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Srdečně vás zveme 
na oslavu 

130. výročí 
založení 
bartovické školy 
dne 10. 6. 2016 

Program: 
v 10.00 hodin slavnostní zahájení 
od 10.30 do 15.00 hodin prohlídka 
školy a zahrady
v 16.00 hodin vystoupení žáků školy 
pro rodiče a veřejnost 

Těšíme se na vás, 
odloučené pracoviště Bartovická 59 
ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5

Pozvánka
ZO	ČZS	Bartovice	pod	záštitou	městského	
obvodu	Radvanice	a	Bartovice	pořádá

2.	ročník	výstavy	

„Bartovická růže“ 
ve	dnech	9.–10. 6. 2016 od 9 do 19 hodin 
v	klubu	důchodců	v	ul.	Za	Ještěrkou.

Vstupné	je	dobrovolné.

Městský	obvod	Radvanice	a	Bartovice	při-
pravil	po	roce	další	divadelní	představení	ve	
Společenském	domě	v	Ostravě	-Bartovicích.	
V pátek 17. 6. 2016 od 19 hodin	nás	navštíví	
opět	divadelní	soubor	Těšínského	divadla	s	hrou	
z	pera	J.	B.	Thomase Charleyova teta.	Městský	
obvod	přispěje	svým	občanům	částkou	200	Kč	

na	jednu	vstupenku.	Zvýhodněnou	vstupenku	
získáte	po	předložení	občanského	průkazu	za	
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)

Městský	obvod	Radvanice	a	Bartovice	podal	
jako	každoročně	přihlášku	do	výběrového	řízení	
pro	poskytnutí	transferu	z	rozpočtu	statutárního	
města	Ostravy	na	příměstský	tábor	se	sportovní	
tematikou.	Transfer	byl	městem	schválen	ve	výši	
60	000	Kč.	Cílem	projektu	je	vyplnit	volnočasové	
aktivity	dětí	a	mládeže	z	rizikových,	sociálně	sla-
bých	skupin	smysluplně	a	využít	těchto	aktivit	
k	prevenci	kriminality	dětí	a	mládeže	jako	jednoho	
z	prvků	kontinuity	prevence	kriminality	v	našem	
městském	obvodě.	Stejně	jako	každým	rokem	
i	letos	využijeme	k	aktivitám	tábora	několika	
strážníků	z	Městské	policie	Ostrava,	úseku	pre-
vence	kriminality.

Tábora	se	mohou	účastnit	děti	ve	věku	6–15	let	
z	rizikových,	sociálně	slabých	skupin,	které	si	
nemohou	jinak	dovolit	zajistit	příměstský	tábor	
u	komerčních	subjektů	za	úplatu.	Náš	příměstský	
tábor	je	zcela	zdarma.	

V	případě,	že	máte	zájem	svoje	dítě	přihlásit	na	
příměstský	tábor	se	sportovní	tematikou,	vyzved-
něte	si	formulář	přihlášky	na	odboru	sociálních	věcí	
a	školství	v	přízemí	budovy	úřadu	v	úřední	dny	v	pon-
dělí	a	ve	středu	v	8:00–11:30	a	12:30–17:00	hodin.	
Odevzdat vyplněnou přihlášku na tábor lze pouze 
v podatelně úřadu ve středu 1. 6. 2016	v	době	od 
8:00 do 14:00 hodin.	Na	jiný	způsob	podání	a	mimo	
uvedený	termín	nebude	brán	zřetel.		 (red)

Příměstský tábor
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Rada městského obvodu na své 34. schůzi 
konané dne 23. března 2016
•	 souhlasila	s	vydáním	nepatrného	majetku	po	

zemřelém	L.	S.,
•	 rozhodla	o	zadání	veřejné	zakázky	pod	názvem	

„Oprava	sociálního	zařízení	ZŠ	Vrchlického,	
Ostrava-Radvanice“,

•	 rozhodla	o	uzavření	smluv	o	smlouvách	budou-
cích	o	zřízení	služebnosti	a	smluv	o	zřízení	slu-
žebnosti,

•	 rozhodla	o	záměru	pronájmu	reklamních	ploch	
na	střešních	štítech	a	zadních	stěnách	čekáren	
autobusových	zastávek,	

•	 projednala	bytové	záležitosti,
•	 rozhodla	o	uzavření	smluv	na	služby	„Zajištění	

údržby	veřejné	zeleně	v	roce	2016	na	území	
městského	obvodu	Radvanice	a	Bartovice“.

Rada městského obvodu na své 35. schůzi 
konané dne 6. dubna 2016
•	 rozhodla	o	uzavření	smlouvy	na	službu	„Opravy	

výtluků	místních	komunikací	III.	třídy	na	 
území	městského	obvodu	Radvanice	a	Barto-
vice	v	roce	2016“,

•	 jmenovala	novou	členku	školské	komise	
Mgr.	Veroniku	Tichou,	DiS.,

•	 nesouhlasila	s	vydáním	nepatrného	majetku	po	
zemřelém	J.	Š.,

•	 rozhodla	o	uzavření	smluv	o	zřízení	služebnosti,
•	 souhlasila	s	realizací	bezplatné	praxe	stu-

dentky	u	Úřadu	městského	obvodu	Radvanice	
a	Bartovice	,	

•	 projednala	bytové	záležitosti,
•	 souhlasila	s	uzavřením	dodatku	ke	smlouvě	

s	Jiřím	Nadkanským,
•	 rozhodla	o	potvrzení	Osvědčení	objednatele	

pro	Ostravské	městské	lesy	a	zeleň,	s.r.o.
Renáta Spěváková,

pověřena zastupováním tajemnice úřadu

Z jednání místní 
samosprávy

Rekonstrukce bytového domu  
v ul. Matušínského 6 a 8

V	minulém	čísle	RaB	novin	jsme	občany	
informovali	o	chystané	rekonstrukci	bytového	
domu	v	ulici	Matušínského	6	a	8	v	Radvanicích.	
Výběrové	řízení	vyhrála	firma	SLONKA	s.r.o.	
Předpokládaný	termín	zahájení	prací	je	nyní	
v	květnu.	Před	vlastním	započetím	proběhne	
schůzka	s	nájemníky,	kde	jim	budou	upřesněny	
technické	podmínky	rekonstrukce,	bude	také	
projednáno,	jakým	způsobem	budou	nájemníci	

muset	zpřístupnit	byty	a	sklepní	prostory,	
dohodnou	se	i	dílčí	harmonogramy	a	postupy	
prací.	Celkový	termín	na	zhotovení	díla	je	110	
dní,	tedy	necelé	čtyři	měsíce.	Prosíme	nájem-
níky	o	maximální	možnou	spolupráci	a	součin-
nost,	aby	nedošlo	ke	zbytečným	komplikacím	
při	chystané	náročné	rekonstrukci.

Svatopluk Běrský,  
vedoucí odboru MBaI

Rekonstrukce 
sociálního zázemí 
ve školní budově

Během	školních	prázdnin	proběhne	v	budově	
ZŠ	Vrchlického	rekonstrukce	sociálního	zaří-
zení	a	výmalba	vnitřních	prostor	školy.	

Předmětem	investičního	záměru	je	oprava	
hygienických	prostor	toalet	pro	žáky	–	pánských	
a	dámských	toalet	pro	personál	a	hygienického	
koutku	v	učebnách,	spočívající	ve	výměně	roz-
vodů	studené	vody	a	kanalizačního	potrubí,	
nového	rozvodu	teplé	vody	(z	bojleru	a	průtoko-
vých	ohřívačů),	výměně	zařizovacích	hygienic-
kých	předmětů	a	realizace	nové	dlažby,	obkladů	
a	výplní	dveřních	otvorů.	Důvodem	je	havarijní	
stav	stávajícího	zařízení,	který	odpovídá	již	
jejich	stáří	i	způsobu	užívání.	Po	rekonstrukci	
budou	veškeré	rozvody	zdravotně	technické	
instalace	v	budově	vyměněny	a	budou	odpoví-
dat	současným	normám	a	předpisům.	Cena	díla	
činí	3	800	tis	Kč	s	DPH.		 Svatopluk Běrský, 

vedoucí odboru MBaI

Již	od	20.	dubna	byla	roznosem	informačních	
letáků	do	vašich	schránek	zahájena	II. etapa 
akce,	do	které	byl	zařazen	i	městský	obvod	
Radvanice a Bartovice.

