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Tak jako bývá počátek roku ve znamení plesové 
sezóny, stejně tak nastává krásný čas pro dětské 
karnevalové akce. Každoročně si školy i školky 
našeho městského obvodu připravují program 
pro děti, kde se v reji masek, ať doma vyrobených, 
zakoupených v obchodech nebo zapůjčených 
v půjčovnách, doslova vyřádí při soutěžích a tanci. 
Je dojemné sledovat, jak se malé parádnice mění 

Dětské karnevaly

V sobotu dne 13. února 2016 slavnostně 
přivítala v naší obřadní síni radnice starostka 
Šá rka Tek ielová nově na rozené občánky 
našeho městského obvodu. Rodiče, jejich 
nejbl ižší a přátelé př ijal i pozvání na slav-
nostní vítání občánků milé Terezky, Denisky 
a Zuzanky a milého Adámka, Míši, Štěpánka 
a Kubíčka. Pro naše nejmenší si připravily milé 
vystoupení děti z Mateřské školy Za Ještěrkou 
v O.-Bartovicích pod vedením učitelek paní 
Marcely Římánkové a paní Michaely Stiborové. 
Po zhlédnutí kulturního programu paní sta-
rostka rodičům dětí pogratulovala, předala 
jim věcný dar a maminkám květiny. Rodiče se 
zapsali do naší pamětní kroniky a nechali se 
s miminkem vyfotit u kolébky. 

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

Šárka Krkošková,  odbor OaVV

Přání k Velikonocům
Svátky probouzející se přírody, vonících květin a rozzářených dní – to jsou Velikonoce! 

Přejeme Vám jejich příjemné prožití a spoustu elánu do dalších jarních dní.
Šárka Tekielová, starostka

Vítání občánků



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

 Odbor sociálních věcí a školství
(4. část)

Jako první přišel na řadu odbor sociálních věcí 
a školství (dále jen „SVaŠ“). Nyní pokračujeme 
s prezentací činností jednotlivých úseků odboru 
SVaŠ, a to konkrétně úseku agendy oddělení soci-
álně právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“).

Sociálně právní ochranou dítěte rozumíme 
zejména ochranu práva dítěte na jeho příznivý 
vývoj a řádnou výchovu, ochranu oprávněných 
zájmů, včetně ochrany jeho jmění, působení smě-
řující k obnovení narušených funkcí rodiny, zabez-
pečení náhradního prostředí pro dítě, které nemůže 
trvale nebo dočasně pobývat v původní rodině. 
Ochrana se vztahuje na všechny děti s trvalým 
pobytem v České republice, ale i na děti cizinců dle 
zvláštních předpisů.

Každé dítě, rodič nebo jiná osoba odpovědná za 
výchovu dítěte má právo OSPOD požádat o pomoc. 
OSPOD je povinen poskytnou odpovídající pomoc 
dítěti, kterého se oznámení týká. Dítě má právo 
požádat o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiné 
osoby odpovědné za jeho výchovu. Pracovníci 
OSPOD přijímají oznámení od každého, kdo upo-
zorní na porušení povinností nebo zneužití práv 
vyplývajících z rodičovské odpovědnosti. Rovněž 
mohou přijmout oznámení o skutečnosti, že rodiče 
dítěte nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodi-
čovské odpovědnosti nebo týkající se dítěte uvede-
ného v § 6 zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní 
ochraně dětí. Může se jednat o dítě, které se ocitlo 
bez péče rodiče nebo jiné odpovědné osoby, při 
podezření na týrání nebo zneužívání dítěte, dítě 
je ohroženo na životě nebo zdraví, podezření na 
hrubé zanedbávání dítěte, které ohrožuje jeho 
zdraví, žádost policie u neodkladného a neopako-
vatelného úkonu.

Oznamovatelé by měli s ohledem na závažnost 
sdělovaných skutečností sami zvolit vhodnou formu 
svého podání. Pokud se jedná o oznámení pouka-
zující na bezprostřední ohrožení, je vhodné zvolit 
formu osobní návštěvy OSPOD nebo telefonátu. 
Jde o to, že při písemném podání lze předpokládat 
určitou časovou prodlevu spojenou s předávacími 
procedurami, které mohou trvat i několik dnů před 
zahájením zpracování obsahu podání odpovídají-
cím pracovníkem. 

Oznamovatel se může na OSPOD obrátit kdy-
koliv v rámci pracovní doby. Mimo pracovní dobu, 
včetně víkendu, se může obrátit např. na Policii ČR, 
která bude kontaktovat tzv. pohotovostního soci-
álního pracovníka, který k danému dítěti přijede 
a situaci bude řešit na místě. 

Oznamovatelem může být fyzická osoba, ale 
i např. školské zařízení, lékař apod. Oznámení 
může být podáno i anonymně. 

Ke každému dítěti, se kterým se pracuje v rámci 
sociálně-právní ochrany dětí, se vede tzv. OM spis 
podle směrnice MPSV, kdy zkratka OM je pro 
slovní spojení „ochrana mládeže“. OM spisy mají 
přidělené pořadové číslo s lomítkem roku založení 
a pod tímto číslem se vedou proto, aby byla zacho-
vána anonymita dětí a zúčastněných osob. Spis se 
zakládá s prvotním podnětem o dítěti, a ukončen 
může být z více důvodů, např. uběhlo 6 měsíců od 
posledního kontaktu s rodinou, dítě se stalo zletilé, 

anebo se odstěhovalo z obvodu. Pracovníci jsou 
vázáni mlčenlivostí podle zákona o sociálně právní 
ochraně dětí vůči identifikaci rodiny, ale i např. 
vůči oznamovateli. Tato mlčenlivost je závazná 
i po ukončení pracovního poměru.

Prvotní kontakt s rodinou může proběhnout 
buď na úřadě, v kanceláři sociálních pracovníků, 
anebo v domácnosti rodiny. Taktéž to může být 
třeba i ve škole při jednání, toto bývá, ale výji-
mečné. Prvotním sociálním šetřením se zjišťují 
údaje o rodině, jako např. kolik má členů, bytové 
a finanční podmínky, zdravotní stav členů rodiny 
apod. Jedná se o předem strukturovaný rozhovor 
za účelem poznání rodiny a následně se přechází 
k samotnému sdělení rodiny, v čem vidí problém, 
v čem by chtěli pomoci, co my jim můžeme poskyt-
nout za pomoc a podporu. Vše probíhá formou 
rozhovoru, protože rodina je pro nás rovnocenným 
partnerem, kterému chceme pomoci. 

