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Městský obvod, pod vedením starostky Mgr. 
Šárky Tekielové, pokračuje v opravách byto-
vého fondu dalším bytovým domem, a to na ul. 
Matušínského 2 a 4 v Radvanicích. 

V současné době bylo ukončeno výběrové 
řízení na zhotovitele pro realizaci této veřejné 
zakázky.

Stavební práce u bytového domu na ul. 
Matušínského 2 a 4 v Ostravě ‑Radvanicích 
zahrnují provedení kompletního zateplení 
domu včetně nového provedení fasády, osazení 
závěsných plynových kotlů včetně nového roz-
vodu ústředního vytápění. Dále bude provedena 
nová elektroinstalace ve sklepních prostorách 
a k bytovým rozvaděčům, repase vstupních 
dveří, výmalba chodeb, výměna oken v 1. PP, 
provedení izolace spodní stavby a nová plechová 
krytina. Projekt k provedení stavebních úprav 
byl zpracován Projekcí Guňka s.r.o., se sídlem 
Hasičská 617, 739 34 Šenov. Realizaci projektu 
zajistí stavební firma Slonka a.s., se sídlem 
Nádražní 142/20, 702 00 Moravská ‑Ostrava, 
která byla vybrána na základě výběrového 
řízení a se kterou již byla uzavřena městským 
obvodem smlouva o dílo. Celkové náklady 
realizace projektu jsou ve výši cca 4,6 mil. Kč. 
Tato finanční částka zahrnuje projekt, reali-
zaci stavby, autorský dozor, dozor stavebníka, 

koordinátora BOZP. Rekonstrukce bytového 
domu na ul. Matušínského 2, 4 v Radvanicích 
bude hrazena z rozpočtu městského obvodu.

Stavba bude zahájena předáním a převzetím 
staveniště v měsíci květnu a ukončena s ohle-
dem na klimatické podmínky 30. září 2015. 

Svatopluk Běrský, vedoucí odboru MBaI 

městský obvod opět 
přispěje na vstupenky 
do divadla

Mě s t s k ý  o b vo d 
připravil po roce další 
d ivadel n í  p ředs t a -
vení ve Společenském 
d o m ě  v  O s t r a v ě ‑
‑Bartovicích. Tentokrát  
n á s  v  s o b o t u 
3 0 .   k vě t n a  2 015 
v 19 hodin navštíví 
d i v a d e l n í  s o u b o r 
Těšínského divadla s hrou z pera Williama 
Shakespeara Mnoho povyku pro nic. 
Dramatika Williama Shakespeara není třeba 
rozsáhle představovat. Mistrně napsané hry 
jsou ozdobou repertoáru takřka všech diva-
del, ať už jde o komedie či tragédie. Mnoho 
povyku pro nic patří k těm komediím, kte-
rým vévodí láska, láska vroucí i rozhádaná, 
láska něžná i trpící, prostě láska se vším 
všudy. A je‑li opravdová, překoná všechny 
nástrahy, i když se jí občas musí trochu 
pomoct. Hru přeložil Jiří Nosek, uslyšíme 
hudbu Zbyhněva Siwka a režijní taktovky se 
chopil Ivan Misař.

Městský obvod Radvanice a Bartovice 
přispěje svým občanům dotací 200 Kč na 
1 vstupenku. Zvýhodněnou vstupenku zís-
káte po předložení občanského průkazu 
za cenu 150 Kč v 1. patře zdejšího úřadu, č. 
dveří 14, u Jany Sedlákové. Ostatní veřejnost 
si může zakoupit vstupenku tamtéž, avšak 
v plné ceně za 350 Kč. (red)

rekonstrukce bytového domu 
matušínského 2 a 4 v Ostravě-radvanicích

Chystá se den dětí
Oslavy Dne dětí připravil městský obvod 

tentokrát už na čtvrtek 28. května 2015. Ve 
Společenském domě v Ostravě ‑Bartovicích 
bude už od 9:00 hodin př ipraven pro-
gram plný her, soutěží a zábavy s bratry 
Chabičovskými. Ranní pásmo, které je při-
praveno pro ty nejmenší z mateřských škol 
a žáky z prvního stupně základní školy, bude 
trvat do 10:30 hodin. Mohou přijít i maminky 
s malými dětmi, které jsou doma a nenavště-
vují žádnou mateřskou školu. Od 10:30 hodin 
do 12:00 hodin pak proběhne program pro 
větší děti z druhého stupně základní školy. 
Vstupné je zdarma. Všechny děti dostanou 
drobný dárek a užijí si svou oslavu, doufáme, 
na plno! (red)



RaB noviny 2

Ve čtvrtek 9. dubna přijela jednotka SDH 
Radvanice k Římskokatolickému kostelu 
v O.‑Radvanicích. Nejednalo se však naštěstí 
o žádnou vážnou katastrofu na objektu kostela, 
ale o předem naplánované cvičení, kterým se 
mělo ověřit zdolávání požáru na objektu větší 
hodnoty, respektive zjistit, zda‑li jednotka SDH 
disponuje takovými technickými prostředky, 
aby zvládla požár výškové budovy. 

Byl simulován požár na střeše kostela po úderu 
blesku. Musela být použita výšková technika, 
neboť střecha kostela je ve výšce nad 30 m. Mohlo 
tak dojít k ověření tlaků vody potřebného pro 
účinný zásah při podobné události. V neposlední 
řadě se ověřovala orientace v předem neznámém 
a členitém objektu kostela, kde je několik úrovní 
zázemí, a hasiči museli zvládnout situaci i za těchto 
ztížených podmínek v neznámém terénu.

Cvičením získala jednotka SDH Radvanice 
nové poznatky o své práci. Zejména vyšlo 
najevo, že je potřeba pracovat s většími tlaky 
na čerpadlech, než byli doposud zvyklí, pokud 

se bude jednat o požár v takto vysoké budově. 
Zároveň se hasiči seznámili s objektem kostela, 
zejména s jeho interiéry pro případ, že by někdy 
v budoucnu zde k požáru opravdu došlo. Získali 
tak výhodu znalosti terénu. 

S jistotou lze říci, že by zdejší jednotka 
radvanických hasičů byla schopna zvládnout 
uhasit podobný požár i v reálné situaci při při-
hlédnutí ke klimatickým podmínkám. Cvičení 
se účastnila jednotka SDH Radvanice se svými 
třemi vozy a počtem deseti členů hasičů. Na 
místě jim pomáhali strážníci Městské policie 
Ostrava, kteří zajišťovali prostor, pořádek a bez-
problémový provoz v místě cvičení. Na závěr 
je potřeba poděkovat panu faráři římskokato-
lické farnosti v Ostravě ‑Radvanicích panu Mgr. 
Marku Jargusovi za umožnění cvičení v pro-
storách kostela a přívětivému přístupu ke všem 
zúčastněným osobám v rámci cvičení.

(red), Foto: Tomáš Lach

U kostela zasahovali hasiči

S účinností od 1. ledna 2015 vstoupila v plat-
nost novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích, 
která zahrnuje řadu změn. Některé uvádíme:
● Převod vozidla započatý po 1. lednu 2015 

– probíhá na obecním úřadu obce s rozší-
řenou působností, kde je původní vlastník 
vozidla doposud registrován, za přítom-
nosti původního a nového vlastníka vozi-
dla, kdy jeden z nich nebo i oba mohou 
zmocnit plnou mocí s úředně ověřeným 
podpisem toho, kdo na úřad půjde. Vozidlo 
nemusí mít platnou TK, kdy nový vlastník 
musí předložit protokol o evidenční kont-
role (ne starší 14 dnů) a doklad o pojištění 
vozidla (zelenou kartu), velký a malý tech-
nický průkaz. Na vozidle jsou ponechány 
původní registrační značky, nemění se. 
Správní poplatek činí 800 Kč.

● Převod vozidla započatý do 31. prosince 
2014 zápisem do technického průkazu (tzv. 
polopřevod) – platí podmínky jako v rozsahu 
převodu vozidla započatém po 1. lednu 2015 
s výjimkou: pro dokončení tohoto převodu 
musí vozidlo mít platnou TK, registrace 
vozidla musí proběhnout na obecním úřadě 
obce s rozšířenou působností dle místa trva-
lého bydliště nebo sídla nového vlastníka 

vozidla, povinnost dohlášení takovéhoto 
vozidla je zákonem stanovena do 30. června 
2015 – po tomto datu vozidlo zanikne (bude 
trvale vyřazeno z provozu) bez možnosti 
jeho opětovného zaregistrování.