Zájemci	o	novou	službu	budou	muset	žádost	
obsaženou	v	letáku	vyplnit	a	zaslat	či	doručit	
na	podatelnu	Magistrátu	města	Ostravy,	pří-
padně	se	přihlásit	ke	službě	elektronicky	na	
webu	města	www.biopopelnice.ostrava.cz,	a	to 
do 10. května 2016.

	„Žádost	můžete	donést	také	na	podatelnu	
našeho	městského	obvodu.	S	případnými	dotazy	
se	můžete	obrátit	na	referentku	pro	životní	pro-
středí	Pavlu Kolářovou, tel. 599 416 143,	která	
má	formuláře	žádosti	k	dispozici,	a	lze	je	vypl-
nit	rovnou	na	místě,“	dodal	místostarosta	Aleš	
Boháč.	Později	podané	žádosti	budou	uspoko-
jovány	až	po	skončení	plošného	rozvozu	nádob,	
pravděpodobně	ve	druhé	polovině	roku	2016.	
Žadatel	si	v	takovém	případě	bude	muset	nádobu	
vyzvednout	sám	v	provozovně	společnosti	OZO	
Ostrava	v	Ostravě-Přívoze.	Všechny	žádosti	
budou	podléhat	schválení	Magistrátem	města	
Ostravy,	který	prověří,	zda	žadatel	splňuje	pod-
mínky	služby.	

Podle	schválených	žádostí	bude	rozvoz BIO 
popelnic v obvodech patřících do II. etapy 
zahájen 30. května.	Toto	datum	je	však	pouze	
orientační,	vše	závisí	na	průběhu	první	etapy.	
Týden	před	rozvozem	nádob	však	budou	žada-
telé	informováni	o	konkrétním	termínu	roz-
vozu.	Nádoba	bude	v	daném	termínu	přivezena	
v	odpoledních	hodinách	(16–20	hodin)	přímo	na	
každou	schválenou	adresu	a	předána	zástupci	
konkrétní	domácnosti	proti	podpisu.	Občané	

mohou	o	fyzické	převzetí	BIO	popelnice	požá-
dat	i	někoho	ze	sousedství,	pokud	sami	v	uvede-
nou	dobu	nebudou	moci	nádobu	převzít.
 Podrobnosti ke službě
•	 Svoz zeleně	bude	probíhat	celoročně.	Ve	

vegetačním	období	duben–listopad jednou 
za 14 dnů,	v	období	vegetačního	klidu	pro-
sinec–březen jednou měsíčně.	Přesný	svo-
zový	den	se	občan	dozví	při	rozvozu	nádob.

•	 BIO popelnice	je	hnědá	a	má	perforované 
stěny,	aby	odpad	rostlinného	původu	větral,	
odpařovala	se	přebytečná	vlhkost	a	přede-
šlo	se	zápachu	rozkládající	se	zeleně.	Pro	
sběr	zeleně	v	Ostravě	byly	vybrány	nádoby	
o	objemu 240 l.

•	 Do	BIO	popelnic	patří:
 tráva, listí, spadané ovoce, zelené natě, 

slupky a zbytky ze zeleniny a ovoce před 
tepelnou úpravou, zbytky zahradních 
a pokojových rostlin, zemina z květináčů, 
skořápky z ořechů, dřevěné piliny, odpad 
z řezu stromů a keřů	(nadrcený	či	nastří-
haný)	

•	 Do	BIO	popelnic	nepatří:	
 kuchyňský odpad živočišného původu 

(tuky,	zbytky	masa,	kosti,	zbytky	vařených	
jídel),	uhynulá zvířata, biologicky neroz-
ložitelné odpady	(plasty,	sklo,	kamení…)

•	 Větší množství zeleně,	případně	silnější	
a	delší	větve	z	ořezu	stromů	a	keřů	přijímají	
i	nadále	sběrné dvory	v	Ostravě.

•	 Větší kapacitu nádob,	než	umožňuje	právě	
zaváděný	městský	systém	pravidelného	
svozu	zeleně,	lze	objednat	jako	placenou 
službu u společnosti OZO Ostrava.  (red)

Akce BIO popelnice pokračuje druhou etapou



Sbor	 dobrovolných	 hasičů	
v	Ostravě-Radvanicích	oslaví	
v	letošním	roce	2016	své	významné	
jubileum,	a	to	120	let	od	svého	zalo-
žení.	Oslavy	proběhnou	13. 8. 2016.

Rok	2016	je	pro	náš	radvanický	
hasičský	sbor	důležitým	a	radost-
ným	připomenutím	120.	výročí	jeho	
vzniku.	Práce	členů	SDH	je	dobrovolná,	humánní	
a	nezištná.	Byla	vedena	společnou	ideou	vzájemné	
pomoci	v	neštěstí,	kdy	každý	pomáhal,	jak	bylo	

v	jeho	silách,	bez	rozdílu	majetkových	poměrů	
nebo	politického	či	náboženského	přesvědčení.	

O	tom,	že	oheň	je	dobrý	sluha,	ale	zlý	pán,	se	
přesvědčili	i	radvaničtí	občané	a	obecní	zastu-
pitelstvo,	což	se	prakticky	projevilo	v	založení	
hasičského	sboru.	Obětavá	a	dobrovolná	hasič-
ská	činnost	je	důležitá	od	svých	počátků	jak	pro	
občany	naší	obce,	tak	i	pro	celou	společnost.	
Tuto	skutečnost	nám	připomínají	dlouhodobě	
dobré	výsledky	v	naší	činnosti,	a	to	jak	v	bývalé	

společenské	organizaci	Svazu	požární	
ochrany,	tak	i	v	dnešním	Sdružení	
hasičů	Čech,	Moravy	a	Slezska,	jako	
spolku.

Počátkem	roku	1896	byly	obecním	
zastupitelstvem	podniknuty	kroky	
k	založení	sboru	dobrovolných	hasičů	
v	Radvanicích.	Obec	darovala	hasičům	

čtyřkolovou	ruční	stříkačku,	která	byla	dočasně	
umístěna	v	objektu	velkostatku	Jana	Wilczka	
v	Radvanicích.	Prvním	velitelem	a	zároveň	
starostou	byl	zvolen	rolník	Ludvík	Furmančík	
a	sbor	měl	17	činných	členů.	Dále	byl	zakoupen	
čtyřkolový	zbrojní	vůz,	posunovací	žebřík,	navi-
ják	s	hadicemi	a	výzbroj	pro	členstvo.	Na	koupi	
výzbroje	a	výstroje	byly	používány	peníze	z	člen-
ských	příspěvků,	výtěžků	ze	zábav	a	jiných	akcí,	
divadelních	představení,	subvencí	a	darů,	půjček	
a	mnohdy	byly	pořizovány	i	na	dluh.	

V	letech	1902–1903	zasahovali	hasiči	u	43	
požárů,	které	byly	zakládány	neznámým	žhá-
řem.	V	roce	1906	obdrželi	radvaničtí	hasiči	dar	
20	korun	od	rakouského	císaře	Františka	Josefa	I.	
V	roce	1913	byl	sbor	poměrně	dobře	vyzbrojen	
a	jeho	činnost	měla	stoupající	tendenci,	kterou	
přerušila	I.	světová	válka,	ve	které	padli	i	dva	
naši	hasiči.	Dne	31.	srpna	1919	se	v	Radvanicích	
konal	sjezd	Župy	slezskoostravské.	Od	roku	
1920	byl	několik	let	neúspěšně	vznášen	požada-
vek	na	stavbu	nové	hasičské	zbrojnice.	

V	roce	1921	byla	zřízena	samaritánská	sku-
pina,	v	roce	1924	jinošská	družina,	v	roce	1926	
divadelní	sbor,	později	loutkové	divadlo.	

V	roce	1925	bylo	zakoupeno	další	hasičské	
nářadí	a	motorová	stříkačka	PS	6	a	na	stávají-
cím	hasičském	skladišti	byly	provedeny	nejnut-
nější	opravy.	V	roce	1930	byl	zakoupen	hasičský	
automobil	zn.	Laurin	a	Klement,	o	rok	později	
dvoukolová	stříkačka	DS	12	Praga.	V	roce	1940	
předala	obec	hasičům	novou	hospodářskou	
budovu,	upravenou	pro	jejich	potřeby.	

V	období	II.	světové	války	došlo	k	útlumu	
celkové	činnosti	sboru,	přesto	bylo	sehráno	šest	
divadelních	představení	a	loutkářský	soubor	
hrál	pro	děti	v	průběhu	války.	

