírodě na Bílé



Od začátku tohoto školního roku měli 
možnost žáci 5.B opět navštěvovat dopravní 
výchovu v rámci zájmového kroužku ve škole. 
Přihlásili se jen někteří žáci. Celou dobu se tito 
žáci učili dopravní značky, pravidla silničního 
provozu, základy první pomoci a také se zdo-
konalovali prakticky v jízdě na kole. Všechny 
získané dovednosti a zkušenosti tito žáci zúro-
čili v obvodním kole dopravní soutěže, kterou 
pořádal aktiv BESIP a další složky. 

Obvodní kolo této dopravní soutěže se usku-
tečnilo ve středu 30. 4. 2014 na Základní škole 
Alberta Kučery v Ostravě ‑Hrabůvce. Naše 
smíšené družstvo (2 dívky a 2 chlapci), které 
reprezentovalo naší základní školu, získalo 
1.  místo. Chtěla bych těmto žákům ještě jednou 

poděkovat – jedná se o Kateřinu Vidlářovou, 
Anetu Šuraňovou, Štefana Tichého a Michala 
Sulka. Poděkování patří také rodičům těchto 
dětí, kteří je v tomto podporovali a fandili jim. 

Text a foto: Mgr. Radmila Sulková, ZŠ 
Vrchlického, odl. prac. Bartovická 
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Účast v soutěži 
mladý zahrádkář

6. června 2014 se shromáždili žáci několika 
škol opět ve školním zahradnictví v Nové Vsi. 
O štěstí v soutěži Mladý zahrádkář se pokoušelo 
i 8 děvčat a chlapců ze ZŠ Vrchlického.

Letos jsme nebyli tak úspěšní, protože 
jsme postoupili do starších kategorií. Ale pře-
sto naše děvčata, Sára Howardová a Patricie 
Bulavčiaková, obsadila úspěšné páté místo.

V š i c h n i  ú č a s t n í c i  d o s t a l i  d r o b n é 
o d m ě n y.  N e j o č e k á v a n ě j š í  o d m ě n o u 
je  sp ole č ný  z á jez d  vše ch  sou t ěž íc ích 
do a rbore t a  ve  Lhotě  a  Zoo Olomouc. 
Tak šťastnou cestu.

Za ZO ČZS Radvanice 
Miroslava Pěčková

Slet čarodějnic v mŠ 
v radvanicích

V pondělí 28. 4. se naše MŠ v Radvanicích 
hned zrána začala zaplňovat čarodějnicemi 
a čaroději. Rodiče opět, jako každým rokem, 
dali prostor své fantazii a uplatnili ji na výrobu 
různých oblečků k tomuto netradičnímu dni. 
Nezapomněli ani na doplňky, jako různá čáry-
madla ani na dopravní prostředky, čímž jim 
patří velké poděkování. Děti vyráběly různé 
lektvary z ovoce, které třídily podle barev: např. 
žlutý lektvar byl vyroben z citrónu a banánu, 
červený z jahod apod. Samozřejmě některé 
jsme také ochutnali, abychom byli plní síly na 
zahradní slet, který proběhl hned po svačince na 
školní zahradě. Když jsme se slétli na zahradě, 
začaly děti plnit úkoly, aby se z nich staly Ti 
opravdoví kouzelníci. Museli například hodit 
bludným kořenem na cíl, poznat některé léčivé 
rostliny u Květinové víly, vylovit si vodníkovu 
kuličku ze slizu, proletět Dračí slují na koštěti 
nebo prolézt pavučinou, na které seděl obrovský 
pavouk a překousnout žížalu napůl. Děti byly 
odměněny vzpomínkovými medailemi na tento 
den a odpoledne odcházely z naší mateřské školy 
plné dalších pěkných zážitků.

Simona Slížková, MŠ Radvanice
Foto: MŠ Radvanice

Ve středu před velikonočními prázdni-
nami jsme se „ulili“ z běžného učení a vrhli 
se do aktivit „projektového dne“. Žáci celé 
školy tvořili moc pěkné věci ve velikonočních 
dílnách. Vyráběli jsme kraslice, velikonoční 
zápichy, přáníčka, zajíce, beránky… Žáci dru-
hého stupně pekli jidáše a různé dobroty, pletli 
pomlázky a věnečky. 