V našem obvodě se často setkáváme a následně 
řešíme rozvody nebo rozchody rodičů dětí, kdy 
v těchto věcech se zejména řeší svěření do péče 
a stanovení výživného. V tomto případě nás místně 
příslušný soud ustanoví opatrovníkem. V soudním 
usnesení se vymezí rozsah práv a povinností opa-
trovníka z hlediska účelu, pro který je opatrovní-
kem ustanoven, tak aby ochrana zájmů nezletilých 
byla plně zajištěna. Opatrovník vykonává pouze 
některá práva a povinnosti, která by jinak náležela 
rodičům. Jak se výše zmiňujeme, je to v případech, 
kdy by mohlo dojít ke střetu zájmů zákonných 
zástupců a dítěte nebo mezi dětmi týchž rodičů 
navzájem (půjde například o řízení péče soudu 
o nezletilé, řízení o osvojení, řízení o určení nebo 
popření otcovství, dědické řízení atd.). V takové 
situaci nemůže totiž podle zákona o rodině žádný 
z rodičů své dítě zastoupit a soud je povinen ustano-
vit dítěti opatrovníka, který bude dítě v řízení nebo 
při určitém právním úkonu zastupovat. Z dikce 
zákona vyplývá, že pro ustanovení opatrovníka je 
dostačující pouhá potencialita střetu zájmů.

V rámci sociální práce v obvodu se také setká-
váme s rodinami sociálně slabými, s rodinami, kde 
se vyskytuje více problémů současně (závislosti na 
straně rodičů – alkoholismus, gamblerství či výkon 
trestu odnětí svobody apod.). Vždy je naší snahou 
pomoci rodině, a to tak, aby děti mohly v této rodině 
zůstat a ta plnila svůj účel. V takovýchto situacích 
pracujeme intenzivně s rodinou, hledáme cesty 
řešení v rámci rodiny. Někdy toto nestačí a žádáme 
o spolupráci i další instituce jako např. školy 
a lékaře. V neposlední řadě zde hrají významnou 
roli také neziskové organizace, které mohou dochá-
zet do rodiny a jejichž práce je konkrétní, zamě-
řena na pomoc rodině. Tento přístup je vždy zcela 
individuální, je tzv. „ušitý na míru“ dané rodině. 
Může se jednat o doučování dětí, doprovody k léka-
řům, pomoc s finančním hospodařením rodiny. 
Nezisková organizace je pro rodinu pomocí, pro-
vází ji, ale nepřebírá však za rodinu její kompetence 
a nezodpovídá za jednotlivé členy rodiny.

V případě potřeby se mohou klienti, oznamo-
vatelé či jiné osoby, kterých se problematika rodin 
s dětmi dotýká, obrátit zde:

Mgr. Kateřina Gřešová, sociální pracovník 
SPOD, tel: 599 416 133 

Mgr. Sylvie Vaňková, sociální pracovník 
SPOD, tel: 599 416 135 

Zdroj: Odbor SVaŠ
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Představujeme úřad městského obvoduPoplatek ze psů je nutno 
zaplatit do 31. března

Každý majitel psa, který má trvalé bydliště 
v městském obvodu Radvanice a Bartovice, je 
povinen psa přihlásit, a to u správce poplatku na 
Úřadu MOb Radvanice a Bartovice. Přihlašovací 
povinnost se týká štěněte staršího tři měsíce. 

Poplatek lze zaplatit v hotovosti na radnici 
v pokladně, bezhotovostním převodem nebo poš-
tovní poukázkou. Platby lze posílat na č. účtu: 
19-11622761/0100, uvádějte svůj VS nebo VS 2711 
a jméno majitele psa.

Evidence psů je v kanceláři č. 13, v 1. 
poschodí (odbor financí a rozpočtu), kde lze rov-
něž získat svůj variabilní symbol.

Případné dotazy na: kkusynova@radvanice.
ostrava.cz nebo tel. č. 599 416 137.

Sazba poplatku je stanovena za jednoho psa 
a kalendářní rok: 
a)   za psa chovaného v rodinném domku 150 Kč
b)   za druhého a každého dalšího psa uvedeného 

pod písm. a) 200 Kč
c)   za psa chovaného v bytovém domě 1000 Kč
d)  za druhého a každého dalšího psa uvedeného 

pod písm. c) 15 00 Kč
e)   za psa, který je využíván při podnikatelské čin-

nosti, 1 000 Kč
f)   za druhého a každého dalšího psa uvedeného 

pod písm. e) 1 500 Kč
g)  za psa, jehož držitelem je poživatel invalid-

ního, starobního, vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, 
anebo poživatel sirotčího důchodu, 150 Kč

h)  za druhého a každého dalšího psa, jehož drži-
telem je osoba uvedená pod písm. g), 200 Kč.
Pokud nebude poplatek včas zaplacen, a to 

do 31. března, bude vyměřen platebním výmě-
rem a může být navýšen podle zákona o míst-
ních poplatcích až na trojnásobek. U psů, kde je 
poplatek 1000 Kč a výše, lze tuto částku rozdělit 
na dvě splátky nebo domluvit splátkový kalendář. 

Kateřina Kusynová, 
odbor FaR



Představujeme úřad městského obvodu

Prostřednictvím instalace nouzových tlačítek 
se projekt Senior linka snaží o zajištění rychlé 
a efektivní pomoci v případech bezprostředního 
ohrožení zdraví a života či při pohybu podezře-
lých osob v blízkosti bydliště uživatelů. Tento pro-
jekt však není určen pouze seniorům nebo lidem 
osaměle žijícím, ale také osobám se zdravotním 
či sociálním handicapem. Jednou ze základních 
podmínek je však dosažení věku 60 let.

V případě zájmu o instalaci Senior linky je 
potřeba obrátit se na sociální odbor místně pří-
slušného úřadu. Odtud se žádost dostane k měst-
ské policii a v nejbližším možném termínu je 
realizována. Žádosti přijímáme také přímo na 
služebnách městské policie a prostřednictvím 
strážníků – okrskářů je poté senior kontaktován. 

K dnešnímu dni evidujeme již 247 nainstalo-
vaných zařízení, přičemž intenzivně pracujeme 
na dalším navýšení tohoto počtu. 

S ohledem na velký zájem však nejsme 
schopni nové žadatele uspokojit ihned. Čekací 
doby se pohybují v řádech měsíců. 

Bližší informace můžete získat v pracov-
ních dnech od 08:00 do 15:00 hodin na tel. čísle 
720 735 173.

Zdroj: Městská policie Ostrava

Už několikrát se v našich novinách objevila 
výzva dobrovolnického centra ADRA k náboru 
dobrovolníků pomáhajících seniorům městského 
obvodu Radvanice a Bartovice. Protože nás zají-
malo, jak taková dobrovolnická činnost probíhá, 
zúčastnili jsme se konkrétní návštěvy, kdy dob-
rovolnice paní Zdeňka Švihálková z Ostravy-
-Radvanic strávila svůj volný čas v bartovickém 
DPS u pana Kačinského, kterému už několik měsí- 
ců pomáhá. Návštěvy byla  t aké př ítomna 
koord inátorka dobrovoln íků pan í Valér ie 
Gajdošechová.