V	roce	1947	zakoupil	sbor	z	vlastních	pro-
středků	autostříkačku	Škoda,	která	byla	pou-
žívána	do	roku	1951.	Poté	byl	sboru	přidělen	
dopravní	vůz	Mercedes	DVS	8.	V	roce	1958	
došlo	k	rozšíření	prostor	hasičské	zbrojnice	
a	byla	dodána	nová	motorová	stříkačka	PS	8	
a	podvozek	pro	nástavbu	vozidla	Tatra	805.

Pokračování	článku	v	dalším	čísle	RaB…
SDH Radvanice
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Odbor SVaŠ má 
novou vedoucí
Mgr. Veronika Tichá, DiS. 

Odbor	sociál-
ních	věcí	a	škol-
ství	zdejšího	úřadu	
má	od	24.	3.	2016	
novou	vedoucí.	
S t a l a 	 s e 	 j í 	 n a	
základě	výběro-
vého	řízení	Mgr.	
Veronika	Tichá,	
DiS.	Vystudovala	
nejprve	bakalář-
ský	obor	Veřejná	
správa	a	regionální	politika	na	Slezské	uni-
verzitě	v	Opavě	a	poté	magisterský	obor	
Management	organizací	služeb	sociální	práce	
na	Ostravské	univerzitě.

Sociální	práci	se	věnuje	již	10	let.	Nejprve	
pracovala	jako	sociální	pracovnice	na	úřadě	
jiného	městského	obvodu	a	poté	nastoupila	
jako	metodik	sociální	práce	a	sociální	pre-
vence	na	Krajském	úřadě	Moravskoslezského	
kraje.	Tato	funkce	však	byla	zřízena	na	dobu	
určitou,	proto	přivítala	nabídku	volného	
pracovního	místa	na	postu	vedoucí	odboru	
SVaŠ	ve	zdejším	úřadě	městského	obvodu	
Radvanice	a	Bartovice.	

Motivací	k	práci	v	sociální	sféře	je	pro	
novou	vedoucí	úspěšná	pomoc	lidem	při	
řešení	jejich	problémů.	Jak	sama	říká:	„Těší	
mě,	že	můžu	pomáhat	a	pozitivně	ovlivnit	
kvalitu	života	potřebných	lidí.“

Paní	Tichá	je	sympatická	mladá	žena,	plná	
nadšení	a	zdravého	sebevědomí.	Vnitřní	sílu	
dokazují	i	její	životní	motta,	kterými	se	řídí:	
„Nikdo	neříkej	nikdy!“	a	„Když	nemůžeš,	
můžeš	ještě	třikrát	tolik.“	 (red)

V	předešlých	číslech	RaB	novin	jsme	začali	
představovat	zdejší	úřad	v	novém	seriálu.

 Odbor sociálních věcí a školství
(6. část)

Jako	první	přišel	na	řadu	odbor	sociálních	
věcí	a	školství	(dále	jen	„SVaŠ“).	Nyní	pokra-
čujeme	s	prezentací	činností	jednotlivých	úseků	
odboru	SVaŠ,	a	to	posledního	úseku	agendy	
školství.

Předně	můžeme	připomenout,	že	v	našem	
městském	obvodě	máme	dvě	mateřské	školy,	
kde	je	městský	obvod	zřizovatelem	–	jedná	
se	o	MŠ	Slunečnice	v	Radvanicích	a	MŠ	Za	
Ještěrkou	v	Bartovicích.	Dále	zde	máme	i	jednu	
základní	školu	–	ZŠ	Vrchlického,	která	má	další	
tři	svá	odloučená	pracoviště:	v	Bartovicích	v	ul.	
Bartovické,	v	Radvanicích	v	ul.	Havláskové	
a	Trnkovecké.	Jak	je	z	názvu	„zřizovatel“	patrné,	
městský	obvod	zřizuje	školy,	které	jsou	právní	
formou	příspěvkovými	organizacemi,	pak	také	
ruší	školy	a	zajišťuje	podmínky	uskutečňování	
vzdělávání	ve	školách	a	školských	zařízeních	na	
svém	území.	Odbor	SVaŠ	je	výkonným	orgá-
nem	zřizovatele,	připravuje	materiály	pro	jed-
nání	samosprávných	orgánů	městských	obvodů	
–	rady	a	zastupitelstva	–	týkající	se	škol,	napří-
klad:
-	 připravuje	podklady	pro	návrh	rozpočtu,
-	 př ipravuje	návrhy	mater iálů ,	k terým	

se	 upravují 	 vz t ahy	 s 	 př íspěvkovými	

organizacemi	–	úpravy	zřizovacích	listin	
a	smluv	o	výpůjčce,

-	 předkládá	návrhy	na	jmenování	nebo	odvo-
lání	ředitelů	příspěvkových	organizací,	na	
stanovení	platu	ředitelů	příspěvkových	orga-
nizací,

-	 provádí	kontrolu	hospodaření	příspěvko-
vých	organizací,	předkládá	radě	městského	
obvodu	návrh	na	použití	výsledku	hospoda-
ření	příspěvkových	organizací,	

-	 předkládá	radě	městského	obvodu	ke	schvá-
lení	souhlas	k	použití	rezervního	a	investič-
ního	fondu	příspěvkových	organizací.

Z	výše	uvedeného	je	zřejmé,	že	městský	
obvod	se	prostřednictvím	odboru	sociálních	
věcí	a	školství	podílí	zejména	na	finančním	
zabezpečení		provozu	škol,	které	zřídil.	Avšak	
financování	platů	učitelů	již	má	na	starosti	stát.	
Samotný	vzdělávací	proces	je	zcela	v	rukou	ředi-
telek	a	podléhá	kontrole	České	školní	inspekce.	

To	však	neznamená,	že	se	občané	nemohou	
obrátit	na	náš	odbor	sociálních	věcí	a	školství	
s	jakýmikoliv	připomínkami	k	činnosti	námi	
zřízených	příspěvkových	organizací.	Úsek	této	
agendy	má	na	starosti	vedoucí	odboru.

Kontakt:	tel.	599	416	130,	e-mail:	vticha@rad-
vanice.ostrava.cz
Příště	se	budeme	věnovat	již	odboru	SŘDaŽP.

(red)

Představujeme úřad městského obvodu

Sbor dobrovolných hasičů Ostrava-Radvanice slaví 120 let
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I	přes	nepřízeň	počasí	a	vytrvalý	déšť	se	sešlo	
v	sobotu	9.	dubna	na	10.	ročníku	Bučinského	
poháru	25	soutěžících	rybářů	nejen	z	místní	
organizace,	ale	přijeli	rybáři	i	z	Hlučína,	Opavy,	
Kaňovic,	Havířova	a	Šenova.	Při	
dvoukolovém	utkání	se	z	vody	
vytáhlo	přes	30	kg	ryb.	Soutěžili	
pouze	jednotlivci	sami	za	sebe.	
I	když	se	to	kolem	rybníka	hemžilo	
několika	krásnými	ženami	v	rybář-
ském	oblečení,	byla	soutěž	výhradně	
mužskou	záležitostí.	Ženy	tvořily	
pouze	doprovod	a	podporu	svým	
partnerům.	Kromě	samotného	sou-
těžení	v	rybolovu	připravili	rybáři	
pro	soutěžící	i	přihlížející	veřejnost	
občerstvení	–	výborný	guláš,	gri-
lovaly	se	párky	a	klobásy,	v	udírně	
se	připravovaly	makrely.	V	odpo-
ledním	doprovodném	programu	
se	všichni	zájemci	mohli	zúčastnit	
kola	štěstí	a	vyhrát	tak	pětikilového	
kapra	nebo	několik	amurů,	případně	
i	láhev	Myslivce.

Cena	za	první	místo	byla	stejná	
jako	v	loňském	roce	–	divoké	prase.	
To	si	na	rameni	jako	Bivoj	odnesl	
Robert	Stuchlý	z	Hlučína,	který	vylovil	celkem	
8,855	kg	ryb.	Druhá	a	třetí	cena	byly	finanční.	
Tisícikorunu	za	druhé	místo	vyhrál	Bedřich	Dias	
z	MO	Slezská	Ostrava	za	5,290	kg	vylovených	

ryb.	Třetí	místo	a	hotovost	800	Kč	vyhrál	
Valentin	Rybář	také	z	MO	Slezská	Ostrava	za	
4,725	kg	vylovených	ryb.	