● Vyřazení vozidla z provozu (dříve tzv. 
depozit neboli dočasné vyřazení vozidla) 
prováděné po 1. lednu 2015 – žádost podává 
vlastník vozidla, popřípadě provozovatel 
s plnou mocí vlastníka bez úředně ověře-
ného podpisu, žadatel předloží velký a malý 
technický průkaz a registrační značky vozi-
dla. Správní poplatek činí 200 Kč a doba 
vyřazení je pouze 12 po sobě jdoucích 
kalendářních měsíců. Po uplynutí této lhůty 
musí vlastník vyřazeného vozidla bez zby-
tečného odkladu oznámit úřadu obce s roz-
šířenou působností (do 14 dnů) adresu místa 
umístění vyřazeného vozidla a účel jeho 
využití.

● Zánik vozidla (dříve tzv. trvalé vyřazení vozi-
dla z registru vozidel) – vozidlo zanikne (je 
trvale vyřazeno z registru vozidel), pokud je 
ekologicky zlikvidováno v zařízení ke sběru 
autovraků, rozebrání vozidla na náhradní 
díly není podle zákona přípustné. Žadatelem 
o zánik vozidla je vlastník vozidla, který 
předkládá protokol o ekologické likvidaci 

Řidiči, pozor! zkontrolujte si, zda máte vše ve svých dokladech v pořádku
vozidla, registrační značky vozidla, malý 
a velký technický průkaz vozidla. Po 1. 
lednu 2016 zaniknou podle novely zákona 
všechna vozidla vyřazená z provozu (vozi-
dla v depozitu), jejichž majitelé nenahlásí 
místo uložení a účel využití těchto vozidel. 
Po 30. červnu 2015 rovněž zaniknou vozidla, 
která jsou „pouze“ odhlášena (v převodu na 
nového vlastníka, tzv. polopřevod) a nebyla 
zaevidována na nového vlastníka. Zánikem 
vozidla pozbývá vozidlo schopnost provozu 
na pozemních komunikacích a nemůže být 
již znovu zaevidováno.

Změny, které je podle novely vlastník vozidla 
povinen provést (převod nebo přechod vozidla, 
změna bydliště, příjmení, ztráta registračních 
značek, ztráta malého nebo velkého TP, tech-
nické změny vozidel…), je nutno uskutečnit 
do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně 
došlo.

Přesné informace lze vyžádat od pracovníků 
oddělení evidence silničních vozidel odboru 
dopravně správních činností Magistrátu města 
Ostravy, jejichž kontakty jsou na stránkách 
města www.ostrava.cz. 

(Ostravská radnice)
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z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu na své 9. schůzi 
konané dne 25. března 2015
• rozhodla o uzavření smlouvy na službu pod 

názvem „Projektová dokumentace na prove-
dení stavby Udržovací práce na chodnících 
ul. Těšínská, Ostrava ‑Radvanice“ se společ-
ností PROJEKT 2010 s.r.o.,

• rozhodla o uzavření Smlouvy o poskytování 
pravidelných ročních služeb BOZP a PO se 
společností ENERGOM Projekty, a.s.,

• doporučila statutárnímu městu Ostrava bez-
úplatně převést pozemky parc. č. 3215/13, 
3265/27 a 2124/20 v k. ú. Radvanice, které 
jsou součástí kruhového objezdu Těšínská, 
Lihova rská ,  Čapkova do vlas t n ic t v í 
Moravskoslezského kraje s právem hospo-

dařit pro Správu silnic Moravskoslezského 
kraje.

Rada městského obvodu na své 10. schůzi 
konané dne 8. dubna 2015
• schválila dodatek k Zásadám pro přidělování 

bytů v majetku města Ostravy, svěřená správa 
městskému obvodu Radvanice a Bartovice,

• schválila Směrnici pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu,

• rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě 
o vytvoření pracovních příležitostí v rámci 
veřejně prospěšných prací,

• rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na rea-
lizaci stavby „Stavební úpravy bytového 
domu na ul. Matušínského 2, 4 v Ostravě‑
‑Radvanicích se společností SLONKA s.r.o.

zajistěte si platbu 
poplatku za komunální 
odpad přes SIPO

Termín pro zaplacení poplatku za komunální 
odpad je 30. června 2015. Výše poplatku je posled-
ních 10 let stále stejná a činí 498 Kč na osobu. Úhrada 
poplatku v pokladně Magistrátu města Ostravy je 
určena primárně pro poplatníky, kteří nemají běžný 
účet. Na pokladně lze platit i platebními kartami, 
a to kdykoliv v průběhu prvního pololetí 2015. Další 
způsoby úhrady poplatku jsou bankovním převo-
dem nebo složenkou typu A a dále prostřednictvím 
SIPO. Bezhotovostní způsob platby je pohodlnější, 
levnější a stal se již standardem. Doporučujeme 
proto občanům využít možnosti placení poplatku 
prostřednictvím SIPO, což je obstaravatelská čin-
nost České pošty spočívající v inkasování plateb od 
fyzických osob ve prospěch právnických a dalších 
osob, které s poštou uzavřely smlouvu o zajištění 
platby přes SIPO. Obecně SIPO slouží k úhradě 
např. nájemného, elektřiny, plynu, vody, rozhlaso-
vých a televizních poplatků, poplatku za komunální 
odpad atd. Vyplněním níže uvedených údajů a jejich 
zasláním poštou či osobním předáním na Magistrát 
města Ostrava, odbor financí a rozpočtu, Prokešovo 
náměstí 8, 729 30 Ostrava, bude žadateli platba na 
SIPO navedena. Žádost o navedení platby na SIPO 
můžete rovněž zaslat naskenovanou v elektronické 
podobě na adresu komunalniodpad@ostrava.cz. 
Požadavek na navedení platby přes SIPO je nutné 
doručit do 15. května letošního roku. Při pozdějším 
zaslání požadavku se platba poplatku uskuteční pro-
střednictvím SIPO až od příštího roku. U občanů, 
kteří platí za odpad přes SIPO už delší dobu, se nic 
nemění. (Ostravská radnice)

Výroční schůze Bartovických zahrádkářů se 
konala 24. března. Ta letošní byla poněkud jiná, 
protože dlouholetý předseda a zahrádkář tělem 
i duší př. Ing. L. Červený ze zdravotních důvodů 
odstoupil z funkce.

Za svou dlouholetou záslužnou práci pro 
Český zahrádkářský svaz obdržel Bronzovou 
medaili Republikové rady ČZS.

Činnost v roce 2014 byla zaměřena přede-
vším na akce k 80. výročí naší organizace.

K tomuto výročí jsme vydali v elektronické 
i listinné podobě historii naší ZO „Tak šel čas“, 
kterou pečlivě a nezištně zpracovali manželé 
Joklovi.

Uspořádali jsme pro zahrádkáře a naše pří-
znivce tři společenské akce, zájezd na Floru, 

exkurzi do botanické zahrady a osm odborných 
přednášek a instruktáží. Přivítali jsme na nich 
celkem 540 zájemců.

Vážíme si úsilí a intenzivního jednání 
zástupců našeho obvodu a územního sdružení 
ČZS Ostrava s vedením města a dalšími zain-
teresovanými. Díky tomu mohla být završena 
pětadvacetiletá snaha o získání pozemků, na 
kterých působíme.

A co v letošním roce? Ples, Francouzský 
podvečer a odbornou přednášku o léčivých rost-
linách, výstavu v botanické zahradě a zájezd na 
výstavu Flora Olomouc máme již za sebou.

Nejbližší akcí bude 29. května přednáška 
„Holandské jaro“ spojená s tradičním smaže-
ním vaječiny v domě zahrádkářů.

O dalších plánovaných akcích, jako jsou 
Výstava květin, Soutěž o nejlepší závin, 
Adventní a vánoční vazba stejně jako o odbor-
ných přednáškách a instruktážích vás budeme 
průběžně informovat. Všichni, včetně našich 
příznivců, jsou srdečně zváni.

Na závěr naší členské schůze vystoupil 
místostarosta Aleš Boháč, který poděkoval 
odstupujícímu předsedovi za práci nejen pro 
zahrádkáře, ale i pro obec. Informoval nás 
o možnostech vzájemné spolupráce a popřál 
naší organizaci i nově zvolené předsedkyni Ing. 
Anně Hálové hodně úspěchů v další práci.