Pan Kačinský je téměř devadesátiletý senior, 
který po smrti manželky žije sám. Chybí mu kon-
takt s lidmi. V prosinci ho nepříznivý zdravotní 
stav přivedl do nemocnice a následně do LDN, 
odkud ho v únoru propustili zpět do domácího 
prostředí. Kromě pečovatelské služby chodí 
k němu domů na návštěvu jedenkrát týdně dob-
rovolnice z ADRA paní Švihálková. Obvykle si 
spolu povídají o běžném životě, ale vzpomínají 
také na dobu minulou, dětství, mládí a pozdější 
léta v rodině. Jak oba shodně tvrdí, mají si stále 
co říct. Společné schůzky je vzájemně naplňují 
a obohacují. Paní Švihálková svému klientovi 
občas pomůže také s drobnými pracemi, zajde 
nakoupit, pro léky do lékárny a pomůže obstarat 
běžné věci v domácnosti. Když byl pan Kačinský 
v nemocnici a LDN, docházela pravidelně za ním 
i tam. Jak nám sama řekla, věnuje se pečovatel-
ství a dobrovolnictví prakticky od mládí. Ještě 
v nedávné době dojížděla za klienty do hospice, 
ale bylo to pro ni časově náročné, tak přivítala 
možnost docházet k panu Kačinskému. Navíc ho 
z minulosti od vidění znala, neboť kdysi dochá-
zela do DPS za svou maminkou.

„Kéž by bylo dobrovolníků více,“ posteskla 
si koordinátorka paní Gajdošechová a dodala: 
„Děláme nábor mezi novými zájemci každou 

první středu v měsíci. Nejprve všichni absolvují 
školení, na kterém se dozvíme, jestli mají zájem 
pomáhat v domácnostech, v domech pro seni-
ory, v nemocnicích nebo v LDN. Pak vybereme 
vhodného dobrovolníka ke klientovi a jedeme je 
vzájemně představit. Když si, jak se říká, sednou, 
začne dobrovolník za klientem docházet.“ Zeptali 
jsme se také, jestli je dobrovolnictví nějak ome-
zené věkem. „Ne, není. Hlásí se k nám studenti, 
kteří u nás ale dlouho nevydrží. Buď potřebují 
absolvovat praxi, aby splnili podmínky studia, 
nebo je studium natolik časově omezuje, že nám 
po pár měsících odcházejí. Je spíše výjimkou, 
když se dobrovolnictví dlouhodobě věnuje mladý 
člověk. Ale máme mezi dobrovolníky také seni-
ory, kteří jsou ještě zdatní a sami vítají společ-
nost druhých. Je mezi nimi například manželský 
pár, pro který je dobrovolnictví novým smyslem 
a životním posláním. Pocit nepotřebnosti, jenž se 
může po odchodu z trhu práce do důchodu dosta-
vit, je špatný a dobrovolnictví je jedním z řešení, 
jak být potřebným dále a pomáhat druhým. 
Nakonec bývá dobrovolnictví prospěšným pro 
obě strany – pro klienta i dobrovolníka.“

Závěrem je potřeba dodat, že dobrovolnická 
činnost je zcela bezplatná. Klienti ji dostávají 
zdarma a dobrovolníkům se také žádná odměna 
nevyplácí. Může jim být proplaceno maximálně 
jízdné za klientem. Nezbývá nic než těmto obdi-
vuhodným skutkům dobrovolníků včetně aktivi-
tám ADRA poděkovat a popřát hodně síly. Však 
zkuste si pomyslet, že byste svůj volný čas obě-
tovali někomu cizímu, jen tak, nezištně a rádi. 
Pokud se však někdo takový najde, je zde níže 
uveřejněna opět výzva k dobrovolnictví spolu 
s kontakty. Na dobrovolníky z ADRA se mohou 
také obracet klienti, kteří by pomoc dobrovolníka 
potřebovali a přivítali ji. 

Kateřina Tomanová
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Dobrovolníci jsou potřeba

Darujte hodinu 
týdně – staňte se 
dobrovolníkem

Dobrovolnické centrum ADRA hledá do 
svých řad nové dobrovolníky, kteří by chtěli 
věnovat svůj volný čas pacientům v Léčebně 
dlouhodobě nemocných Radvanice nebo 
seniorům v sociálních zařízeních či v domác-
nostech v Ostravě. Čas je dnes velmi cenná 
komodita a hodina týdně s dobrovolníkem 
může osamělého člověka potěšit víc, než si 
myslíte. 

Pohovory pro zájemce o dobrovolnic-
tví se konají každou první středu v měsíci 
mezi 13–17 hodinou v sídle DC ADRA na 
Jiráskově náměstí 4 (3. patro). Nejbližší ter-
míny: 2. 3. a 6. 4. 2016, info: 605 784 584.

Mgr. Zuzana Kuperová,
koordinátor dobrovolníků

DC ADRA Ostrava

Projekt Řetízek 
bezpečí

Na žádost seniorů starších 60 let pra-
covníci Městské policie Ostrava zdarma 
instalují také dveřní bezpečnostní řetí-
zek a panoramatické kukátko na vstupní 
dveře do bytu či rodinného domu. O toto 
zařízení si občané mohou zažádat pouze 
písemně prost řednictvím svého st ráž-
níka – okrskáře nebo na sociálním odboru 
v místě bydliště. Při instalaci pověřený 
zaměstnanec Městské policie Ostrava se 
seniory prodiskutuje bezpečné chování 
doma i venku a upozorní na možná rizika 
spojená s návštěvami cizích osob v domě. 
Jen v loňském roce přijala městská policie 
celkem 125 žádostí o nainstalování bez-
pečnostních řetízků a panoramatických 
kukátek. Všechny tyto žádosti byly uspo-
kojeny. 

Bližší informace můžete získat v pracov-
ních dnech od 08:00 do 15:00 hodin na tel. 
čísle 720 735 173.

Zdroj: Městská policie Ostrava

Senior linka 
slaví šestileté výročí

v půvabné princezny a kluci zase navlékají na 
sebe nejčastěji šaty loupežníků a různých bojov-
níků. Karneval patří k tradicím a děti se na něho 
vždycky moc těší. Jednotlivým karnevalovým 
akcím jsou věnovány články a fotografie na str. 
9 a zadní straně. Fotky nám zaslaly školy i školky 
z Radvanic a Bartovic.  (red)

Dětské…
(Pokračování ze strany 1)



Ostravští hasiči 
vyprošťovali fabii  
visící na mostě 
nad Lučinou

Dvě  jed not k y   ha s ičů   z a sahova ly 
ve st ředu 27. 1. 2016 ráno v Ost ravě-
-Bartovicích, kde skončil osobní automo-
bil Škoda Fabia v zábradlí mostu a zůstal 
nebezpečně viset zadní částí nad řekou 
Lučinou. Hasiči auto pomocí navijáku 
vysvobodili a odtlačili za most mimo sil-
nici. Řidič vyvázl bez zranění.