Nezůstali jsme jen u vyrábění. Zjišťovali jsme 
také informace (třeba v knihách, časopisech a na 
internetu), jak to s těmi Velikonocemi vlastně 
je. Zaměřili jsme se na historii Velikonoc a prů-
běh těchto svátků. Kde ve světě se tyto svátky 
slaví, jak se v daných jazycích pojmenovávají, 
co dobrého se kde konzumuje a jaké tradice se 
s nimi pojí. Kluci a holky druhého stupně vše 
završili prezentací svých skupinových projektů 
ostatním. Den rychle uběhl a děti si odnášely 
nejen pěkné výrobky, ale i prožitek, že spolu-
práce a tvořivost rodí příjemné chvíle. 

Mgr. Ivana Fehérová, Ph.D., Mgr. Ivana 
Kačmaříková

Foto: ZŠ Trnkovecká

velikonoční projektový den na Trnkovci

Žáci 5.B byli úspěšní v dopravní soutěži



Během prázdninového víkendu 12. a 13. července ožije Ostrava největší 
motoristickou událostí, která je svým programem a pozvanými závodníky 
reprezentativní sportovní událostí a kdy pošesté bude hostitelem a partne-
rem mezinárodního závodu silničních motocyklů a sajdkárů na Okruhu 
Františka Bartoše v Ostravě ‑Radvanicích statutární město Ostrava.

V rámci projektu Ostrava – Evropské město sportu 2014 se divákům 
představí v 7 závodech závodníci z 10 zemí Evropy a Austrálie. Prvním 
přihlášeným zahraničním závodníkem byl Eric Lenser z Austrálie, 

který se po loňském 2. 
místě netajil v médi-
ích tím, že by si letos 
z Ostravy rád odvezl 
zlatý vavřínový věnec. 
Ze Švýcarska přijede 
bývalý vicemistr světa 
Rolf Blatter a loňská 
v ítězná sajdkárová 
posádka Charly Sutter 
a  Br ig i t t e  Fau sch , 
z Anglie dorazí Mick 
Wainwright se 4 zá‑ 
vodními motocykly, 
jeden z nich – ČZ Walter 

předvede v ukázkové 
jízdě, neboť v padesátých 
letech tento motocykl 
sedlal samotný František 
Bartoš. A přihlášky do 
závodu mají pořadatelé 
i od 3 švédských závod-
níků Anderse Larssona, 
M o r g a n a  R e j n a s e 
a Georga Carlssona. 

Vyvrcholením moto-
c y k l o v ý c h  z á v o d ů 
bude f i ná lov ý závod 
Mistrovství České repub-
liky Supermono do 800 
ccm, po jeho skončení pro-
běhne slavnostní vyhlá-
šení nových mistrů republiky. O vítězi se rozhodne mezi Němci Johanesem 
Kehrerem, loňským vítězem ostravského závodu Danielem Zoernwegem 
a loňským mistrem Liborem Kamenickým. Nejvyrovnanějším závodem 
je třída do 600 ccm, kde je přihlášen loňský držitel traťového rekordu 
Marek Červený, Kamil Holán a Michal Dokoupil, který je už jistým pře-
borníkem ČR ve třídě Twin do 650 ccm. 

V sobotu 9.15 začínají tréninkové jízdy, v neděli po slavnostním zahá-
jení v 9.15 hodin bude odstartován první závod v 9.30 hodin. Finálový 
závod Supermono je plánován na samotný závěr sportovního odpoledne 
v 16.15 hodin. 

Text a foto: Ing. Jan Lindner, tajemník závodu
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Začínají prázdniny  
První prázdninová párty 

ve Společenském domě v Bartovicích 
Pomalu, ale jistě se blíží všemi studenty očekávaný konec školního 
roku a přicházejí dva měsíce volna. Všichni, kteří jste celý rok trpěli 

a šrotili se, budete po zásluze odměněni. Na poslední školní den 
v pátek 27. 6. 2014 je právě pro Vás připravena párty, kterou vše 

teprve začne. 
Disco pro děti do 18 let od 15.00 do 19.00 hod.  

a pro dospělé studenty od 20.00 hod. 
Hudbu do uší Vám bude hrnout skvělý DJ,  

který svou aparaturu nevypne. 
V průběhu večera je připravena tombola a losování vstupenek. 