Výbor ZO ČSZ Bartovice

Počátkem měsíce dubna podal městský obvod 
Radvanice a Bartovice přihlášku do výběrového 
řízení pro poskytnutí dotace z rozpočtu statutár-
ního města Ostravy na projekt „Sportovní příměst-
ský tábor“. V letošním roce se změnila vyhlášená 
témata, na která město přispívá, proto jsme museli 
také přizpůsobit podmínky letošního příměstského 
tábora. Tábor bude probíhat stejně jako v minulých 
letech ve dvou letních turnusech – týden v červenci 
a týden v srpnu. Aktivity však budou zaměřeny 
zejména na sportovní vyžití dětí. Pod vedením tre-
néra z TJ Sokol Radvanice bude sestaven program. 
Děti se mohou těšit na míčové hry, jízdu na kole, na 
koloběžkách, turistiku apod. Bude využito zázemí 
hřiště TJ Sokol Radvanice a Bartovice, hřiště 
u Společenského domu v O.‑Bartovicích, venkovní 

tělocvičny na Poláškově ulici, Dalimilův park a 
návštěva dopravního hřiště v O.‑Přívozu. 

Cílem projektu je vyplnit volnočasové aktivity 
dětí a mládeže z rizikových sociálně slabých skupin 
smysluplně a využít těchto aktivit k prevenci krimi-
nality dětí a mládeže. Zároveň je dalším cílem zajis-
tit dostupnost sportovních aktivit rizikovým dětem 
a mládeži našeho městského obvodu s možností kon-
tinuity i po ukončení projektu.

Pokud bude městský obvod úspěšný v získání 
dotace na příměstský tábor, budeme informovat 
rodiče dětí prostřednictvím RaB novin, na webo-
vých stránkách a veřejných vývěskách o možnosti 
a podmínkách podání přihlášky na tábor. Účast dětí 
v příměstském táboře bude jako každým rokem 
zdarma. (red)

Poděkování za dlouholetou 
záslužnou práci

Na výroční schůzi ZO ČZS v Ostravě‑
‑Bartovicích odstoupil z vedení pan Luděk 
Červený. Svou obětavou a záslužnou prací 

důstojně prezentoval nejen bartovické zahrád-
káře, ale i náš městský obvod. Vedení městského 
obvodu, starostka Šárka Tekielová a místosta-
rosta Aleš Boháč, poděkovalo panu Červenému 
za obětavou práci v čele zahrádkářského svazu 
pro náš městský obvod. (RED)

Foto: Šárka Krkošková

Bartovičtí zahrádkáři bilancovali a plánovali

Požádali jsme o dotace na příměstský tábor
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městská policie zve 
na bezplatný kurz 
pro veřejnost

Městská policie Ostrava zve na další z řady 
bezplatných kurzů pro veřejnost, které pořádá 
v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Konat 
se proto bude v prostorách budovy městské 
policie na ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravě 
ve středu 27. května 2015 od 16:00 hodin. 
Květnové setkání s občany nese název Váš 
pes – starost nebo radost? Pes – pomocník 
v IZS. Hovořit se bude o psech chovaných ve 
městě, o povinnostech chovatelů psů, o pravi-
dlech pro pohyb psů v ulicích města, o odpo-
vědnosti chovatelů za škody způsobené psem. 
Nepovšimnuti nezůstanou ani psi záchranář-
ští, kteří jsou využíváni při vyhledávání lidí 
zavalených sutinami nebo pohřešovaných 
osob, ani ti policejní, kteří se již mnohdy stali 
neocenitelnými při dopadení pachatelů trest-
ných činů. Samozřejmě nebude chybět oblí-
bená sebeobrana a i tentokrát bude připraven 
dětský koutek pro děti účastníků kurzu. 

Připomínáme, že je vhodné si s sebou 
přinést spor tovní oblečení (pro výuku 
sebeobrany), popř. volnější obuv na přezutí 
a hygienické potřeby (možnost využití spr-
chy po sebeobraně). Sportovní obuv není 
třeba, výuka základů sebeobrany probíhá 
v tělocvičně na žíněnkách.

Bližší informace rádi poskytneme na tel. 
599 414 165, 950 739 407 nebo prostřednic-
tvím elektronické pošty na adrese info@
mpostrava.cz. Není potřeba se předem na 
kurz přihlašovat.

vítání občánků
V sobotu dne 11. dubna 2015 slavnostně při-

vítala v naší obřadní síni radnice starostka Šárka 
Tekielová a matrikářka Šárka Krkošková nově 
narozené občánky našeho městského obvodu. 
Rodiče, jejich nejbližší a přátelé přijali pozvání 
na slavnostní vítání občánků milé Amálky, 
Karolínky, Nikolky, Beátky a milého Samuelka 
a Oliverka. Našim nejmenším si připravily milé 
vystoupení děti z radvanické mateřské školy pod 
vedením paní učitelky Henriety Čajkové.

Po zhlédnutí kulturního programu paní sta-
rostka rodičům dětí pogratulovala, předala jim 
věcný dar a mamince květinu. Rodiče se zapsali 
do naší pamětní kroniky a nechali se s mimin-
kem vyfotit u kolébky. 

Příjemnou slavnostní atmosféru celého 
obřadu zdokumentoval pan Roman Pecháček na 
společné CD, které si rodiče mohou vyzvednout 
na sekretariátě úřadu. Celý obřad také zachytila 
regionální televize a je k nahlédnutí prostřed-
nictvím internetových stránek www.radvanice.
ostrava.cz nebo na adrese www.tvova.cz.

Šárka Krkošková, odbor OaVV

Nedávno nově z rekonst r uovaný k lub 
důchodců v Bartovicích se dne 16. dubna 2015 
naplnil do posledního místečka tamějšími 
členy. Sešli se tak v hojném počtu při příle-
žitosti oslav jubilantů – paní Čajkové, pana 
Dychuse, paní Krkoškové, paní Matějové, paní 
Reznerové, paní Střádalové, paní Vidlářové 
a paní Zápalkové. Pro oslavence byly nachystány 

krásné dárkové balíčky a paní starostka Šárka 
Tekielová přivezla všem zúčastněným sladké 
občerstvení v podobě zákusků. Bylo připraveno 
bohaté pohoštění v podobě oběda, podával se 
řízek s bramborovým salátem. Celkové spo-
lečné veselí se protáhlo až do večerních hodin 
a nezbývá nic jiného, než popřát oslavencům 
všechno nejlepší a pevné zdraví, životní elán 
i pohodu do dalších let.

Text i foto: Kateřina Tomanová

v klubu důchodců v Bartovicích 
oslavovali jubilanty

Pozvánka  
na tradiční 
smažení vaječiny

Výbor ZO ČZS v Ostravě ‑Radvanicích 
zve své členy zahrádkáře, ale i ostatní 
zájemce, do spolkové budovy na tradiční 
smažení vaječiny dne 23. 5. 2015 v 17 hodin. 
Vše potřebné je zajištěno.

Výbor ZO ČZS Radvanice

Přijímací zkoušky do 
základní umělecké školy
Základní umělecká škola Edvarda Runda 
srdečně zve všechny zájemce k zápisu pro školní 
rok 2015–2016.
Připravili jsme pro vás nabídku 
v těchto oborech:
- hudební: housle, klavír, violoncello, kon-
trabas, kytara, harfa, cimbál, zobcová flétna , 
příčná flétna, klarinet, akordeon, hoboj, trubka, 
lesní roh, zpěv, sborový zpěv, varhany, keyboard.
Nejmladším dětem nabízíme výuku v Přípravné 
hudební výchově,
- taneční, 
- výtvarný,
- literárně-draMatický.
Zájemci se mohou hlásit v týdnu od
1. června–5. června 2015 od 14.00 do 17.00 hod.
• v pobočce na ul. Třanovského č. 12 v Ostravě‑

‑Radvanicích, 
• v budově školy na Keltičkově ul. č. 4 ve 

Slezské Ostravě.
Na děti, studenty i rodiče se těší kolektiv 
základní umělecké školy.
Bližší informace na tel. číslech 733 547 254, 
596 232 167.
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SerIál
představujeme podnikatele 

v obvodu

Dnešní díl seriálu, ve kterém už čtyři roky 
představujeme podnikatele našeho městského 
obvodu, věnujeme paní Kateřině Tóthové, krej-
čové z Bartovic. Šitím oděvů se živí prakticky 
přes dvacet let, ale teprve od roku 2005 pod-
niká tzv. „ve svém“. V rodinném domku na ul. 
Těšínské, ve kterém zároveň i bydlí, má vkusně 
zařízenou šicí dílnu, kde tvoří své zakázky. 
Když se zde rozhlédnete, můžete vidět několik 
rozšitých modelů šatů, spoustu špulek barev-
ných nití, střihy, a tomu všemu vévodí tři šicí 
stroje – každý na šití něčeho jiného. 