Startovné	činilo	200	Kč	na	osobu	a	veškeré	
takto	získané	finance	byly	vlo-
ženy	do	nákupu	cen	pro	vítěze.	
Také	bez	sponzorů	se	to	v	letoš-
ním	roce	neobešlo.	Za	všechny	
l z e 	 jmenova t 	 u ž 	 t r va lého	
sponzora	firmu	Ryba	Fishing	
či	Mobilní	tryskání	–	Vojtěcha	
Vysloužila.	Místní	organizace	
je	podporována	také	městským	
obvodem,	který	poskytl	dotaci	
na	nová	plastová	okna,	nová	
kamna	a	částečnou	rekonstrukci	
objektu,	zejména	dlažbu	a	oblo-
žení.	

Oproti	loňskému	roku	byly	
letošní	závody	pouze	jedno-
denní	a	nesoutěžili	dětští	závod-
níci.	Dětem	bude	vyhrazen	
závod	v	pozdějších	teplejších	
měsících,	aby	si	kromě	nadšení	
z	rybolovu	nepřivodily	také	
rýmu	a	nachlazení	z	nynějšího	
nevlídného	počasí.

Závěrem	nelze	popřát	rybářům	nic	jiného	
než	Petrův	zdar!	

Kateřina Tomanová

Bučinský pohár letos podesáté

Letos	nebyl	28.	březen	pouze	ve	znamení	
velikonočních	svátků,	ale	připomněli	jsme	si	
Den	učitelů,	který	se	každoročně	slaví	v	den	
výročí	narození	Jana	Ámose	Komenského.	Letos	
uplynulo	již	424	let	od	jeho	narození.	Městský	
obvod	Radvanice	a	Bartovice	připravil	peda-

gogům	zdejší	základní	školy	a	obou	škol	mateř-
ských	při	příležitosti	oslav	Dne	učitelů	návštěvu	
Divadla	loutek	v	Ostravě	a	zhlédnutí	hry	Hodina	
Komenského	aneb	Život	J.	A.	K.	trochu	jinak.	
Pro	učitele	bylo	také	připraveno	občerstvení	
a	slavnostní	přípitek.	Úvodního	slova	se	ujala	
starostka	Šárka	Tekielová,	která	poděkovala	

přítomným	učitelům	za	jejich	snaživou	a	oběta-
vou	práci,	kterou	našim	dětem	věnují.	

Divadelní	představení	prezentovalo	J.	A.	Ko- 
menského	jako	člověka,	který	napsal	spoustu	
knih,	ztroskotal	na	moři,	třikrát	se	oženil,	
vymyslel	prázdniny,	skrýval	se	dlouhé	měsíce	
v	lesích,	zavedl	školu	i	pro	děvčata,	pěšky	pro-
cestoval	půl	Evropy,	zažil	nejdelší	evropskou	
válku,	pobýval	několik	let	v	severomoravském	
Fulneku,	bojoval	za	svobodnou	víru,	unikl	
moru.	A	to	se	ještě	traduje,	že	skákal	z	okna	na	

ženský...	Za	svůj	život	stihl	a	dokázal	opravdu	
mnoho.	O	tom	všem	pojednávala	inscenace,	
která	na	život	jednoho	z	nejslavnějších	Čechů,	
světově	proslulého	myslitele,	filosofa	a	spisova-
tele,	nahlíží	s	nadhledem,	nadsázkou	a	hravostí,	
a	přitom	ve	vší	úctě,	která	Učiteli	národů	bezpo-
chyby	náleží...

Představení	se	všem	velmi	líbilo	jak	zvole-
ným	tématem,	tak	i	samotným	vtipným	dějem	
doprovázeným	hezkými	písničkami.	 (red)

Připomněli jsme si Den učitelů

Pozvánka
T. J. Sokol Radvanice-Bartovice
pořádá

v sobotu 11. 6. 2016

SPORTOVNÍ 
DEN
Program:
10:00 Turnaj mládeže  

ve florbale
12:00 Turnaj mužů ve fotbale 

(přihlášky předem)
14:00 Stolní tenis pro všechny

Místo konání: 
areál TJ Sokol 
Radvanice-Bartovice

Pro vítěze jsou připraveny věcné 
ceny. Občerstvení zajištěno.
Bližší informace podá paní 
R. Kučerová, tel. 734 710 622
Srdečně jsou zváni všichni občané, 
kteří mají rádi sport.

Boris Hřivna,
starosta TJ Sokol Radvanice-Bartovice



Když	pojedete	po	ulici	Těšínské	směrem	
do	Bartovic,	nemůžete	minout	po	levé	straně	
reklamní	 tabuli	 f i rmy	KARO	EXPORT-
-IMPORT,	spol.	s	r.	o.,	která	sídlí	v	našem	
městském	obvodě	už	25	let.	Tenkrát	f irmu	
zakládal	Ing.	Josef	Štoudek	a	hlavní	náplní	
podnikatelských	aktivit	byly	izolační	práce.	
Potřebný	izolační	materiál	f irma	dovážela	
ze	zahraničí	a	odtud	vznikl	původní	název	
EXPORT	-IMPORT.	Postupem	času	se	však	
trh	vyvíjel	jiným	směrem	a	pan	Štoudek	se	při-

způsobil	svými	aktivitami	požadavkům	doby.	
V	roce	2003	složil	úspěšně	zkoušky	koordiná-
tora	BOZP	na	Slovensku	(v	ČR	to	tehdy	nebylo	
ještě	možné)	a	posléze	v	roce	2007	složil	zkoušky	
také	u	nás	spolu	se	svou	dcerou	Evou,	která	byla	
tehdy	ještě	na	studiích.	Od	té	doby	jsou	hlavní	
náplní	práce	firmy	KARO	EXPORT	-IMPORT	
služby	v	oblasti	koordinátora	BOZP	a	ochrany	
zdraví	při	práci,	dále	pak	školení	zaměstnanců	
a	poradenství	v	této	oblasti.	Firma	je	zcela	
rodinná.	Pan	Štoudek	předal	v	roce	2011	firmu	
svým	třem	dětem,	dceři	a	dvěma	synům.	Dcera	

Eva	se	stala	jednatelkou	firmy.	Ve	firmě	pomá-
hala	už	od	dob	svých	studií	na	střední	škole	a	po	
celou	dobu	se	také	úspěšně	věnuje	studiu	oboru,	
ve	kterém	podniká.	Manželka	pana	Štoudka	má	
na	starosti	účetnictví.

Zajímalo	nás,	co	vlastně	takový	koordinátor	

BOZP	prakticky	dělá,	v	čem	tkví	podstata	jeho	
činností.	„Koordinátor	hlídá	bezpečnost	na	
stavbách.	V	případě,	že	se	tam	pohybují	zaměst-
nanci	více	zhotovitelů,	např.	z	oblasti	vodařů	
a	elektrikářů,	tak	koordinuje	jejich	činnost	na	
stavbě	tak,	aby	nedošlo	k	nějakému	ohrožení	
na	zdraví	či	na	životě,“	říká	jednatelka	firmy.	
Nabízela	se	hned	otázka,	zda	běžný	stavebník,	
který	si	staví	rodinný	domek,	také	potřebuje	
koordinátora	BOZP.	„Většinou	ne.	Kdo	si	staví	
domek	svépomocí	a	nemá	na	stavbě	najednou	
několik	firem,	tak	koordinátora	nepotřebuje.	
Ale	například	firma,	která	si	staví	pracovní	halu	
a	na	stavbě	má	několik	dodavatelů	prací,	tak	
je	ze	zákona	povinna	koordinátora	BOZP	mít.	
Stejně	tak	třeba	i	obec	při	investičních	akcích,	
kde	je	více	zhotovitelů	nebo	jeden	zhotovitel	
s	několika	subdodavateli,	musí	mít	ze	zákona	
koordinátora	BOZP.	Za	nedodržení	zákona	
hrozí	velmi	vysoké	sankce.	Snažíme	se	tyhle	
informace	dostat	do	povědomí	odpovědných	
osob	ve	firmách	i	státní	správě,	aby	se	předešlo	
komplikacím	nejen	z	důvodu	legislativních,	ale	
zejména	z	důvodu	prevence	ochrany	zdraví	při	
práci,“	objasňuje	dále	paní	Štoudková.	

I	když	 jsou	 tedy	h lavní	nápln í	 f i rmy	
služby	v	oblasti	koordinátora	BOZP	a	školení	

zaměstnanců	prakticky	po	celé	České	republice,	
zabývá	se	pan	Štoudek	ještě	dalšími	činnostmi,	
mezi	nimiž	stojí	za	zmínku	služby	detektivní	
kanceláře	–	zejména	pro	pojišťovny	při	proka-
zování	pojistných	podvodů,	služby	vymáhání	
dluhů	a	poradenství	v	této	oblasti.	