Operační středisko hasičů bylo o neob-
vyklé nehodě fabie na mostě v ulici Pod 
bažantnicí informováno ve středu krátce 
po půl osmé ráno. Na místo vyjela jed-
notka Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje (HZS MSK) 
ze stanice Slezská Ostrava, společně s ní 
jednotka dobrovolných hasičů Ostrava-
-Radvanice. Při příjezdu hasičů k nehodě už 
byl řidič mimo fabii, které se podařilo srazit 
z mostu dolů do Lučiny na její břeh hezký 
kus bytelného zábradlí, odhadem 15 metrů. 
Hasiči ihned zajistili havarované auto lanem 
navijáku z hasičského auta z Radvanic (CAS 
Tatra) a odpojili baterii. Po zdokumentování 
nehody hasiči úplně uzavřeli cestu a navi-
jákem hasičského auta ze Slezské Ostravy 
(CAS Mercedes Econic) vytáhli fabii přes 
směrovou kladku na radvanické Tatře na 
most a odtlačili za most mimo vozovku. 
Opravu zdemolovaného zábradlí mají na sta-
rost pracovníci Ostravských komunikací.

por. Mgr. Petr Kůdela,  
tiskový mluvčí HZS MSK

Rada městského obvodu na své 30. schůzi 
konané dne 27. ledna 2016
•  rozhodla udělit výjimku při zadání veřejné 

zakázky na akci „Jarní ozdravné pobyty dětí 
z MŠ Radvanice a MŠ Bartovice v Beskydech“,

•  rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti,

•  vzala na vědomí oznámení Ministerstva životního 
prostředí o zahájení zjišťovacího řízení dle zákona 
č. 100/2001 Sb., týkající se záměru „Modernizace 
ocelárny“ společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s., 
a souhlasila se zasláním vyjádření městského 
obvodu k němu,

•  schválila sazebník úhrad nákladů na poskyto-
vání informací,

•  rozhodla o záměru pronájmu pozemku parc. č. 
1732 v k.ú. Radvanice,

•  rozhodla o záměru pronájmu bytové jednotky 
č. 1 v domě na ulici Lipinská 839/5, Ostrava-
-Radvanice a bytové jednotky č. 2 v domě na ulici 
Matušínského 999/4 v Ostravě -Radvanicích, 

•  rozhodla o uzavření nájemních smluv na proná-
jmy pozemků,

Rada městského obvodu na své 31. schůzi 
konané dne 10. února 2016
•  rozhodla o neposkytnutí účelové dotace Centru 

pro rodinu a sociální péči z.s.,
•  vzala na vědomí výroční zprávu za rok 2015 

orgánů statutárního města Ostrava, městského 
obvodu Radvanice a Bartovice,

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

•  rozhodla o záměru pronájmu bytové jednotky 
č. 3 v domě na ulici Matušínského 998/2, 
Ostrava -Radvanice,

•  souhlasila s návrhem na zajištění výkonu 
zadavatelské činnosti veřejné zakázky pod 
názvem „Stavební úpravy bytového domu na 
ul. Matušínského 6, 8 v Ostravě -Radvanicích“ 
společností RECTE.CZ, s.r.o.,

•  schválila poskytnutí finančního daru Slezské 
Diakonii, Na Nivách 7, Český Těšín ve výši 
20 tis. Kč,

•  rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na prová-
dění ročních odečtů indikátorů a zpracování 
rozúčtování tepla v bytovém domě Revírní č.p. 
849/4 se společností ENBRA, a.s.,

•  rozhodla o uzavření dodatků ke smlouvám 
o umístění zařízení s mobilními operátory a se 
společností ŠMÍRA-PRINT, s.r.o.,

•  projednala návrh na přípravu a podání žádosti 
o nadační příspěvek v souladu s podmínkami gran-
tového řízení Oranžové hřiště na rok 2016 pro pro-
jekt „Dětské dopravní hřiště v O. -Radvanicích“,

Renáta Spěváková,  
pověřena zastupováním tajemnice úřadu

Z jednání místní samosprávy

Zajištění bezpečnosti obyvatel je prioritou 
vedení Moravskoslezského kraje. Proto dlou-
hodobě finančně i věcně podporuje všechny 
složky Integrovaného záchranného systému 
(IZS). Dne 21. 1. 2016 představitelé kraje předali 
novou techniku za více než 330 milionů korun 
Zdravotnické záchranné službě, Hasičskému 
zách rannému  sbor u  a  vybraným obcím 
Moravskoslezského kraje. Náš městský obvod 
byl jedním z nich.

V rámci projektu stoprocentně f inanco-
vaného ze strukturálních fondů Evropské 
unie bylo zakoupeno také 50 dopravních 

automobilů pro vybrané jednotky požární 
ochrany obcí a městských obvodů. Náš měst-
ský obvod dostal 2 automobily, z nichž jeden 
je pro JSDH Radvanice a druhý pro JSDH 
Bar tovice. Dobrovolní hasiči potřebovali 
obnovit zastaralý vozový park. Součástí jejich 
vybavení jsou také technické prostředky pro 
zdolávání požárů (hadice, proudnice, dýchací 
přístroje, hasicí přístroje a další) a technické 
prostředky pro technické zásahy (čerpadla, 
lanový naviják, elektrocentrála, osvětlovací 
soupravy aj.).

Moderní vybavenost přispívá ke zvýšení 
provozuschopnosti složek Integrovaného 
záchranného systému a ke zkvalitnění veřejné 
služby pro občany. Nové dopravní automobily 
pro jednotky sboru dobrovolných hasičů, každý 

v ceně 3,8 mil. Kč, podstatně rozšíří nejen zása-
hové možnosti jednotek, ale pomohou i v jejich 
spolkové činnosti.

Za městský obvod Radvanice a Bartovice 
převzali automobily starostka Šárka Tekielová 
a místostarosta Aleš Boháč, ale fyzicky s auty 
odjeli starosta SDH Radvanice Jakub Lév 
s hasičem Tomášem Plutou a velitel jednotky 
SDH Bartovice Jan Chovan s hasičem Adamem 
Sulkem.  (red)

Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
dostaly nová auta
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V dalším díle seriálu o podnikatelích našeho 
městského obvodu představíme tesařskou firmu 
pana Martina Lemfelda, která se specializuje 
zejména na dřevostavby, střechy na klíč a různé 
zahradní domky či pergoly. Pan Lemfeld je velmi 
zručný a kromě tesařiny zvládá velmi dobře také 

klempířinu a truhlářské práce. Po vyučení zís-
kal praxi zejména v zahraničí. V Americe, kde 
pracoval šest a půl roku, se naučil právě dřevo-
stavbám. V Londýně se zase čtyři roky věnoval 
truhlářským pracím, když vyráběl okna, dveře, 
schody i nábytek. Všechny takto získané zkuše-
nosti zúročil právě ve svém současném podni-
kání. A že je v tom moc dobrý, dokazuje i jeho 
spolupráce s firmou STAMACO, kde zároveň 
dělá stavebního technika. Zajímalo nás, jestli je 
nějaká stavba, na kterou je pan Lemfeld opravdu 
pyšný. Bez váhání odpověděl, že je to jeho dům, 
ve kterém bydlí a zároveň má i sídlo své firmy. 