  1. cena – Bečka piva – Radegast 
  2. cena – Domácí slivovice z Moravy 
  3. cena – Láhev dobrého vína z Moravy 

Slečny dostanou u baru na uvítanou 1. Welcome drink ZDARMA. 
Tak neváhejte a přijďte společně s námi otevřít prázdniny do 

Společenského domu v Bartovicích. 
Na Vaši návštěvu se bude těšit personál společenského domu dne 

27. 6. 2014. Děti vstup zdarma a dospělí 50 Kč. 

rychlé motocykly na Okruhu Františka Bartoše

Jeden ze tří přihlášených švédských  Q

závodníků – Anders Larsson.

Horký favorit na absolutního vítěze Marek  Q

Červený.



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:	 špalky		 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    Akce!!!
Ovocné stromky a ke e Palivové d íví:
Okrasné stromy, ke e a r že špalky 600,-/prm/s
Trvalky a letni ky štípané 700,-/prm/s
Hnojiva, substráty, post iky
Otevírací doba: 8-17, so 8-12
 Pet vald Klimšova 1878, tel. 605 248 991, 59 654 20 98

MOTOBAR 
HORIZONT 
ve Společenském domě  

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

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 

Klempířství – JUREČEK
Ostrava-Radvanice

•	Klempířské	a	pokrývačské	práce	•	Údržba	a	opravy	střech	 
a	okapových	systémů	•	Montáže	střešních	oken

•	Další	klempířské	a	pokrývačské	práce
Zavolejte: 737 765 536, 596 227 657

e-mail: klempirstvi.jurecek@seznam.cz, klempirstvi.jurecek.sweb.cz

PODLAHÁŘSTVÍ 
DVFLOOR 

provádí montáž plovoucích  
podlah: 

- Laminátových , celodřevěných 
(3vrstvých), dýhovaných 

- Koberců , PVC, Korku 
- Dřevěných palubek vč. podkladu 
- Marmoleum click 
- OSB, Durelis a DTD desek 
- Obkládání schodišť 
- Stavební chemie- samonivelační 

vyrovnávací podlah. hmoty 
- Montáž obložkových zárubní 
- Prodej podlah, zárubní, lišt 

a veškerého příslušenství 
mobil: 604 265 861, e-mail: 

dvfloor@seznam.cz 
www.dvfloor.cz 

akce 
v knihovně
 Cesty za hranice fantasie 
čtení a povídání o fantasy literatuře s dětmi 
ze ZŠ Bartovice 
pondělí 9. 6. | od 14.00 

 Bratři v triku 
výtvarné odpoledne pro děti – savování 
čtvrtek 12. 6. | od 12.00 do 15.00 

 Za jedničku barevnou rybičku 
Za každou jedničku na vysvědčení si můžeš 
v knihovně vylovit sladkou barevnou 
rybičku. 
pátek 27. 6. | během půjčování 

 Proužky a spirálky 
výtvarné odpoledne pro děti ze sdružení 
Centrom 
červen | během půjčování 

 Rovnou k rovníku 
zábavný test o exotických krajích pro děti 
červen | během půjčování 

 Nejbližší příbuzní 
výstava fotografií ze ZOO Ostrava 
věnovaná šimpanzům a Pavilonu evoluce 
červen | během půjčování 

 Procestujte celý svět 
výstava cestopisných knih 
červen | během půjčování 

 KLUB SLUNÍČEK 
Kuba UŽ chce číst 
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice 
slavnostní zakončení celoroční spolupráce 
červen | v dopoledních hodinách

Bezohledný řidič srazil muže a z místa ujel
Dne 30. 4. 2014 v Ostravě‑Radvanicích 

spatřila motorizovaná hlídka strážníků měst-
ské policie na kruhovém objezdu muže. Tento 
muž srážníky zastavil a oznámil jim, že ho na 
zmíněném místě srazilo osobní motorové vozi-
dlo, které z místa nehody ujelo. Dále si muž 
stěžoval na bolesti pravého ramene, zápěstí 
a pravého kolena. Proto strážníci přivolali rych-
lou záchrannou službu. Lékař na místě rozhodl 
o převozu muže do nemocnice. Dále byla přivo-
lána hlídka DI PČR, ta si celou událost převzala.
 Městská policie Ostrava

KrImI
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RyBAřSké ZávODy – BučINSký POHáR

Foto: Mgr. Martina Linhartová

vRcHLIčácký LAByRyNTík NA Zš vRcHLIckéHO

PáLeNí čARODějNIc