Společnost	KARO	EXPORT	-IMPORT	je	
tedy	stálicí	na	našem	podnikatelském	trhu.	Je	
to	dáno	pevnými	rodinnými	vazbami,	které	ve	
firmě	jsou,	a	také	pružností	a	přizpůsobením	se	
poptávce	trhu.	

Kontakt:
KARO	EXPORT	–	IMPORT,	spol.	s	r.	o.
Ing.	Eva	Štoudková,	PhD.,	jednatelka	společ-
nosti
Těšínská	147/467
717	00	Ostrava-Bartovice
Tel:	724	323	588
e-mail:	eva.stoudkova@karoei.cz
www.karoei.cz

Kateřina Tomanová
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SERIál
představujeme podnikatele 

v obvodu

Společnost KARO EXPORT-IMPORT  
s dlouholetou tradicí

Přijímací 
zkoušky 
do základní 
umělecké školy

Základní	umělecká	škola	Edvarda	Runda	
srdečně	zve	všechny	zájemce	k	zápisu	pro	
školní	rok	2016–2017.

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 pří-
pravné hudební výchově.
-		 taneční	
-		 výtvarné
-		 literárně-dramatické

zájemci	se	mohou	hlásit	ve	dnech:
6.–9. června 2016 
od 14.00 do 17.00 hod.
•	 v	pobočce	v	u l . 	Třanovského	 č.12	

v	Ostravě-Radvanicích	
•	 v	budově	školy	v	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



Akce v knihovně
TĚŠÍNSKÁ	307	|	RADVANICE
 Pro maminku z lásky
výtvarná	dílna	pro	děti
pondělí	2.	května	|	od	13.00	do	16.00
čtvrtek	5.	května	|	od	13.00	do	16.00
 První polibek
čtení	a	povídání	o	knihách	na	téma	trable	
s	láskou	s	dětmi	ze	ZŠ	Bartovice
pondělí	9.	května	|	od	14.00
 Do škamen!
test	pro	děti	
květen	|	během	půjčování
 Můj prosluněný den
výstava	obrázků	dětí	
květen	|	během	půjčování

 Hurá, už jsem čtenář!
závěrečné	 setkán í	 s	 pr vňáčky	 ze	ZŠ	
Bartovice
květen	|	v	dopoledních	hodinách
 Strasti otce vlasti
výstava	knih	k	700.	výročí	narození	
Karla	IV.
květen	|	během	půjčování

radvanice@kmo.cz
599 522 211

Dne	17.	5.	oslaví	96.	narozeniny	paní	

Zita Peukerová
96	není	málo,	

prožít	je	snad	za	to	stálo,	
jsi	nejbohatší	člověk	mezi	námi,	
ne	penězi,	ale	vzpomínkami.	

Ať	ti	těch	vzpomínek	stále	jen	přibývá,	
ve	zdraví,	v	radosti	život	Ti	ubíhá,	
do	stovky	chybí	Ti	malinký	kus,	
tak	to	s	námi	vydržet	zkus.	

Vše	nejlepší	Ti	přeje	vnučka	Renáta	
s	rodinou.	
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10. 5. 17.00 Obřadní síň – koncert 
vážné hudby

13. 5. 18.00 ČSV Radvanice – 
výborová schůze

13. 5. 12.00 ZO SPCCH Radvanice 
– zájezd

17. 5. 16.00 ZO SPCCH Radvanice 
– výborová schůze

18. 5. 15.00
38. schůze Rady 
MěOb RaB – kancelář 
starostky

18. 5. 14.00	 KD Radvanice – 
Smažení vaječiny

19. 5. 16.00 KD Bartovice – 
Smažení vaječiny

25. 5. 15.00 Vrchličácký labyrintík 
– akce SRPŠ pro děti

31. 5. 15.00 KD při DPS Bartovice 
– Posezení u kávy

v měsíci květnu

Kalendář
událostí

Naši jubilanti v květnu 2016
Blahopřejeme!

Rostislav Hrib, Viktor Kozoň, Ivo Hila, Ivo Poledník, Petra Dutková, 
Jana Lőrinczová, Anna Danišová, Ctirad Havlásek, Miroslava Klvánková 
Táborská, Zuzana Opavská, Luděk Beránek, Emilie Stiegerová, Břetislav 

Sikora, Cecilie Klimíčková, Marie Růžičková, Karel Przeczek, Milan 
Kaiser, Oldřiška Pastrňáková, Gerda Lacinová, Miroslav Havlásek, Věra 

Jurečková, Vanda Rušajová, Milada Hutáková, Milán Kroutil, Antonie 
Pacigová, Miloslav Dedek, Stanislava Slívová, Jaroslav Grossmann, Anna 

Kaifoszová 
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.

Uzávěrka příštího čísla
15. května 2016 

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	14.	5.	2016	v	17.00	
hodin.	

Vše	potřebné	je	zajištěno.	
Výbor ZO ČZS Radvanice 

Co chystají bartovičtí 
zahrádkáři?

V soboru 14.  5. v 15.00 hod bude	tradiční	„sma-
žení vaječiny“	v	Domě	zahrádkářů.	„Vstupné“	
je	jako	obvykle	tři	vajíčka	a	kousek	špeku.

Ve	dnech	9. a 10. června od 9.00 do 19.00 
hod.	se	bude	konat	2.	ročník	výstavy	Bartovická	
růže	v	Klubu	důchodců	za	Ještěrkou.	Věříme,	
že	stejně	jako	loni	se	svými	výpěstky	pochlubí	
nejen	zahrádkáři,	ale	i	další	milovníci	růží	z	řad	
našich	spoluobčanů.

Dále	jsme	pro	všechny	pěstitele	a	zájemce	
připravili	dvě	soutěže	se	zahrádkářskou	tema-
tikou,	a	to:	
-		 Soutěž o největší slunečnicové květenství 

s	nejvyšší	slunečnicí.	Hodnocení	proběhne	
v	září.	Velikost	květenství	a	výše	slunečnice	
bude	zdokumentována	u	pěstitele.	Závěrečné	
hodnocení	pak	bude	v	domě	zahrádkářů.

-		 Soutěž o nejchutnější ovocné a zeleninové 
pomazánky.	Vzorky	budou	hodnoceny	laic-
kou	porotou	v	říjnu	v	domě	zahrádkářů.
Za výbor ZO ČZS, Anna Hálová, předsedkyně

Oslavy	Dne	dětí	připravil	městský	obvod	
tentokrát	na	středu 1. 6. 2016.	V	prostorách	před	
Společenským	domem	v	Ostravě	-Bartovicích	
bude	už	od	9	hodin	připraven	dvouhodinový	
koncertní	program	doplněný	o	hry	a	soutěže	
pro	děti.	A	na	co	se	mohou	děti	těšit	tentokrát?	
Na	pohádkový	koncert	O	Terezce	a	Matějovi	
se	známými	písněmi	pánů	Svěráka	a	Uhlíře.	
Zpívat	přijedou	herci	z	Hudebního	divadla	
v	Karlíně	–	Jana	Koutová	a	Jaroslav	Beneš.	Na	
představení	se	přijdou	podívat	děti	ze	zdejších	
mateřských	škol	a	základní	školy,	ale	mohou	
přijít	i	maminky	s	malými	dětmi,	které	jsou	
doma	a	nenavštěvují	žádnou	mateřskou	školu.	
Vstupné	je	zdarma.	Všechny	děti	dostanou	
drobný	dárek	a	užijí	si	svou	oslavu,	doufáme,	
na	plno!

(red)

Chystá se 
Den dětí



„VAJCOVáNÍ“
Na	velikonoční	neděli	27.	března	se	před	Společenským	domem	

v	Bartovicích	pod	taktovkou	Bartovického	obveselovacího	spolku	konala	
od	tří	hodin	odpoledne	premiéra	akce	nazvané	Vajcování.	Zúčastnil	se	jí	
značný	počet	zvídavých	dítek,	která	hledala	na	naučné	stezce	důmyslně	
ukrytá	vejce.	Dvě	fešné	zaječice	Kristýnka	a	Míša	pak	nálezce	odměňo-
valy	čokoládovými	vajíčky	nebo	perníčky.	Vajcování	přálo	i	prosluněné	
počasí.	Takže	hola	hou,	v	příštím	roce	na	shledanou.