Pana Lemfelda jsme se zeptali, jestli se na jeho 
firmu mohou obrátit zákazníci, kteří už mají svůj 
projekt k realizaci, nebo zda lze navázat spolupráci 
i v případě, že zákazník zatím nemá představu 
o tom, jaká by měla být konečná podoba požado-
vané stavby, např. pergoly či zahradního domku. 
„Pokud má zákazník již projektovou dokumen-
taci hotovou, zrealizujeme stavbu přesně podle 
ní. Ale není vůbec problém zákazníkovi konečné 
řešení zakázky také navrhnout,“ říká pan Lemfeld. 
„Smutným trendem dnešní doby je, že zákazník 
málokdy kouká předně na kvalitu navrhované 

zakázky, ale je pro něj nejdůležitější cena zhotovení. 
Já se bráním tomu používat nějaké méněhodnotné 
materiály nebo pracovní postupy jenom proto, aby 
byla cena co nejnižší. Při levných zakázkách je sice 
zákazník zprvu dejme tomu spokojený, ale když je 
hotovo, objeví se záhy problémy a ve finále do oprav 

dá zákazník i dvojnásobné finance, než kdyby si 
nechal rovnou udělat zakázku z kvalitnějších mate-
riálů či lepší konstrukce. Bývám zklamán, když se 
zákazníkem jednáme, navrhneme mu nějaké řešení 
za určitou cenu, ale pak jiná firma navrhne něco jed-
noduššího, levnějšího a ne vždy zrovna kvalitního, 
a zákazník si tuto jinou firmu vybere. Ale tak to pro-
stě chodí, konkurence je veliká,“ dodává. Ale o to 
větší radost pak pan Lemfeld má, když se k němu 
zákazníci vracejí a ve většině případů ho doporu-
čují i svým známým. Na taková doporučení získává 
velké množství nových zakázek. 

Nedalo se nám nezeptat na rodinné zázemí. 
„K práci se dřevem mě přivedla zejména jeho 
vůně, kterou jsem od dětství měl rád. Kupodivu 
nikdo z naší rodiny se dřevem nikdy nepraco-
val. Je pravda, že práce se dřevem není jen mou 
profesí, ale i koníčkem. Mám velkou podporu 
ve své ženě, ale stíhám se také starat o náš dům, 

zahradu a radost mi dělá i náš pes Max, který 
je plnohodnotným členem naší rodiny,“ říká 
s úsměvem pan Lemfeld.

Kontakt: 
Martin Lemfeld – Tesařství
Maryčky Magdonové 1424/17
716 00 Ostrava-Radvanice
Tel. 737 810 100
E-mail: lemfeld@stamaco.cz

Kateřina Tomanová
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SeriáL
představujeme podnikatele 

v obvodu

Tesařství pana Martina Lemfelda

Také bartovičtí zahrádkáři přispěli svým ple-
sem k široké plesové nabídce v našem obvodě.

Nabídka občerstvení, výzdoba z vyrych-
lených květin, bohatá tombola a zejména 
pak vystoupení taneční skupiny „Bolatičtí 
bobři“, které roztleskalo celý sál, a neúnavná 
hudební skupina „Trio Rexton“ hrající až do 

časných ranních hodin přispěly k pohodě 
a dobré náladě.

Ke zpestření večera patřili i ti, kdo přišli 
v pohodlném zahrádkářském oblečení. Nebylo 
jich sice mnoho, ale jistě budou inspirací pro 
další neotřelé zahrádkářské kreace na příštích 
plesech. Jejich odvaha byla po zásluze oceněna.

Děkujeme  všem, 
kteří dotovali tombolu. 
Kromě vedení obvodu 
to bylo 22 firem a orga-
nizací. Jejich jména pak 
byla uváděna při vlast-
ním losování tomboly. 
Poděkování rovněž patří 
jak účastníkům plesu, 
tak i všem, kteří se na 
jeho přípravě podíleli.

Za výbor ZO ČZS O.- 
Bartovice

Anna Hálová

Bartovičtí zahrádkáři plesali

Plesu radvanických zahrádkářů se spolu s nimi 
zúčastnila velmi početná skupina příznivců a zába-
vychtivých spoluobčanů. Můžeme říct i podle vyjád-
ření plesajících, že ples se vydařil, zábava byla výborná 
od začátku do konce plesu. Tančící bavila naše stará 
známá skupina UFO, zpestřením programu byla jako 
vždy tombola, která byla bohatá a pestrá. Děkujeme 
všem, kteří se o její bohatost zasloužili! Rádi bychom 
také poděkovali organizátorům a všem ochotným 
lidičkám, kteří nám obětavě pomáhali, a nakonec i TJ 
Sokol Radvanice za vytvoření důstojného kulturního 
prostředí. Dožijeme-li se (náš věkový průměr je cca 
75! let), těšíme se na plesání s vámi v lednu 2017.
Naši sponzoři: GALTOP velkosklad textilu a galan-
terie, UNIMETRA spol. s.r.o., PEKÁRNA ŠOTOVÁ, 
STŘEDNÍ ODBORNÁ A SPEC. ŠKOLA O.-Poruba, 
HOFI CATERING Radim HOFBRUCKER, VINOTÉKA 
Otakar STAŘIČNÝ, SANO Ing. Vladimír MAJER, 
KADEŘNICTVÍ MARCI M.Valičková Bartovice, 
KOTLE, KAMNA, s.r.o., Těšínská ulice, PEKÁRNA 
MAYAK, RESTAURACE U BŘENKŮ, BC. Aleš 
BOHÁČ – zastupitel MO RaB, Mgr. Šárka TEKIELOVÁ 
– starostka MO RaB, TJ SOKOL RADVANICE, 
PHARMOS, LÉKÁRNA HERBANA, RESTAURACE 
SLEZSKÝ DVŮR, KADEŘNICTVÍ PAVLA, HANA 
POHLOVÁ Kosmetika, KNIHCENTRUM Dům Knihy, 
LUCIA DECOR, AKNEL Cukrářství, PAPÍRNICTVÍ 
Šárka SUROVCOVÁ, Ing. Daniel BURYŠ

Ples radvanických 
zahrádkářů



Významné životní jubileum 96 let oslavila 
v lednu paní Marie Plachejdová, které přišel 
pogratulovat místostarosta Aleš Boháč. Při 
společné diskuzi zhlédl rodinnou fotografii 
(viz níže), pořízenou jen před pár měsíci při 
příležitosti oslav 100. výročí narození jejího 
bratra Antonína Mokroše, rodáka z Ostravy-

-Radvanic. Třetí jubilantkou v úctyhodném věku 
94 let je na fotografii sestra paní Plachejdové, 
paní Jaroslava Horková, roz. Mokrošová, také 
zdejší rodačka. Připojujeme se s přáním všem 
oslavencům a do dalších let přejeme pevné 
zdraví, hodně štěstí a stále dobrou náladu.

Šárka Krkošková, odbor OaVV
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8.3. 15.00 KD při DPS Bartovice-
Oslavy MDŽ

8.3. 17.00 VČS ZO ČSZ 
O.-Bartovice

8.3. 17.00 Obřadní síň – Koncert 
vážné hudby

9.3. 15.00 33. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář starostky

9.3. 14.00 KD Radvanice – MDŽ
10.3. 16.00 KD Bartovice – MDŽ 

11.3. 17.00 ČSV Radvanice – výbor 
schůze

15.3. 16.00 ZO SPCCH Radvanice 
– výborová schůze

19.3. 15.00 Výroční schůze ČZS 
Radvanice – klubovna

23.3. 14.00 
KD Radvanice – Přivítání 
jara s velikonočním 
posezením

23.3. 15.00 34. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář starostky

23.3. 17.00 ČZS Radvanice – 
Přivítání jara, klubovna

24.3. 16.00 KD Bartovice – Jaro je 
tady

29.3. 17.00
Den učitelů – Divadelní 
představení v Divadle 
loutek Ostrava

v měsíci březnu

Kalendář
událostí

Naši jubilanti v březnu 2016
Blahopřejeme!