Že bude paní Tóthová švadlenou, byla roz-
hodnuta už v dětství. Obě její babičky byly totiž 
švadlenami a ona mezi látkami, nitěmi a šaty 
vyrůstala prakticky odmala. Po vyučení za dám-
skou krejčovou pracovala v několika soukro-
mých firmách, ale při sériové výrobě pociťovala 
nevyužití vlastní kreativity a talentu. Toužila si 
otevřít vlastní krejčovství, kde by se mohla lépe 
profesně rozvíjet. Že byla její volba šťastná, se 
ukázalo záhy, když se ve své šicí dílně prakticky 
už nezastavila. Jejích služeb začaly využívat 
zákaznice nejen z našeho městského obvodu, ale 
dojíždějí i ze Šenova a z Havířova. 

Asi jako každá švadlenka chtěla i paní 
Tóthová prezentovat svůj um široké veřejnosti, 
proto uspořádala už dvě vlastní autorské módní 
přehlídky – Na Lapačce v Šenově a v Sokolovně 
v Radvanicích. Obě přehlídky měly velký 
úspěch, o čemž svědčila hojná účast návštěv-
níků. Modelky v šatech z dílny paní Tóthové však 
nebyly profesionálky, které byste mohli potkat 
na jiných přehlídkových molech. Své modely 
předváděly její zákaznice a kamarádky. Proto 

také byla atmosféra přehlídek velmi odlehčená 
a zábavná, čemuž přispěl i doprovodný kulturní 
program.

Práce a kreativita paní Tóthové je však 
ozvláštněna i dalším úspěchem. Začala spolu-
pracovat s jedním ze zdejších fotografů a vznikl 
tak velmi zajímavý projekt. Nechala fotogra-
fie přenášet na látky, ze kterých pak šila šaty. 
Vznikla nevšední kolekce „živé obrazy“, se kte-
rou se prezentovala jako host na módní přehlídce 
společnosti ALMA MATER v Bohumíně.

„Šití oděvů vyžaduje trpělivost, hodně trpě-
livosti,“ říká paní Tóthová, kterou prakticky 
nepřekvapí žádný náročný požadavek zákaznic. 
Mezi méně oblíbené látky řadí hedvábí a šifony, 
protože je jim potřeba věnovat hodně péče, ale 
výsledek pak stojí za to. Co vyloženě nemá ráda, 
je šití záclon. Raději stokrát ušije sako než jedny 
obyčejné záclony do kuchyně. Mezi tzv. „rych-
lovky“ by zařadila sukně. Na ty jí stačí den, dva. 
Obvyklá lhůta na šaty je však asi jeden týden. 
Záleží na náročnosti modelu. 

„Zákaznice si nosí látky většinou samy. 
Občas jdu něco nakoupit i já, ale to už musím 
přesně vědět, jaká barva je vyžadována a k jaké 
příležitosti se budou šaty nosit. Každý model je 
originál a nestane se tedy, že by se potkaly dvě 
ženy v úplně shodných modelech. Už se stalo, 
že si přinesly dvě paní stejnou látku na šaty. 
Jedny jsem už měla ušité, tak jsem raději dru-
hou paní upozornila, že se stejným vzorem na 
šatech může potkat jinou ženu. Ale nevadilo jí 
to,“ vypráví paní Tóthová.

O zákaznice nemá paní Tóthová nouzi. 
Chodí prakticky denně. Výhodou je, že má 
svou provozovnu hned u hlavní cesty s dobrou 
dopravní dostupností, nedaleko zastávky MHD. 
U domku se pak dá i dobře parkovat. Klidná 
obytná zóna našeho městského obvodu je jistě 
příjemným prostředím nejen pro paní Tóthovou 

a její rodinu, ale i pro zákaznice, které si u ní 
nechávají šít či opravovat své oděvy.

Do budoucna by chtěla tato místní švadlena 
uspořádat další módní přehlídku, pokud se jí 
podaří navázat spolupráci s člověkem, který 
má tyto akce na starosti. Ráda by tak prezento-
vala svou práci, do které již pomalu zasvěcuje 
svou malou dcerku a doufá, že se třeba i ona 
jednou bude věnovat tomuto krásnému řemeslu. 
V rodině má paní Tóthová velkou oporu, ale jak 
sama říká: „Platí zde ono známé pořekadlo, že 
kovářova kobyla chodí bosa. To znamená, že šiju 
většinou cizím lidem a na vlastní členy rodiny 
mi už nezbývá čas. Už si ani nepamatuji, že bych 
ušila něco někomu tady doma.“

Když teď pohlédnete do svého šatníku a zjis-
títe, že potřebujete s přicházejícím létem třeba 
obměnu šatů či sukně, neváhejte se zastavit do 
blízkého krejčovství. Budete překvapeni spous-
tou nápadů, které vám paní Tóthová nabídne. 
Můžete přibrat na opravu i nějaké ty zipy v kal-
hotách či bundě, popřípadě si nechat přešít něco 
po babičce, když se teď módní trendy z dávných 
let zase vrací do módy.

Text a foto: Kateřina Tomanová
krejčovství kateřina tóthová
Těšínská 152/469
717 00 Ostrava‑Bartovice
Tel.: 604155068
E‑mail: Tothova.Katarina@seznam.cz

Krejčovství Kateřina tóthová nabízí 
v Bartovicích své služby už 10 let

V letošním roce za období leden až březen 
evidujeme 3 dopravní nehody s účastí cyklistů. 

Připomeňme si povinnou výbavu jízdního 
kola:
• dvě na sobě nezávislé účinné brzdy, 
• zadní odrazka červené barvy (tato může 

být kombinována se zadní červenou svítil-
nou nebo nahrazena odrazovými materiály 
obdobných vlastností),

• přední odrazka bílé barvy (tato odrazka 
může být nahrazena odrazovými materiály 
obdobných vlastností),

• odrazky oranžové barvy na obou stra-
nách šlapátek, na paprscích předního nebo 

zadního kola nebo obou kol nejméně jedna 
boční odrazka oranžové barvy na každé 
straně kola.
Odrazové materiály nahrazující přední nebo 

zadní odrazku mohou být umístěny na oděvu či 
obuvi cyklisty. Oranžové odrazky mohou být 
nahrazeny odrazovými materiály na bocích 
kola nebo na bocích plášťů pneumatik či na kon-
cích blatníků nebo na bočních částech oděvů 
cyklisty.

Za snížené viditelnosti:
• světlomet svítící dopředu bílým světlem,
• zadní svítilna červené barvy.

M e z i  d o p o r u č e n o u  v ý b a v u  p a t ř í 

zvonek, účinný kryt řetězu, účinné blatníky. 
Samozřejmostí je přilba, která je do osmnácti let 
povinná. A závěrem ještě malé připomenutí:
• do provozu mohou bez doprovodu děti starší 

deseti let,
• dítě, které sedí v sedačce na jízdním kole, 

mohou vézt osoby starší patnácti let,
• osoby starší osmnácti let mohou vézt dítě, 

které je ke kolu připojeno spojovací tyčí.
Spolupracující cykloprodejci:

por. Mgr. Kateřina Špoková
komisař

máte své kolo v pořádku?



6.5. 15.00 12. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář starostky

12.5. 16.00 ZO SPCCH O.-Radvanice 
– výborová schůze

12. 5. 17.00 Členská schůze ČSCH 
Radvanice 

13.5. 14.00 KD Radvanice – Oslava 
svátku maminek

14.5. 16.00
KD Bartovice – Turnaj 
v kuželkách (v případě 
nepřízně počasí přesun na 
25.6.)