Jiří Červenka, BOS
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Kdo v srdcích žije, neumírá… 
Dne	16.	května	2016	by	oslavil	
90.	narozeniny	pan	

Miroslav Chobot 
S	láskou	a	úctou	vzpomínají	
manželka	Marta,	
dcera	Hanka	a	syn	Miroslav	
s	rodinami.	

Čas neúprosně letí a v srdci bolest 
přetrvává, slzy v očích Tě neprobudí 
a domov prázdný zůstává. 
Dne	17.	května	tomu	bude	rok,	co	nás	
navždy	opustila	paní	

Marta Břenková 
z	Ostravy-Bartovic.	
Kdo	jste	ji	znali,	vzpomeňte	s	námi.	
Manžel	Josef	a	dcera	Renáta	s	rodinou.	

Dne	7.	5.	2016	by	se	dožil	70	let	náš	milovaný	
manžel,	strýc,	bratr,	dědeček,	tatínek	
a	kamarád,	pan	

Jan Šimák 
„To,	že	se	rána	zahojí,	je	jen	zdání,	v	srdci	
bolest	zůstává	a	vzpomínání.“	Všichni,	kdo	jste	
ho	znali,	měli	rádi,	zavzpomínejte	s	námi.	Moc	
nám	chybíš,	nikdy	nezapomeneme.
Vzpomíná	manželka	Marie,	dcera	Martina,	
vnukové	Pavel	a	Lukáš,	sestra	Marie	a	celá	
rodina.
Stále	jsi	v	našich	srdcích.	

BOS a vedení Společenského domu 
Bartovice

pořádá v sobotu 21. 5. 2016
v prostorách Společenského domu 

Bartovice

COUNTRY 
GUláŠ

Program:
15:00 country skupina „Kemp“

19:00 country skupina „Jedeme dál “ 
z Těrlicka

V nabídce restaurace bude dobré jídlo 
a pití.

Srdečně Vás zveme.

SOUSEDSKÉ SETKáNÍ
Na	velikonoční	pondělí	se	konalo	„šmigrustové	setkání“	sousedů	z	bar-

tovické	ulice	Zahrádkářů.	Od	jedenácté	hodiny	dopolední	svištěly	vzdu-
chem	karabáče	starších	i	mladších	mrskačů,	aby	se	ale	s	něhou	snášely	na	
nožky	a	pozadíčka	starších	i	mladších	děvuch.	Dlouhý	stůl	se	prohýbal	
pod	velikonočními	laskominami	a	přípitky	ohnivou	vodou	podpořily	roz-
vernou	zábavu	všech	tolerantních	obyvatel	malé,	ale	šťastné	bartovické	
ulice.	 Jiří Červenka



Dovolte	mi	podělit	se	o	dojmy	a	říct	pár	
slov	o	ozdravném	pobytu	dětí	s	rodiči	z	MŠ	Za	
Ještěrkou	Ostrava-	Bartovice.	Název	„ozdravný	
pobyt“	může	v	mnohých	z	nás	evokovat	doby	
minulé,	odtržené	děti	od	rodičů	s	přísným	
režimem	s	nudným	„zdravým“	programem…	
Také	jsem	si	úplně	nedovedla	představit	dnešní	
význam	tohoto	pojmu,	ale	byla	jsem	velmi	mile	
překvapena.	Měli	jsme	to	štěstí	strávit	úžasných	
14	dnů	v	Horní	Bečvě	v	hotelu	Mesit	v	krásné	
beskydské	přírodě.	

Velké	DĚKUJI	pat ř í 	 úžasným	paním	
učitelkám	Marcele	Krystyjanové,	Marcele	
Římánkové	a	Michaele	Stiborové,	které	se	
o	naše	děti	staraly	a	organizovaly	pro	ně	úžasné	
aktivity.	Poděkování	patří	také	vedení	MŠ	
Bc.	Táni	Krumniklové,	starostce	Mgr.	Šárce	
Tekielové	a	místostarostovi	Bc.	Aleši	Boháčovi,	
MBA,	kteří	myslí	na	děti	v	našem	obvodě	a	tento	
pobyt	nám	zařídili.	A	kdybychom	se	ptali	dětí?	
Svoje	paní	učitelky	zbožňují,	ale	animační	pro-
gramy	a	výlety	s	Víťou	a	Nikou	byly	skvělé.	
Děti	se	dozvěděly	mnohé	o	přírodě,	soutěžily	
v	olympijských	disciplínách,	učily	se	saunovat,	

bláznily	v	bazénu,	relaxovaly	ve	vířivce,	opé-
kaly	párky	u	kytary	a	vše	uzavřely	veselým	kar-
nevalem,	na	který	si	společně	s	rodiči	vyrobily	
masky.	Věřte,	že	karneval	byl	opravdu	veselý.	
Prostě	Víťovi	chyběly	ruce…	

Nemohli	jsme	si	přát	lépe	strávené	jarní	dny.	
Přeji	dětem	mnoho	takových	akcí,	náš	obvod	si	
je	určitě	zaslouží.	
S přáním slunečných dní Mgr. Zuzana Matejová 
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Děti z MŠ Ostrava-
-Radvanice na 
ozdravném pobytu

Ve	dnech	12.–25.	3	2016	si	děti	z	MŠ	Radvanice	užívaly	
na	ozdravném	pobytu	v	horské	chatě	Studeničné	v	Mostech	
u	Jablunkova.	Ředitelka	MŠ	Dana	Lérová	každoročně	žádá	
o	dotaci,	která	je	vždy	v	plné	výši	pro	určený	počet	dětí	schvá-
lena.	Poskytovatelem	dotace	je	statutární	město	Ostrava,	
Fond	pro	děti	ohrožené	znečištěním	ovzduší.	Na	letošní	
pobyt	byla	schválena	částka	126	000	Kč	pro	28	dětí.	Za	dva	
týdny	pobytu	na	horách	děti	potkalo	opravdu	aprílové	počasí.	
Pršelo,	sněžilo,	byla	mlha,	ale	také	teplé	sluníčko.	Takové	
počasí	je	pro	jarní	počasí	příznačné.	A	děti	každý	den	cho-
dily	na	procházku	do	lesa	a	okolí	nebo	si	jen	hrály	na	zahradě	
a	sportovaly	na	dětském	hřišti,	které	bylo	v	blízkosti	chaty.	
Děti	stavěly	sněhuláky,	domečky	z	přírodnin	pro	jarní	víly,	
odnesly	Mařenu	daleko	do	lesa	a	plnily	úkoly	z	první	jarní	
olympiády.	Díky	plnění	úkolů	získaly	děti	čtyři	barevné	klíče,	
kterými	nakonec	otevřely	jaru	bránu,	aby	už	mohlo	konečně	
přijít	mezi	nás.	Personál	horské	chaty	byl	velmi	vstřícný	a	děti	
si	pobyt	moc	užily.	 Saša Sikorová, MŠ Ostrava-Radvanice

Vítáme jaro
Tak	jako	každý	rok	jsme	se	s	dětmi	mateř-

ské	školy	Radvanice	rozloučili	se	zimou	
tradičním	vynášením	Mařeny	–	symbolem	
zimy,	který	jsme	s	dětmi	vyrobili.

Ukončit	zimu	nám	pomohly	písně,	které	
jsme	zazpívali	na	zahradě	MŠ.	Mařenu	ozdo-
bila	paní	ředitelka	náhrdelníkem	z	vyfouk-
lých	vajec	a	mohlo	se	jít	v	průvodu	v	čele	
s	Mařenou,	kterou	nesly	děti,	nadobro	se	
zimou	skoncovat	a	přivítat	slunečné	jarní	
dny,	jež	nás	čekají.	

Za	doprovodu	městské	policie	jsme	bez-
pečně	došli	k	řece,	kde	nás	čekal	pan	hasič	
a	Mařenu	zapálil.	Děti	společně	s	učitelkami	
pozorovaly,	jak	Mařenu,	a	tedy	i	zimu	odnáší	
proud.

Následně	jsme	se	přemístili	k	ÚMOb	
Radvanice	a	Bartovice,	kde	děti	přednesly	
báseň,	při	které	paní	starostka	symbolicky	
odemkla	jaro	kouzelným	klíčem.	Paní	sta-
rostka	s	panem	místostarostou	odměnili	děti	
sladkou	dobrotou	a	od	této	chvíle	se	všichni	
těšíme	na	krásné	dny	prozářené	sluncem.