Tomáš Frejkovský, Zdeněk Jendryka, Marcela Kaňáková, 
Judita Boonman, Petr Dudek, Radana Kozoňová, Pavla Molnárová, 

Luboš Čajka, Luděk Klega, Marie Řepecká, Július Kováč, 
Pavel Příhonský, Vladimír Blahut, Dagmar Jašková, Dagmar 
Javorková, Milan Richtár, Jana Pavlorková, Břetislav Bortlík, 

Marta Oršulíková, Ludmila Šlimarová, Helena Kohútová, 
Miroslav Zegzulka, František Figel, Jiří Glac, Marie Fukalová 

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.

Dne 7. 3. 2016 se dožívá pan 

Miroslav ZEGZULKA
životního jubilea 80 let. 

Celá rodina ze srdce přeje vše nej.., pevné zdraví 
a neutuchající humor.

Uzávěrka 
příštího čísla

15. března 2016

Zleva: Jaroslava Horková, roz. Mokrošová, Antonín Mokroš, Marie Plachejdová, roz. Mokrošová 

Krásné životní jubileum

Příprava 
na Velikonoce

Velikonoční příprava se bude konat ve čtvr-
tek 23. března 2016 v 17:00 hod. v naší klubovně. 
Opět bude instruktáž v pletení pomlázek a paní 
Bártová poradí, jak si vyzdobit domácnost 
k svátkům jara. Naše posezení si zpříjemníme 
ochutnávkou velikonočního pečení. Kdo má 
nějaké speciality, může nás poučit.

Za výbor ČZS zve Miroslava Pěčková

Velikonoční 
bohoslužby 
v Husově sboru:
25. 3. 2016 – Velký pátek – 18:00 hod.
26. 3. 2016 – Bílá sobota – 18:00 hod.
27. 3. 2016 – Boží hod velikonoční – 
    8:00 hod.

Pozvánka
na výroční schůzi 
zahrádkářů

Zveme všechny své členy na výroční 
schůzi, která se koná v sobotu 19. 3. 2016 
v 15:00 hod. v naší klubovně.

Zve výbor ČZS Radvanic
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Kdo Tě znal, ten si vzpomene. 
Kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene. 
Dne 30. března 2016 vzpomeneme 
5. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil pan 

Ota Kadlec. 
S láskou vzpomínají manželka, 
dcera a syn s rodinami. 

Dne 15. 3. 2016 by se dožil 80 let pan 

Karel Slipek 
z Ostravy-Radvanic. 
Zároveň si dne 4. 5. 2016 
připomeneme jeho 2. výročí úmrtí. 
Jak rádi bychom všichni šli blahopřát, 
ale nyní už můžeme jen s láskou 
vzpomínat. Manželka Lydie, syn 
Zdenek a dcera Lydie s rodinou. 

Dne 7. 3. 2016 vzpomínáme 
5. smutné výročí úmrtí  
našeho milovaného manžela  
pana 

Josefa Káni 
z Ostravy-Bartovic. 
Vzpomíná manželka s rodinou. 

Dne 31. ledna 2016 jsme si 
připomněli 5. výročí úmrtí 
paní Marie Melegové 
a dne 30. března 2016 si 
připomeneme taktéž 5. výročí 
úmrtí pana Jana Melegy, 
oba z Ostravy-Radvanic.
S láskou vzpomíná dcera Jitka 
s rodinou. 

Málokdo ví, že český vědec, světově uzná-
vaný fyzik a zakladatel elektronové mik-
roskopie v Československu Armin Delong, 
který dne 28. 10. 2015 získal vyznamenání 
z rukou prezidenta Miloše Zemana v podobě 
medaile Za zásluhy, pochází z Ostravy-
Bartovic. Narodil se 29. ledna 1925. Jeho 
nečeské jméno svědčí o tom, že se nenaro-
dil Čechům, nýbrž francouzským přistěho-
valcům, kteří se zde usadili. Delong hovoří 
anglicky, rusky, francouzsky a německy, 
je ženatý, má dvě děti a jeho koníčkem je 
hudba. 

Základní školu navštěvoval v Petřvaldě, 
poté reálné gymnázium v Orlové (1936–
1938) a v Hranicích na Moravě (1938–1944). 
Delongova záliba v elektronice začala už na 
základní škole, kdy ve třetí třídě dostal od otce 
elektrickou stavebnici. „Za chvíli jsem ze sou-
částek uměl udělat i telefon. Později jsem sta-
věl primitivní rádia. Elektřina mě chytla, ale 
pak jsem se dostal do kola předválečných udá-
lostí“, vzpomíná Delong, který právě kvůli 
událostem druhé světové války odešel do 
Hranic, kde ve fyzikálních pokusech pokra-
čoval: „Pořád jsem stavěl rádia a vysílačky, 
i když to bylo zakázané. A těšil jsem se, až po 
válce půjdu do Brna studovat techniku“, uvedl 
na to konto Delong. 

Po válce studoval na Vysoké škole tech-
nické Dr. Edvarda Beneše v Brně, elek-
trické inženýrství ve skupině orientované 
na slaboproud. Jako pomocná vědecká síla 
pro výzkum v oboru elektrických měření 
a konstrukcí měřicích přístrojů pod vede-
ním prof. Bláhy se společně se spolužáky 

Drahošem a Zobačem začali zabývat kon-
strukcí elektronového mikroskopu. Spolu 
se svými spolupracovníky se mu podařilo 
přejít do nové vzniklé laboratoře elek-
tronové mikroskopie, která se stala ved-

lejším pracovištěm Mikrobiologického 
ústavu ČSAV v Brně. Pracovníkům labo-
ratoře se podařilo vyvinout stolní trans-
misní elektronový mikroskop a zavést jej 
do výroby v Tesle Brno. Stolní elektro-
nový mikroskop byl mimořádně úspěšný 
a v roce 1958 získal zlatou medail i  na 
Svě tové  v ýs t avě  EXP058 v  Br u selu . 
Profesorům A. Delongovi a V. Drahošovi 
byla udělena Státní cena a zájem o licenci 
na stolní elektronový mikroskop projevili 
v zahraničí, zejména ve Francii. V Tesle 
Brno rychle rostla jeho výroba a celkově 
bylo vyrobeno více než 1100 těchto mik-
roskopů. 

Každé ráno se budí ve tři hodiny. A už 
v šest začíná pracovat ve f irmě Delong 
Instruments, kterou založili jeho studenti 
v 90. letech. "Chodím tam denně," tvrdí český 
fyzik. Zvolnit se prý zatím rozhodně nechystá. 
Věnuje se přípravě nového elektronového 
mikroskopu, který má být vhodný ke studiu 
proteinů a virů. "Samozřejmě na tom pracuje 
celý tým lidí," říká Delong.