15.5. 18.00 ČSV o.s. ZO Radvanice 
Bartovice – výbor schůze

19.5. 17.00 Koncert vážné hudby – 
obřadní síň radnice

20.5. 15.00 13. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář starostky

26.5. 15.00 KD při DPS Bartovice – 
Jubilanti 1. pololetí

28.5. 16.00 KD Bartovice – Kácení 
májky

28.5. 9.00 a 
10.30

Den dětí – Společenský 
dům v O.-Bartovicích

29.5. 19.00
OS RABA MOTOSPORT 
– Májová veselice, klub 
Stodola, ul. Pastrňákova

30.5. 19.00
Těšínské divadlo – 
Mnoho povyku pro 
nic, Společenský dům 
v O.-Bartovicích
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v měsíci květnu

Kalendář
událostí

Naši jubilanti v květnu 2015
blahopřejeme!

Zbyněk kaplan, Stanislav kaločaj, Jaromír rucký, anna Stoklasa, Jozef 
Mika, ladislav čanecký, anna coufalíková, Marcela Srovnalová, ivana 

hubáčová, ivo borský, ivana červenková, Pavel Sniegoň, iveta balážová, 
Pavel Gil, bronislava cieslarová, Marcela halušková, věra kapustová, 

vladimír Pitřík, renata Orlová, Miroslav cabák, naděžda teclová, radmila 
Jelínková, ludmila bílková, Marta Poledníková, boris Prokop, ivan holub, 

Marta kunčická, Marie černohorská, hana axmannová, anna Píšťková, Olga 
čajková, anna halová, boleslav Zelina, božena horáková, Zdeňka kišková, 
vlasta dedková, břetislav Pekař, anton Masnica, Jarmila Ščurková, anna 

kaifoszová, ludmila beránková 
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.

Krásná životní jubilea
Krásná životní jubilea 80 let oslavili v úžasné 

zdravotní i rodinné pohodě pan Jiří Kubínek 
a také paní Libuše Ohnutová. Oběma jubilan‑
tům, dlouholetým obyvatelům našeho měst‑
ského obvodu, srdečně pogratulovala starostka 

Mgr. Šárka Tekielová a matrikářka Bc. Šárka 
Krkošková. Do dalších let oslavencům pře‑
jeme pevné zdraví, životní elán a stále dobrou 
náladu.

Šárka Krkošková, odbor OaVV

Již letos potřetí, tentokrát dne 21. dubna 2015 
se uskutečnil v obřadní síni naší radnice koncert 
vážné hudby v podání studentů Janáčkovy kon‑
zervatoře a gymnázia v Ostravě. Tentokrát se 
zejména zpívalo za klavírního doprovodu Mgr. 
Reginy Bednaříkové. Na programu byly písně 
takových velikánů jako Bohuslava Martinů, 
Antonína Dvořáka či Wolfganga Amadea 

Mozarta. Zazpívali nám Richard Božek, Nikol 
Turoňová, Isabela Ufrlová a Karolína Levková. 
Na kytaru se předvedla Milena Šolcová a klari‑
net se rozezněl z úst Ondřeje Janči. Průvodním 
slovem k celému programu uvedl mladé talento‑
vané umělce MgA. Jiří Bystroň. Že se koncerty 
vážné hudby těší velké oblibě, svědčí i naplněná 
obřadní síň a bouřlivý potlesk diváků. (red) 

Foto: Kateřina Tomanová

Koncert vážné hudby
Libuše Ohnutová  Jiří Kubínek 

akce v knihovně
 Z lásky pro maminku
výtvarná dílna pro děti
pondělí 4.5. | od 13 do 16
čtvrtek 7.5. | od 13 do 16
 První lásky – žádné vrásky
čtení a povídání o knihách na téma trable s 
láskou s dětmi ze ZŠ Bartovice
pondělí 4. 5. | od 14
 Hrdliččin hlas
test pro děti 
květen | během půjčování
 Jarní kvítí – slunce svítí 
výstava fotografií jarních květin od Mgr. 
Liany Svobodové
květen | během půjčování
 Strasti otce vlasti
výstava knih k 700. výročí narození Karla IV.
květen | během půjčování



80. výročí přítele zeliny
D n e  1 9 . 5 . o s l a v í 

významné životní jubi-
leum př ítel  Boleslav 
Z e l i n a ,  d l o u h o l e t ý 
předseda základní orga-
nizace ČSV Radvanice‑
‑Bartovice. Členem ZO 
je od roku 1959. Od roku 
1972 pracoval jako člen 
výboru, později od roku 
1976 začal pracovat jako místopředseda. V roce 
1983 byl zvolen předsedou a pracuje jako před-
seda doposud.

Ve svém věku je aktivní a velmi zodpovědný 
předseda. Pravidelně vede schůze a dobře orga-
nizuje chod celé ZO. Také mnoho let se podílí 
aktivně ve výboru OO Ostrava. Touto cestou 
děkujeme za dlouholetou a obětavou práci 
a přejeme pevné zdraví, životní pohodu a hodně 
zdravíčka do dalších let.

Kateřina Vidlářová, jednatelka ZO ČSV
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Dne 5. května 2015 vzpomeneme 
1. výročí úmrtí 
pana 

karla Slipka
z Ostravy‑Radvanic.
Všem, kdo jste ho znali a měli rádi, 
děkujeme za tichou vzpomínku.
Vzpomínají manželka Lydie, dcera 
Lydie s rodinou a syn Zdenek.

V hlubokém zármutku oznamujeme všem 
přátelům a známým, že nás dne 17. dubna 2015 
navždy opustila ve věku 65 let naše milovaná 
manželka, maminka, tchýně, babička, švagrová 
a teta, paní

emilia Priečková.
Zároveň chceme poděkovat všem, kteří se přišli 
s naší drahou zesnulou naposledy rozloučit 
v římskokatolickém kostele Neposkvrněného početí 
Panny Marie v Ostravě‑Radvanicích.
Za celou zarmoucenou rodinu manžel Miroslav 
Priečko.

realizace plynovodního 
potrubí v radvanicích

Koncem měsíce dubna započala společ-
nost RWE Distribuční služby, s.r.o., s realizací 
stavby nízkotlakých plynovodů v městském 
obvodě Radvanice a Bartovice. Stavbou budou 
postupně uzavírány ulice Rokycanova mezi 
ulicemi Třanovského a Vrchlického v období 
mezi 20. 4. a 1. 5. 2015. Ulice Ščerbovského 
a Budovcova budou uzavřeny mezi ulicemi 
Čapkova a Vrchlického v termínu 2. 5.–20. 5. 
2015, resp. 21.5.–15. 6.2015. Zhotovitelem díla 
je společnost SMP – Služby s.r.o. a předpoklá-
daný termín ukončení stavby je plánován kon-
cem června. Odbor SŘDaŽP

O víkendu 11.–12. dubna se uskutečnil již 
devátý ročník rybářských závodů s názvem 
Bučinský pohár. Jak už název napovídá, závody 
se konaly na rybníku Bučina, respektive v rybář-
ském revíru Ostravice 1A. 

První soutěžní den byl věnován dospě-
lým závodníkům. Účastnili se ho jednotlivci 

v počtu 30 rybářů a pak také tříčlenná druž-
stva. Těch bylo 7 týmů. Počasí se předvedlo 
v doslova letních teplotách a přimělo početné 
skupinky lidí k příjemné sobotní procházce 
kolem rybníka. Mohli také ochutnat mimo jiné 
poctivý myslivecký kotlíkový gulášek, pravou 
zelňačku, uzené makrely a grilovanou klo-
básku. V průběhu závodů se chytilo cca 40 kg 
ryb. Převažovaly plotice. Na výherce čekaly 
hodnotné ceny, z nichž prvnímu místu vévo-
dilo divoké prase o váze 35 kg. Vyhrál ho pan 

Valentýn Rybář, avšak ten svou výhru „vymě-
nil“ s druhým umístěným výhercem za uzenou 
kýtu. V kategorii družstev vyhrál Fishing Team 
Bučina, který měl mezi sebou mistryni repub-
liky v chytání ryb.

Neděle byla soutěžním dnem pro dětské 
rybáře. Přišlo si zachytat celkem 28 dětí ve věku 
do patnácti let. Soutěžilo se na celkovou váhu, tzn., 
že se soutěžícím sečetly dosažené váhy ryb v jed-
notlivých kolech. Stejně jako dospělí, musejí mít 
i děti vhodné profesionální rybářské vybavení, 
tedy různé druhy prutů. U dětí jsou pruty ještě 
přizpůsobeny na jejich výšku. Pokud přemýš-
líte, kde se dá na takové rybářské závody tréno-
vat, když předtím bylo několik měsíců prakticky 
zima a nedalo se sedět u vody, tak vězte, že v zimě 
se trénuje zejména v tělocvičně místní sokolovny 
nebo na hřišti. Dětskou kategorii vyhrála mladá 
rybářka Lenka Tichá, která nachytala celkem cca 
4,5 kg ryb. Pro všechny závodící děti byly připra-
veny ceny, které jim předával místostarosta měst-
ského obvodu Aleš Boháč. Zároveň dětem přinesl 
odměny v podobě sladkostí. 