Mgr. Gabriela Brusová, 
MŠ Ostrava-Radvanice

Poděkování
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Tolik knížek!
Pr vňác i 	 ze 	 ZŠ	 Os t r ava -Radvan ice ,	

Vrchlického	5,	přísp	org.	odloučeného	pra-
coviště	Trnkovecká	55,	navštívili	knihovnu	
v	Ostravě-Radvanicích.	Z	knihovny	se	vrátili	
s	větou:	„Paní	učitelko,	tam	bylo	tolik	knížek!“	
Co	teprve	až	si	vybrané	knihy	sami	přečtou.	
Někteří	z	nich	totiž	již	budou	mít	vlastní	čte-
nářské	průkazy.	V	knihovně	to	bylo	super	a	už	
těšíme	na	další	návštěvu.

ZŠ Vrchlického, odl. prac. Trnkovecká, 
Mgr. Ivana Fehérová, Ph.D. 

Víčka pro Aničku  
pomáhá sbírat náš žabák

Děti	ze	ZŠ	Ostrava-Radvanice,	Vrchlického,	
přísp.	org.	odloučeného	pracoviště	Trnko- 
vecká	55,	sbírají	víčka	pro	Aničku.	S	touto	dob-
ročinnou	aktivitou	jim	pomáhá	velký	žabák,	
kterého	děti	společně	vyrobily.	Žabákovo	velké	
břicho	se	rychle	plní.	Sbíráme	nejen	víčka	od	
plastových	lahví,	ale	i	od	káv,	aviváží	a	třeba	
i	plechovky	od	nápojů.	Kdo	by	se	chtěl	k	nám	
přidat,	zde	se	dozví	více	o	holčičce,	které	pomá-
háme:	http://anickajuroskova.cz/index.php/
sber-vicek/102-sber-vicek.

ZŠ Vrchlického, odl. prac. Trnkovecká, 
Mgr. Ivana Fehérová, Ph.D. 

Jednou	ráno	v	neděli,	vylezli	jsme	z	postelí	
a	vyjeli.	Moc	jsme	se	všichni	těšili	na	krásných	
14	dní	v	přírodě.	Po	příjezdu	do	hotelu	se	na	nás	
všichni	smáli	v	čele	s	panem	kuchařem,	který	
nám	stále	skvěle	vaří,	dává	nám	pořádné	porce,	
a	co	je	nejlepší,	můžeme	si	přidat,	a	dokonce	
i	maso.	Všem	nám	chutná	a	pan	kuchař	je	s	námi	

spokojený.	Na	pokojích	bydlíme	se	svými	
prima	kamarády	a	včera	nám	povlíkli	postýlky	
do	čistého	povlečení.	To	byla	ale	noc!	Ráno	se	
nám	z	postýlek	vůbec	nechce	vstávat,	jak	se	
nám	v	lesíčku	dobře	spí.	Minulý	týden	podnikli	
žáci	V.A	a	IV.A	výlet	do	Baťova	muzea,	kde	
jsme	se	dozvěděli	zajímavosti	o	firmě	Baťa,	

svezli	se	výtahem	Jana	Antonína	Bati	–	byla	
to	jeho	jezdící	kancelář	–	a	v	posledním	patře	
se	koukali	na	vyhlídku	do	okolí	Zlína.	Počasí	
nám	vyšlo,	takže	výlet	byl	nádherný.	Pak	jsme	
se	prošli	pravěkem	a	vyzkoušeli	si	jeskynní	
malbu.	Odpoledne	trávíme	v	lese,	na	louce,	
hrajeme	hry,	vyrábíme	výrobky,	stavíme	
zvířátkům	domečky,	poznáváme	přírodu,	
chodíme	na	procházky.	Večer	zpíváme,	kres-
líme,	soutěžíme.	Zdobíme	kamínky	a	pleteme	
košíčky.	Když	nám	nepřálo	počasí,	šli	jsme	si	
užít	vodních	radovánek	do	bazénu.

Dnes	dopoledne	jsme	měli	sportovní	olympi-
ádu	ve	družstvech,	v	nichž	jsme	si	změřili	své	sily	
a	svaly.	Když	jsme	večer	zjistili,	že	se	ještě	třikrát	
vyspíme	a	jedeme	domů,	bylo	nám	smutno.	Vůbec	
se	nám	odtud	nechce,	jelikož	je	nám	tu	báječně.	
Všechny	čtenáře	zdraví	V.A,	Peťule	a	Iva.

Mgr. Petra Vaská, Iva Hrbáčková  
a kolektiv žáků V.A

ZŠ Vrchlického.

Škola v přírodě

Velikonoční dílny
Žáci	II.	B	a	III.	C	základní	školy	Ostrava-

-Radvanice,	Vrchlického	5,	př ísp.	org.	
odloučeného	pracoviště	Trnkovecká	55,	se	
21.	3.	2016	zúčastnili	Velikonočního	veselí	
v	KD	v	Ostravě-Heřmanicích,	pořádaného	
SŠ	prof.	Matějčka	a	MŠ	Požární.	Kromě	
toho,	že	se	jedná	o	prodejní	výstavu	uve-
dené	střední	školy,	tak	si	zde	žáci	vyrobili	
spoustu	drobných	předmětů	týkajících	se	
jara	a	Velikonoc.	Letos	si	studenti	SŠ	při-
pravili	pro	děti	spoustu	krásného	tvoření,	
zdobili	například	vyfouknutá	vajíčka	růz-
nými	technikami,	vyráběli	krásná	kuřátka,	
zajíčky	a	zápichy	a	mnoho	dalšího.	Nikdo	
neodešel	s	prázdnou,	v	taškách	si	děti	odná-
šely	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



Kulaté	130.	výročí	založení	bartovické	školy,	
které	v	tomto	roce	slavíme,	nám	umožňuje	ohléd-
nout	se	do	let	minulých.	Naši	předkové	svým	roz-
hodnutím	postavit	školu	pomohli	budovat	základy	
vzdělanosti	a	školství	v	obci	Bartovice.	

Obec	Bartovice	byla	v	dřívějších	dobách	„přiš-
kolena“	k	Šenovu.	Místní	školu	„U	kostela“	navště-
vovalo	od	roku	1880	průměrně	230	dětí	z	Bartovic.	
V	roce	1884	však	školní	inspekce	zjistila,	že	škola	
je	přeplněna	a	vydala	rozhodnutí	k	postavení	dvoj-
třídní	školy	v	Bartovicích.	Aresinovi,	tehdejší	
majitelé	panství,	darovali	obci	pozemek	a	25.	září	
1885	položil	starosta	obce	Jan	Tomis	základní	
kámen	nové	školy.	

Práce	pokračovaly	tak	rychle,	že	do	zimy	byla	
budova	pod	střechou.	Celkové	náklady	na	stavbu	
činily	12	000	zlatých	vídeňské	měny.	Dne	1.	listo-
padu	1886	byla	škola	otevřena	a	10.	listopadu,	ve	
středu,	za	krásného	počasí,	vysvěcena	a	15.	listo-
padu	1886	bylo	v	bartovické	škole	zahájeno	vyu-
čování.	

Ve	školním	roce	1895/1896	byla	škola	rozšířena	
na	trojtřídní	a	po	přistavení	dvou	tříd	na	východní	
straně	v	roce	1902/1903	byla	reorganizována	na	
školu	pětitřídní.	

Ve	školním	roce	1910/1911	bylo	zrušeno	dvoj-
jazyčné	vyučování.	Všechny	předměty	se	učily	
česky,	němčina	byla	jako	povinný	předmět	zave-
dena	od	1.	třídy.

Počátkem	roku	1913	školu	navštěvovalo	405	
žáků.	Proto	zemská	rada	nařídila	obecnímu	před-
stavenstvu,	aby	co	nejdříve	zřídilo	další	učebnu	
pro	šestou	třídu.	Následné	události	I.	světové	války	
však	tomu	zabránily	a	výuka	v	celé	naší	zemi	utr-
žila	válečnými	strastmi	značné	šrámy.	

Zákonem	z	roku	1919	bylo	ustanoveno,	že	
v	každé	politické	obci	musí	být	na	doplnění	a	pro-
hloubení	vzdělanosti	všech	vrstev	obyvatelstva	
zřízena	veřejná	obecní	knihovna.	Roku	1920	
byla	z	podnětu	správce	školy	zřízena	knihovna	
v	budově	školy.	Knihy	darovaly	vzdělávací	spolky.	
Prvním	knihovníkem	byl	ustanoven	učitel	Albín	
Havlásek.	

Jelikož	počet	dětí	v	bartovické	škole	v	letech	dva-
cátých	neustále	stoupal,	schválilo	komisionální	řízení	
5.	března	1930	návrh	místní	školní	rady	na	přístavbu	
severozápadního	traktu.	Se	stavbou	se	začalo	1.	čer-
vence	1930	a	kolaudace	proběhla	již	19.	září.	