Delong je kromě vyznamenání prezidenta 
republiky také nositelem řady vyzname-
nání za jedinečné konstrukce, zejména za 
první československý elektronový mikro-
skop (1953), za konstrukční práce v oboru 
elektronové mikroskopie (1956) a laureátem 
Národní ceny vlády České republiky, Česká 
hlava, v roce 2005. Velmi významného 
mezinárodního ocenění jeho průkopnické 
práce v oboru elektronové mikroskopie se 
mu dostalo zvolením za člena International 
Scientific Advisory Board, v kterém byli 
členy přední vědci v oblasti elektronové 
mikroskopie. Profesor Delong publikoval 
více než 120 odborných studií, řadu kon-
ferenčních příspěvků a dvě monograf ie 
o elektronové mikroskopii. V minulosti 
dosáhl vědecké hodnosti akademika a rov-
něž funkce místopředsedy Československé 
akademie věd.

Zdroj: Wikipedie
(red)

rodák z Bartovic  
získal ocenění prezidenta republiky



V pátek  22 .   1.   2016  se  v  Sokolovně 
v Radvanicích uskutečnil jako každý rok karne-
val mateřské školy Slunečnice. Karneval zahájilo 
vystoupení dětí tanečního kroužku pod ve - 
dením lektorky Anny Málkové, které sklidilo 
velký úspěch. 

Děti se v letošním roce podívaly do světa pohá-
dek a pohádkových bytostí. Vyzdobený sál se jen 
hemžil krásnými maskami, od kouzelných víl, 
princezen, Karkulek až po rytíře, kocoura v botách 
či piráty. Děti v maskách dováděly, tančily a sou-
těžily za bohatého programu klauna Hopsalína, 
který se postaral o skvělou zábavu. Do svého pro-
gramu se mu podařilo zapojit jak děti, tak rodiče. 
Rodičům bychom tímto chtěli poděkovat za to, že 
si udělali čas na přípravu masek pro své děti a přišli 
s námi strávit pěkné odpoledne.

Velké díky také patří všem sponzorům, kteří 
přispěli k bohaté tombole. Losovala se na konci 
vydařeného veselí, obsahovala plno krásných 
cen a vykouzlila dětem úsměv na tváři. 

Poděkování patří také všem pracovnicím 
MŠ, které se na organizaci podílely.

Mgr. Gabriela Brusová, foto na poslední straně
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 V pátek 5. února 2016 pořádala MŠ Za 
Ještěrkou v Bar tovicích dětský karneval. 
Kulturní dům v Bartovicích se postupně zaplnil 
různými pohádkovými postavičkami. Program 
karnevalu se nesl ve znamení tance a nejrůzněj-
ších soutěží a her o sladkosti a balonky. Mezi děti 
zavítal klaun Hopsalín. Bylo to pěkně prožité 
odpoledne s Hopsalínem, kamarády a rodiči. 

Všichni zúčastnění se dobře bavili. Děkujeme 
všem, kteří se na přípravách a průběhu karne-
valu podíleli, paní Dáši, Lídě za pomoc s občer-
stvením a hlavně vám všem rodičům, kteří jste 
si udělali čas, připravili svým dětem masku 
a přišli s námi strávit pěkné odpoledne. 

Michaela Stiborová, MŠ Za Ještěrkou
Foto na poslední straně

Dne 12. 2. 2016 se uskutečnil v ZŠ Vrchlické- 
ho, na odloučeném pracovišti v Bartovicích, 
v odpoledních hodinách „Karneval“ pro děti 
a večer „Setkání rodičů“. 

Děti se sešly v krásných maskách. Navštívili 
nás víly, tanečnice, vojáci, kovbojové, hrdi-
nové různých dětských filmů a další pohádkové 
bytosti. Na začátku nám předvedly své taneční 

umění dvě šikovné tanečnice. Na karnevalu byly 
pro děti připraveny soutěže, u kterých si děti 
nejen zasoutěžily, ale také se skvěle pobavily 
a tančilo se napříč celým karnevalem. Všichni 
si zasloužili sladké odměny, které nám věnoval 
městský obvod Radvanice a Bartovice.

Chtěly bychom touto cestou poděkovat paní 
Kardašové a paní Křístkové za upečení koláčků. 

Setkání rodičů a přátel školy se neslo ve velmi 
příjemné atmosféře a všichni zúčastnění se 
skvěle bavili. Pochutnali jsme si na vynika-
jícím guláši, který uvařila paní Vyligalová. 
Doufáme, že se příští rok sejdeme opět v hoj-
ném počtu.

Za Unii rodičů Mgr. Radmila Sulková 
a Bc. Jana Prokopovičová

MŠ radvanice 
uspořádala 
karneval 
na téma 
„Pohádkový 
svět“

Karneval a Setkání rodičů

Dne 3. 2. 2016 se na naší škole uskutečnil 
další ročník školního kola recitační soutěže 
mladších žáků, která má na naší škole několi-
kaletou tradici a těší se u dětí stále větší oblibě. 
Letos se jí zúčastnilo 37 dětí z 1.stupně, které 
byly rozděleny do 3 kategorií. Celou soutěž 
zahájila paní ředitelka Mgr. Hana Ostřanská. 
Popřála žákům hodně úspěchů. Každý soutě-
žící měl v letošním roce připravenou nádher-
nou báseň z naší bohaté české knihovničky. 
Pro porotu, kterou tvořily paní učitelky Mgr. 
Martina Linhartová, Mgr. Patricie Adamíková, 

Mgr. Radmila Sulková, nebylo vůbec jednodu-
ché vybrat nejšikovnější žáky, jelikož každý 
z nich byl výborný. Pro 3 nejlepší v každé 
kategorii byly připraveny bohaté ceny, které 
zakoupila SRPŠ a Unie rodičů. I touto cestou 
jim děkujeme. Našim žákům, kteří postoupili 
do obvodního kola, přejeme mnoho úspěchů 
a zároveň se těšíme na další ročník tohoto 
klání.

Mgr. Petra Vaská,  
třídní učitelka V. A,

ZŠ Vrchlického

roztančený karneval

Proběhly zápisy do prvních tříd 
a přípravných tříd

Na základní škole Ostrava -Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, proběhl v pátek 
15. 1. 2016 zápis do prvních tříd a přípravných tříd současně na všech odloučených pracovištích 
školy: Havláskova 1, Ostrava -Radvanice, Trnkovecká 55, Ostrava -Radvanice a Bartovická 59, 
Ostrava -Bartovice. K zápisu se dostavilo celkem 64 žáků. První třídu tak začne navštěvovat 29 dětí 
na ul. Vrchlického, 5 dětí na ul. Trnkovecké a 16 dětí na ul. Bartovické. Do přípravných tříd by mělo 
začít chodit celkem 13 dětí, z toho 6 na ul. Vrchlického a 7 na ul. Trnkoveckou. Návrh na odklad 
povinné školní docházky byl u 8 dětí, z čehož 7 dětí začne navštěvovat přípravnou třídu a 1 dítě 
zůstane zatím bez zařazení do povinné školní docházky. Uvedená čísla se však mohou ještě změnit.
 Zdroj: ZŠ Vrchlického

recitační soutěž
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„Lyžovali jsme 
a bylo to prima“

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

Ve dnech 11. 1. 2016 až 15. 1. 2016 jsme vyrá-
želi hned po vyučování do Beskyd na Bílou 
na odpolední lyžařský kurz. A lyžování jsme 
si užili, někteří z nás stáli na lyžích poprvé, 
někteří zdokonalovali své lyžařské dovednosti 
na menším i větším kopci. Na závěr lyžařského 
kurzu byly uspořádány závody. Každý za svůj 
výkon byl odměněn medailí, diplomem i slad-
kostí. Těšíme se opět za rok!    