Dá se zhodnotit, že byl letošní Bučinský 
pohár velmi úspěšný. Nejen pro závodníky, ale 
také pro samotné ryby v rybníce. Odhadem bylo 
do vody naházeno cca 100 kg krmiva, což může 
být útokem na štíhlou linii některých z nich. 

Závěrem popřejeme Petrův zdar!

Bučinský pohár přilákal malé i velké rybáře

Ve čtvr tek 16. dubna 2015 se sešli čle-
nové Svaz u pos t i žených c iv i l i začn ími 
chorobami v ČR ze základní organizace 
v Ostravě‑Radvanicích na své slavnostní výroční 
členské schůzi v budově společnosti PHARMOS 
při příležitosti 25 let od svého založení. Tento 
spolek sdružuje osoby zdravotně postižené cho-
robami srdečními a cévními, chorobami dýcha-
cího ústrojí, diabetem, roztroušenou sklerózou, 

onkologickým onemocněním, s tělesným, zra-
kovým a sluchovým postižením. K poslednímu 
dni roku 2014 měl svaz celkem 133 členů.

Výbor svazu, který se schází pravidelně každý 
měsíc, sestavuje spolu s úsekovými důvěrníky 
program pro své členy. Např. navštěvuje jubi-
lanty i dlouhodobě nemocné členy, organizuje 
rekondiční pobyty a zájezdy, zajišťuje vstupenky 
na divadelní představení, pořádá různé kulturní 

a společenské akce či před-
nášky na zajímavá témata. 
Předsedkyní svazu je paní 
Eva Stošková.

Po úvod n ím zahá -
jení členské schůze byla 
přivítána paní starostka 
Šárka Tekielová, která 
přinesla všem přítomným 
jarní kytičky. Zároveň 
všechny v sále informo-
vala o dění v obci, vysvět-
lila současnou grantovou 

politiku městského obvodu a trpělivě odpoví-
dala na dotazy účastníků schůze. Poté byly pře-
čteny zprávy o hospodaření a činnosti základní 
organizace za rok 2014, zpráva o stavu členské 
základny a byli oceněni členové při příležitosti 
25 let založení SPCCH. 

Základní organizace si dala za úkol do 
budoucna získat další nové členy do organizace, 
aby mohla více rozšířit svou pomoc lidem posti-
ženým civilizačními chorobami.

Kateřina Tomanová

zO Ostrava-radvanice Svazu postižených civilizačními 
chorobami v Čr měl svou výroční členskou schůzi



den naruby
Dne 1. 4. 2015 jsme se rozhodli přivítat jaro 

i Velikonoce nejen aprílovými šprýmy, veliko-
nočními dílnami, ale i dnem naruby.

Již dopředu jsme vymýšleli, kterými tech-
nikami ozdobíme vajíčka, z čeho upleteme 
košíky, která velikonoční zvířátka vyrobíme 
a jak, co si velikonočního upečeme a jak ztvár-
níme celé snažení pro reprezentaci. Aby se nám 
tento den líbil a byl plný dobré nálady, přidali 
jsme i den naruby. Chlapci se vyšňořili jako 
dívky na ples či diskotéku a dívky ze sebe udě-
laly v tento den chlapce. Humorných chvilek 
bylo mnoho a výsledek unikátní. Poté, co jsme 
takto vyšňořeni překvapili naše kamarády 
z prvního stupně, jsme se dali do velikonočního 
vytváření. Chlapci a dívky se rozdělili do tří 
pracovních skupin a začala snaha o co nejlepší 
výsledek. Kuchtíci napekli a dali ochutnat veli-
konoční pohoštění – byla to výborná mňamka. 

Jiní malovali vajíčka a zdobili je různými tech-
nikami – barvy, ubrousky i vosk se podařil. Ušili 
si kuřátka, vyrobili malou ovečku a obrovského 
zajíce, který dodnes zdobí třídu. Také se poda-
řilo uplést dva malé košíčky z papírového proutí. 
Poslední skupinka završila snažení ve ztvár-
nění Velikonoc na velkém formátu a prezentací 
našeho snažení na chodbě školy. O tom, že se 
akce vydařila, není pochyb. 

ZŠ Vrchlického, odl. prac. Trnkovecká,  
Mgr. Jana Naarová
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Jaro v mŠ  
za Ještěrkou

Víte, co znamená „Modré pondělí, Šedé úterý, 
Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá 
sobota, Velikonoční neděle a pondělí“? Že ne? Tak 
se přijďte zeptat dětí z MŠ Za Ještěrkou. Celý bře-
zen se totiž připravovaly na příchod jarních svátků 
„Velikonoc“. Seznámily se s tradicemi, zvyky 
a jejich symboly. Děti vyzdobily školku jarními 
kytičkami, kuřátky, ovečkami, pomlázkou a nabar-
vily vajíčka různými technikami. Jaro jsme také 
přivítali básněmi, písničkami a tancem v klubu 
důchodců u příležitosti oslav MDŽ. V měsíci 
březnu naše děti ukončily plavecký výcvik na 
bazénu „Delfínek“ v Havířově. Ze začátku byly 
některé nesmělé, ale paní instruktorky je za pomocí 
různý her, říkanek a spoustou barevných pomůcek 
skamarádily s vodou. Sami rodiče mohli pokroky 
svých dětí posoudit na poslední ukázkové hodině, 
kde jim děti předvedly, co všechno se naučily. 
Všichni bazén přeplavali – někteří úplně sami, jiní 
třeba s destičkou. Všem se plavání moc líbilo a už 
se těší na příští rok. Taky nás navštívili naši kama-
rádi ze ZŠ v Bartovicích v doprovodu paní učitelky 
Radky Sulkové. Co jsme si pro ně připravili? Podle 
příběhu „Jak koťátko zapomnělo mňoukat“ jsme se 
ve školce všichni proměnili v koťátka a vyrazili jsme 
na dlouhou cestu lesem, kde jsme potkávali různá 
zvířátka. Vždy jsme plnili nějaký úkol a zazpívali 
si písničku. V lese jsme dokonce našli „čokolá-
dový“ poklad, který nám tam ukryl bohatý Kozlík. 
Když všechna koťátka dorazila po dlouhé cestě na 
zahradu mateřské školy, konečně našla kocoura, 
který měl v košíčku pro naše mlsné jazýčky 
odměnu. Společně jsme poděkovali „zamňouká-
ním“ a školáci bohužel už museli zpátky do školy. 
Už se zase těšíme, až navštívíme my, děti z mateř-
ské školy, naše kamarády ve škole.

Marcela Krystyjanová

Kravaťáci
Vzhledem k tomu, že se naše třída chystá 

v červnu do Prahy, vypukla 
společenská mánie.Holky 
n a k u p ova ly  š a t y,  b o t y, 
šperky, šminky, kluci obleky 
a k ravaty. Půjdeme tot iž 
do Národního divadla, tím 
pádem jsou tyto věci potřeba. 
Ačkoliv se třídou pravidelně 
navš těv ujeme d ivadel n í 
večerní představení, zjistili 
jsme, že si málokterý kluk 
dokáže sám uvázat kravatu. 
Jelikož nás paní učitelka 
připravuje na budoucí spo-
lečenský život, rozhodla se 
kluky vázání kravat naučit. 
Kluci se učili rychle. Už po 
první hodině se jim povedlo 
uvázat opravdu hezké uzly. 

Všichni byli připraveni na hodnocení spoluža-
ček. Nejlépe uvázanou kravatu měli Tien Ngo 
Trong z VIII. A a Petr Hlísta z IX. A. 

Ale to nebylo všechno. Přesně za týden se kluci 
pokusili uvázat kravatu znovu. 
Teď už před učitelským sborem 
a paní ředitelkou. Překvapením 
bylo, že někteří žáci se rozhodli 
nevzít si pouze kravatu, ale 
dokonce i oblek. Paní učitelky 
v porotě dávaly svým favoritům 
čokolády a různé dobroty, takže 
nikdo neodešel bez odměny.