Ve	škole	bylo	zapsáno	371	žáků,	a	tak	se	ve	
školním	roce	1931/1932	vyučovalo	v	deseti	tří-
dách.	Dne	4.	srpna	1932	byla	škola	reorganizována	
výnosem	Zemské	školní	rady	s	platností	od	škol-
ního	roku	1932/1933	na	školu	šestitřídní.	

Po	zřízení	protektorátu	Čechy	a	Morava	se	
14.	března	1939	objevily	v	obci	motorizované	jed-
notky	německého	vojska.	V	červenci	a	srpnu	se	
německé	vojsko	ubytovalo	ve	škole	a	1.	září	1939	
Němci	okupovali	Polsko.	

O	vánočních	prázdninách	1939	bylo	zavedeno	
do	všech	tříd	elektrické	osvětlení,	o	letních	prázd-
ninách	1941	byla	postavena	nová	hospodářská	
budova	a	do	školy	byl	zaveden	vodovod.	

V	pátek	30.	června	1944	se	nad	obcí	v	něko-
lika	vlnách	objevila	první	nepřátelská	letadla,	po	

kterých	začala	německá	protiletadlová	děla	střílet.	
Úlomky	střel	dopadly	i	do	okolí	školy.	Jedna	stře-
pina	vážící	devět	kilogramů	dopadla	před	hlavní	
vchod.	V	dalším	školním	roce	bylo	vyučování	
velmi	často	rušeno	leteckými	poplachy	a	do	školní	
budovy	se	nastěhovali	němečtí	vojáci.	

Když	2.	května	1945	začal	v	brzkých	ranních	
hodinách	boj	o	Bartovice,	byla	škola	ostřelována	
děly.	Osm	granátů	budovu	zasáhlo	ze	západní	
strany	a	zbořilo	tak	severozápadní	stěnu	v	prvním	
poschodí	a	přízemí.	Zařízení	tříd	bylo	zcela	zničeno,	
ale	Bartovice	se	konečně	staly	svobodnou	obcí.	

S	řádnou	výukou	se	započalo	ihned	po	osvobo-
zení,	ale	pobořené	dvě	třídy	byly	provozuschopné	
až	v	roce	1946.	

V	roce	1951	byla	ukončena	činnost	Haléřového	
spolku	a	spolupráci	rodičů	a	školy	zajišťovalo	
pouze	SRPŠ	(Sdružení	rodičů	a	přátel	školy).	

V	roce	1974	bylo	klasické	vytápění	tříd	kamny	
nahrazeno	ústředním	topením	a	v	letech	devade-
sátých	bylo	zavedeno	plynové	topení.	Generální	
oprava	budovy	spolu	s	novými	omítkami	byla	pro-
vedena	roku	1980.

Velký	vliv	na	stavy	žáků	ve	třídách	mělo	
vybudování	silnice	mezi	Ostravou	a	Havířovem.	
Bartovice	tak	byly	rozděleny	na	dvě	části	spojené	
pouze	oklikou	přes	Šenov.	Škola	se	proto	stala	pro	
děti	z	dolní	části	obce	méně	dostupnou	a	rodiče	
dávali	své	potomky	raději	do	šenovské	školy,	
která	byla	dosažitelná	autobusovým	spojem.	Také	
z	horní	části	Bartovic	začaly	některé	děti	navště-
vovat	školu	v	Radvanicích,	neboť	i	tato	byla	lépe	
přístupná	autobusem.	Situace	přispěla	k	tomu,	

že	ve	škole	ubývalo	žáků.	V	roce	1995	však	obec	
vybudovala	novou	silnici	spojující	opět	obě	části	
obce	a	zavedla	zde	pravidelnou	linku	MHD.	Děti	
tak	mohou	využívat	autobus	k	cestě	do	školy	i	ze	
školy.	To	ovlivnilo	nejen	zvýšení	počtu	žáků	ve	tří-
dách,	ale	i	možnost	rozšíření	mimoškolních	aktivit.	
V	roce	2003	se	škola	stala	součástí	ZŠ	Vrchlického	
v	Radvanicích.	

Letos	je	ve	škole	56	žáků	ve	třech	třídách	(1.	roč-
ník,	spojený	2.	a	4.	ročník,	spojený	3.	a	5.	ročník).	
Děti	mají	možnost	prakticky	denně	navštěvovat	
některé	ze	zájmových	kroužků	zaměřených	na	
sport,	anglický	jazyk,	podporu	čtení	a	práci	s	počí-
tačem.	Rovněž	výuka	na	hudební	nástroje	probíhá	
v	rámci	spolupráce	se	ZUŠ	Edmunda	Runda	přímo	
v	budově	školy.	

Také	již	několik	let	funguje	spolupráce	s	oby-
vateli	místního	domu	s	pečovatelskou	službou	
a	s	Mateřskou	školou	Ještěrka.	

Ve	škole	máme	fungující	spolek	Unie	rodičů,	
který	dětem	organizuje	různé	akce	(Mikuláš,	
Přichází	Ježíšek,	návštěva	kina,	sběr	papíru),	
pomocí	grantu	získává	finance	pro	zpestření	čin-
nosti	ve	školních	družinách	a	přispívá	na	různé	
mimoškolní	činnosti	dětí.	

V	závěru	školního	roku	2014/2015	se	škola	
i	školní	zahrada	dočkaly	důležité	rekonstrukce.	

Na	závěr	už	jen	přání…	přání,	aby	se	tato	pěkná	
škola	v	krásném	a	klidném	prostředí	dočkala	dalších	
výročí,	aby	rodiče	měli	důvěru	v	práci	učitelů	a	aby	
škola	byla	centrem	dění,	vzdělání	a	chloubou	obce.	

ZŠ Vrchlického
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BARTOVICKá ŠKOlA slaví 130 let

RaB noviny 



PRODEJ
PALIVOVÉHO 
DŘEVA
Smrk: 
 špalky 30 cm 650 Kč / 1prm/s
 štípaný 750 Kč / 1prm/s
Buk:
 štípaný 1100 Kč / 1prm/s
Odkory délky 2 m 400 Kč / 1prm/s
Prodej cca 8 kg pytlíku třísek 
za 35 Kč/ks

Tel.: 725 987 422

Sběrna 
SENDY KOVY s.r.o. 
Vykupujeme kovový odpad, 
barevné kovy, autobaterie, 

papír a karton. 
Najdete nás: 

Lihovarská 84, Ostrava-
-Radvanice 

Po-pá 8-18 hod., 
So 8-14 hod. 

Tel.: 604 389 434 
Platba: BÚ, složenka 

papír, autobaterie–hotově 

Výcvik psů
všech plemen 

individuální přístup
Ing. Adriana Slezáková

tel.: 724 070 823
www.bestagility.cz

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 

Bulharská	sopranistka	Sonya	Yoncheva,	
vítězka	světové	soutěže	Plácida	Dominga	
Operalia	(2010),	patří	k	nejvýznamnějším	pěv-
kyním	mladé	generace	a	slaví	úspěchy	na	nej-
větších	světových	operních	scénách.	Ostrava	
má	to	štěstí,	že	16.	června	2016	v	Gongu	uslyší	
lyrický	soprán	Sonyi	Yonchevy	za	doprovodu	
Janáčkovy	filharmonie	Ostrava	s	dirigentem	

Łukaszem	Borowiczem	naživo.	Jejím	partne-
rem	na	koncertě	bude	polský	tenorista	Piotr	
Beczała,	jeden	z	nejžádanějších	pěvců	současné	
operní	scény.

Na	koncertě,	který	jistě	kandiduje	na	ost-
ravskou	kulturní	událost	roku,	zazní	známé	
milostné	duety	a	árie	z	oper	Verdiho,	Pucciniho,	
Gounoda,	Masseneta	a	dalších.	

Sólisty	Metropolitní	opery	nehostí	Ostrava	
každý	den,	proto	byste	si	tuto	příležitost	roz-
hodně	neměli	nechat	protéct	mezi	prsty.

Vstupenky	můžete	zakoupit	v	Janáček	Pointu	
(prodejní	místo	ve	vstupním	prostoru	Domu	kul-
tury	města	Ostravy	vlevo),	on-line	na	www.jfo.
cz	nebo	v	pobočkách	Ostravského	informačního	
servisu.		 Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o.

Janáčkova filharmonie Ostrava vás zve na ostravskou kulturní událost roku
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