Podle mého názoru vypa-
dali všichni dobře a inteligentně 
(což už je u naší třídy co říct!). 
Některým se kravata povedla 
víc, některým míň, ale věřím, 
že v červnu budeme na Národní 
divadlo všichni perfektně při-
praveni. Držte nám palce!
ZŠ Vrchlického, D. Liščáková, 

IX. A

V průběhu měsíce dubna proběhl zápis 
do obou mateřských škol našeho městského 
obvodu, do MŠ Slunečnice v Radvanicích i do 
MŠ Za Ještěrkou v Bartovicích. Je již dlouho-
dobým trendem, že se k zápisům hlásí větší 
počet dětí, než jsou školky schopny kapacitně 
přijmout. Pro školní rok 2015/2016 je to v obou 
školkách maximálně 21 dětí. U zápisu měli 
rodiče možnost prohlédnout si prostory školek, 
včetně školních zahrad. Všechny děti odchá-
zely od zápisu s drobnými dárky, které si pro ně 
připravili jejich starší kamarádi nebo paní uči-
telky. Přejeme dětem i jejich rodičům, aby se jim 
v mateřských školách líbilo. Věříme, že si z nich 
děti odnesou do dalšího života spoustu nových 
poznatků, vědomostí, zkušeností i kamarád-
ských vztahů a budou připraveny na svůj vstup 
do základní školy. Kateřina Tomanová

zápis do mateřských škol v našem 
městském obvodě



Návštěva knihovny
Žáci II. C a III. C ZŠ Ostrava‑Radvanice, 

Vrchlického 5, př íspěvková organizace, 
odloučené pracoviště Trnkovecká 55 navští-
vili 19. 3. 2015 místní knihovnu. Tento den 
paní knihovnice žákům připravily povídání na 
téma „Jaro a jarní svátky“. Žáci se dozvěděli 
spoustu zajímavých informací nejen o jaru, ale 
také o všech jarních svátcích a významných 

dnech, odpovídali na tematicky zaměřené 
hádanky, vyrobili si jarní ozdůbku a prohlédli 
si spoustu zajímavých knih a časopisů. Cestou 
z knihovny žáci pozorovali probouzející se 
jarní přírodu a poznávali z rozkvetlých zahrad 
jarní kytičky. V knihovně se jim velice líbilo 
a už nyní se těší na další zajímavou návštěvu 
v knihovně.

ZŠ Vrchlického, odl. prac. Trnkovecká,  
Mgr. Radka Kantorová
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Každoročně je duben měsícem rozhodujícím 
o osudu a budoucnosti žáků končících školní 
docházku na základní škole. Na středních ško-
lách se konají přijímací zkoušky a nás zajímalo, 
jak se žáci na svůj nový vstup do budoucího 
života připravují, kam se hlásí a co jim bude nej-
více po ukončení deváté třídy chybět. 

Žáci devátých tříd základní školy na ul. 
Vrchlického 5 i odloučeného pracoviště na 
Trnkovci se zúčastnili drobné ankety na téma 
přijímacích zkoušek, které měli v následují-
cích dnech absolvovat. Z ankety vyplynulo, 
že přibližně polovina se jich hlásí na některé 
z ostravských gymnázií. V budoucnu pak plá-
nují pokračovat ve studiu na vysokých školách. 
Pokud se jim podaří své sny uskutečnit, přibu-
dou nám v městském obvodě lékaři, veterináři 
a právníci. Chlapci se většinou hlásí na střední 
školy technického zaměření. Zajímají se o počí-
tače a chtěli by se jim věnovat i profesně. Dále 
budou zřejmě posíleny profese zdejších elektri-
kářů a kadeřnic. 

Žáci, kteří se hlásí na gymnázia, se připravo-
vali na přijímací zkoušky intenzivně. Opakovali 
si zejména český jazyk a matematiku, vyplňo-
vali si testy na internetu a někteří absolvovali 
přijímací zkoušky nanečisto. U ostatních střed-
ních škol a učebních oborů spoléhali spíše na 
náhodu a štěstí bez větší přípravy. 

Lze jim jen popřát mnoho úspěchů a splněné 
všechny životní sny. Kateřina Tomanová

Žáci základních škol se 
připravovali na přijímací 
zkoušky

Do velikonočního tvoření se 1. dubna na celé 
dopoledne ponořilo odloučené pracoviště ZŠ 
O.‑Radvanice na Trnkovecké 55. V jednotlivých 
výtvarných dílnách děti vyráběly tradičními 
i netradičními technikami jarní a velikonoční 
dekorace. Malovaly a zdobily vejce, vyráběly 
zajíce, kohouty, slepice, motýly i ptáky. Děvčata 
a kluci si na konci školního dne se spokojenými 
výrazy odnášeli domů kupu pěkných výrobků. 
Do svých domovů tak vnesli jarní atmosféru 
plnou barev a možností nového života. 

ZŠ Vrchlického, odl. prac. Trnkovecká,  
Mgr. Ivana Fehérová, PhD.

velikonoční dílny na trnkovci

velikonoční dílny
Žáci II. C a III. C Základní školy Ostrava‑

‑Radvanice, Vrchlického 5, přísp. org., odlou-
čeného pracoviště Trnkovecká 55 se 26. 3. 2015 
zúčastnili tradičních Velikonočních dílen v KD 
v Ostravě‑Heřmanicích, pořádané SŠ prof. 
Matějčka a MŠ Požární. Kromě toho, že se jedná 
o prodejní výstavu uvedené střední školy, tak si 
zde žáci vyrobili spoustu drobných předmětů 
týkajících se jara a Velikonoc. Žáci se naučili 
základy suché vazby, ozdobili si vyfouknutá 
vajíčka a maminkám vyrobili kytičky. Nikdo 
neodešel s prázdnou, v taškách si děti odnášely 
buď vlastnoručně vyrobené nebo zakoupené 
dárečky. Dětem se akce velice líbila a už se těší 
na příští rok, co si pro ně studenti zase připraví.

ZŠ Vrchlického, odl. prac. Trnkovecká, Mgr. 
Radka Kantorová 

Foto Mgr. Radka Kantorová

Není třeba, aby naše školka byla v lese 
nebo u lesa, můžeme využívat prostředí školní 
zahrady, park nebo i jiná inspirativní místa 
v obci. Tentokrát jsme si vybrali řeku.

Venku nás s dětmi začaly pomalu hladit slu-
neční paprsky a my jsme se společně začali těšit 
na jaro. Abychom tomu trochu pomohli a děti 
seznámily s tradicemi a zvyky týkajícími se 
jara, vyrobili jsme MAŘENU. Symbol zimy. 
A vydali jsme sese zimou skoncovat.

Se všemi dětmi jsme došli na školní zahradu 
v čele s MAŘENOU. „Od města k městu, neseme 

nevěstu. Jestli nám nic nedáte, tak vám ji tu 
necháme!“ Takto jsme s dětmi „pohrozili“ paní 
ředitelce a čekali jsme, zda nám na Mařenu něco 
dá, nebo jestli ji Mařenu necháme. Paní ředitelka 
ozdobila Mařenu korálky z vyfouklých vajec, a tak 
jsme se mohli vydat k řece. Děti nesly létéčka a za 
doprovodu městské policie a hasičů jsme v prů-
vodu došli na místo. „Hej, vodo vodičko, tobě ji 
neseme. Přečistá studnice ujmi se Mařeny…“. 
S touto básní děti vyprovodili Mařenu, kterou 
nám hasiči zapálili a hodily do řeky. Děti a paní 
učitelky stáli na mostě a dívali se, jak nám proud 
vody Mařenu – zimu odnáší pryč.

Na zpáteční cestě jsme se zastavili u radnice, 
kde na nás již čekala paní starostka a pan mís-
tostarosta. Paní starostka za doprovodu básně 
dětí „kouzelným“ klíčem odemkla bránu, aby 
už jaru nic nebránilo a mohlo se vší parádou 
nastoupit. Děti nechaly před radnicí létéčka, 
aby všichni věděli, že jaro už je tu. Nakonec 
byly od paní starostky obdarovány sladkou 
odměnou! Tak vám všem přejeme krásné slu-
nečné dny… už jsme vše zařídili. 

Bc. Karpíšková Renata
MŠ Radvanice

Jak jsme s dětmi přivolali JarO
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Řemeslné 
práce
práce, na které nemáte 
čas, ale je potřeba je udě-
lat:
• údržba bytu, RD, domácnosti
• úklidové, stěhovací, uklízecí práce
• malování, nátěry
• instalatérské práce
• obklady, dlažby aj.
• rekonstrukce koupelen, kuchyní
• opravy a výměna WC, sprch. koutů
• výškové práce aj.

Mob.: 731 259 193

inzerce

inzerce

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 

PRODEJ
PALIVOVÉHO DŘEVA
Smrk: 

 špalky 30 cm
   AKCE 650 Kč / 1prm/s
 štípaný 740 Kč / 1prm/s
Buk:
 štípaný 33 cm 1100 Kč / 1prm/s
Odkory smrk 2 mb 400 Kč / 1prm/s
Prodej cca 8 kg pytlíku třísek za 39 Kč/ks

Tel.: 725 987 422

RADVANICE
1. května se po celý den vedl dramatický boj 

o obec. Do Radvanic pomalu od severu postu‑
povala sovětská vojska a ostřelovala německé 
velitelství na římskokatolické faře. Věž kostela 
byla pro Němce dobrou pozorovatelnou a stříl‑
nou. Nejtěžší chvíle bojů prožívali obyvatelé 
v oblasti lipinské školy a občané z kolonií Pod 
Kaplí a Nad Kaplí. Do lipinské školy v odpoled‑
ních hodinách 1. května ustoupili Němci z řím‑
skokatolické fary a vzali s sebou jako rukojmí 
32 mužů a uvěznili je ve sklepě školy. Jednomu 
zajatci se podařilo uprchnout sklepním okén‑
kem, ale jeho následovník Milan Pacula byl 
stráží postřelen a v poli bez pomoci vykrvácel. 

Když v ranních hodinách 2. května pronikli 
sovětští vojáci a s nimi i čeští civilní dobrovol‑
níci do středu obce, objevily se v oknech rad‑
vanických občanů sovětské a československé 
prapory. I na vysokém komíně likérky zavlál 
český prapor, i když jeho vztyčovatel byl ostře‑
lován. Lidé opouštěli své úkryty, vybíhali ven 
a vítali své osvoboditele. 

Do Radvanic se vrátili političtí vězni, kteří 
přežili peklo koncentračních táborů. Putovali 
do rodné obce pěšky a jejich cesta k domovu 
byla poznamenána nezměrným utrpením.

2. května večer se v měšťanské škole konala 
1. slavnostní schůze revolučního národního 
výboru v Radvanicích, kterou svolal fotograf 
Rudolf  Kaminský a na níž byl zvolen předsedou 
národního výboru. Revoluční národní výbor se 
však do měsíce rozpadl, neboť zde došlo ke změ‑
nám. Rudolf Kaminský odešel do pohraničí.

BARTOVICE
Jednotky Rudé armády pronikly k hra‑

nici Bartovic s Lipinou 1. května 1945 kolem 
21. hodiny večerní. Německé vojsko se z 1. na 
2. května stáhlo do stavení kolem železniční 
zastávky. V ranních hodinách 2. května byla 
v rukou Němců bartovická škola, Podvrší, 
Podlesí a Křivec.

Kolem desáté hodiny pronikli Rusové 
s pěchotním dělem až k obydlí K. Vase v čp. 
316. Zamčené dveře do budovy jim přišel ote‑
vřít Teodor Klásek, policejní inspektor v. v. 
Sotva Rusové vstoupili do domu, bylo stavení 
zasaženo německou dělovou střelou. Dva ruští 
vojáci byli usmrceni, jeden těžce zraněn. Teodor 
Klásek utrpěl velmi těžké zranění, neprobral se 
z bezvědomí a asi za hodinu zemřel.

Podél státní hranice postoupili Rusové do 
Bartovic kolem poledne. Nejdříve pronikli do 
budovy Jaroslava Olšáka v čp. 162. Němečtí 
vojáci, kteří zde byli, utekli. Dále pronikli Rusové 
do domu čp. 150, kde se jim vzdalo pět německých 
vojáků. Po dvanácté hodině se vytratili z budovy 
školy poslední němečtí vojáci a prchali ke statku 
Bedřicha Strnadela. Z lesíka Babí důl na ně zaú‑
točili Rusové. Ihned po příchodu Rusů do školy 
dal řídící učitel Josef Valošek vyvěsit na školní 
budovu československý a rudý prapor. Všichni 
němečtí vojáci, kteří vyhledali Strnadelův sta‑
tek, byli postupujícími Rusy zajati, odzbrojeni 
a odvedeni do hlídané hasičské zbrojnice. Pak 
byli zajatci odvedeni do města Ostravy.

Bartovická škola byla ostřelována děly a osm 
granátů ji zasáhlo ze západní strany. V prvním 
poschodí a přízemí byla zbořena severozápadní 
stěna. Zařízení tříd bylo zničeno.

Ve dvě hodiny po poledni byly Bartovice osvo‑
bozeny. Občané jásali radostí, na domech zavlály 
československé a rudé prapory. Až do večera 
3. května však dopadaly na jihovýchodní část 
Bartovic ještě stále ojedinělé nepřátelské střely.

3. května 1945 byl ustanoven zatímní Revo‑
luční výbor s předsedou Janem Mohelníkem. 
5. května pak byla ustavena Národní stráž 
a jejím velitelem byl jmenován poručík letec‑
tva Jan Kusák. Zahájily se pyrotechnické práce. 
Nevybuchlé granáty a miny likvidoval odborník 
z Vratimova. Na 29. května byla svolána veřejná 
schůze občanů, na níž proběhly volby do MNV. 
Předsedou byl zvolen Josef Bém. 

Radvanice a Bartovice v letopisech a obrazech

O roce 1945 a květnovém osvobození radvanic a Bartovic

Barvy Laky Tom  
pobo ka Šenov 

   
   

Nov  otev ená prodejna  barev a lak  v etn  p íslušenství 
v Šenov  u kruhového objezdu vedle prodejny Hruška.  

   

Slevy až 50 %!!!  
Výrazné slevy pro firmy a živnostníky   

  

Využijte t chto zavád cích cen:  
    

   

HET Klasik 15+3 Kg,…  610,- K …sleva 30 %,…. cena nyní.....484,- K !  

HET Supermalba 15+3 Kg,….. 327,- K , sleva 45 %, cena nyní…..235,- K ! 

PRIMALEX Standard 15 Kg,….  386,- K , sleva.... 32 %, cena nyní.....293,- K !  

DEVOS KYT st rka 21 Kg,…. 365,- K , sleva....20%, cena nyní…..299,- K !  

GUMOASFALT 10 Kg,….. 411,- K , sleva....30%, cena nyní…..323,- K !  

JUPOL Classic 15 L,..... 603,- K , sleva.... 20 %, cena nyní.....514,- K !    

   
AKCE platí do vyprodání zásob!!!!  

  
T šíme se na Vaši návšt vu  

   
Otevírací doba: po - pá 7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00 hod.,  

  sobota 8:00 - 11:00 hod.  
   

    
Barvy Laky Tom, pobo ka Šenov, Bc.Tá a Kubová, DiS, I  02680912, 

DI : CZ8262044967, provozovna ul. U Alejského dvora 619, Šenov,  
tel.: 736 671 846, barvy.senov@seznam.cz  
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O roce 1945 a květnovém osvobození radvanic a Bartovic

Chovatelské potřeby 

„ŽIDEK“ 

O.–Radvanice oznamují, 

že: 

Slevy na celý sortiment zboží pokračují

(např. granule, zrniny, maso, konzervy,

antiparazitní přípravky atd.)

NAKOUPÍTE LEVNĚJI NEŽ 

NA INTERNETU.
Vladimír Židek

 
 

T.J. Sokol Radvanice – Bartovice 
ve spolupráci se statutárním m stem Ostrava, m stským obvodem Radvanice a Bartovice 

po ádá  
 

v sobotu 6.6.2015 

 
 

Program: 
1. Turnaj mládeže ve florbale. 

2. Turnaj muž  ve fotbale (p ihlášky p edem). 
3. Stolní tenis pro všechny od 14:00 hod. 

 
Pro vít ze jsou p ipraveny v cné ceny. Ob erstvení zajišt no. 

Místo konání: areál TJ Sokol Radvanice – Bartovice 
Bližší informace podá: pí. R. Ku erová, mobil: 734 710 622 
Srde n  jsou zváni všichni ob ané, kte í mají rádi sport. 

 Boris H
 starosta starostka m stského obvodu 

TJ Sokol Radvanice – Bartovice Radvanice a Bartovice 
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VÍTÁNÍ JARA DĚTÍ Z MŠ
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