Za všechny lyžaře Mgr. Radmila Sulková

Akce v knihovně
 Okolo Morávky
čtení a povídání o knihách a pověstech
s dětmi ze ZŠ Bartovice
pondělí 14. března | od 14 do 15
 Velikonoční kuře krákoře
výtvarná dílna pro děti | výroba velikonoční 
ozdoby do květináče | čtvrtek 17. března | od 
14 do 15
 Barbie zve na oslavu
výtvarná dílna pro děti | výroba šperků pro 
malé slečny | pondělí 21. března | od 13 do 15
 Zelená se tráva
test pro děti, které se těší na jaro
březen | během půjčování
 Duo Čapek – Hrabal
výstava knih k výročí narození spisovatelů
březen | během půjčování
  Ó Romeo, Romeo! Proč js i 
Romeo!
výstava obrázků žáků výtvarné školy ZŠ 
Pokorného | březen, duben | během půjčo-
vání
v rámci projektu Shakespeare Ostrava 2016
KLUB SLUNÍČEK 
 Anička na statku
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice
beseda s výtvarnou dílnou
březen | v dopoledních hodinách
 Beránci na pastvě
setkání s prvňáčky ze ZŠ Bartovice 
v rámci projektu Knížka pro prvňáčka
březen | v dopoledních hodinách
DEN OSTRAVSKÝCH ČTENÁŘŮ 
31. 3. 2016
Šťastná hodinka
Amnestie upomínek
 Můj top tip
Chybí Vám u nás kniha, kterou byste si rádi 
přečetli? | Přijďte nám to říct, nebo napsat 
ostatním na připravenou tabuli. | akce ke Dni 
ostravských čtenářů | čtvrtek 31. března | 
během půjčování
 Kviz pro bystré oko
kviz pro všechny dospělé čtenáře, které baví 
soutěžit | čtvrtek 31. března | během půjčo-
vání 

Srdečně zveme všechny 
rodiče s dětmi od 2 let na 

zápis do mateřské školy 
v Ostravě -Bartovicích, 

Za Ještěrkou 8

V úterý 3. května 2016 od 8.00 do 15.30
Mateřská škola pracuje podle hesla „Děti 
– květy života“. Je zaměřena na taneční 
výchovu, citlivý přístup k dětem všech 
věkových kategorii, celkový rozvoj osob-
nosti a přípravu dětí pro vstup do ZŠ. Má 
vytvořené podmínky rozvoje dětí dvoule-
tých a k tomu přizpůsobené prostředí školy 
a třídy. Naše škola nabízí možnost integrace 
dítěte s postižením, za podpory speciálního 
pedagoga.
Děti mohou navštěvovat taneční kroužek, 
kroužek anglického jazyka, plavecký výcvik, 
lyžařský výcvik ve Ski areálu Bílá, v případě 
zájmu rodičů i jiné kroužky. Také organizu-
jeme pro děti školu v přírodě a ozdravnou 
rodinnou dovolenou v Chorvatsku. Během 
školního roku s dětmi navštěvujeme Loutkové 
divadlo, Galerii umění, Zoologickou zahradu, 
Základní školu v Bartovicích a také pořádáme 
spoustu akcí pro rodiče s dětmi (Mikulášská 
besídka, Karneval, Den matek, Den dětí, 
Pasování školáků, Výtvarné tvoření aj.).
Přijetí do MŠ bude posuzováno dle kritérií pro 
přijímání dětí na rok 2016. 
Tento den bude i Dnem otevřených dveří.
K zápisu si rodiče přinesou občanský prů-
kaz a rodný list dítěte, vyplněnou přihlášku 
dítětě a evidenční list potvrzený lékařem 
(naleznete na www.mszajesterkou.cz).
Těší se na Vás ředitelka školy Bc. Táňa 
Krumniklová a celý kolektiv MŠ.
Kontakt: 774 026 546, krumniklova@mszaje-
sterkou.cz

Ředitelka MŠ Ostrava -Radvanice, 
Těšínská 279, příspěvková organi-

zace po dohodě se statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Radvanice 

a Bartovice, vyhlašuje

Zápis dětí do MŠ 
Ostrava -radvanice 

na školní rok 2016/2017

Zápis se bude konat 04. 05. 2016 od 8:30 
do 16:00 hodin.

V době zápisu proběhne i „Den otevřených 
dveří“.

K zápisu je třeba doložit: OP, rodný list 
dítěte. Pro děti vezměte přezůvky.

Tiskopisy žádostí o přijetí dítěte k předškol-
nímu vzdělávání si rodiče vyzvednou v den 
zápisu v MŠ.
O přijetí do MŠ rozhoduje ředitelka MŠ 
podle předem stanovených kritérií, která 
budou zveřejněna v MŠ.

MŠ dětem nabízí: všestranný rozvoj dítěte, 
osobní přístup pedagogů k dětem, třídy 
vybaveny čističkami vzduchu. V MŠ máme 
keramickou dílnu, prostornou zahradu, 
organizujeme ozdravné pobyty, výlety, 
akce s rodiči, lyžařský a plavecký výcvik, 
logopedickou prevenci, kroužky – atletika, 
tancování, angličtina.

tel.: 596 232 782, e-mail: msradvanice@
atlas.cz, www.msradvanice.cz
Lérová Dana – ředitelka MŠ



Prodám 
garáž

v Ostravě-
-Radvanicích, 

ul. Na Hrázkách. 

Cena dohodou. 
Tel. č.

607 519 932

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 

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 

Přijeďte na velikonoční výlov 
v sobotu 26. 3. 2016 od 9.00-12.00 hod. do Šenova u Havířova. 

Nejsme rybník u hlavní cesty naproti mlýnům. 
Odbočte u STK dle cedulí: Prodej ryb celý rok. 

Nabízíme POCTIVÉ občerstvení PANÍ DOMÁCÍ, letos: 
KAPŘÍ HRANCLE, RYBÍ KARBANÁTKY a jiné. 

V nabídce kapr, pstruh, candát, štika, tolstolobik, amur a jiné. 
Ryby sádkujeme ve čtyřech modrých sádkách, které jsou vidět 

při příjezdu na naše soukromé parkoviště. 
Lovíme za každého počasí, pro děti máme pexeso a svítící 

náramky, nebojte se o dáreček říct. 
Info: 737 959 458 www.prodejrybv-k.cz 

Těší se V+K Horváthovi 



Pronajmu prostory 1+1 
vhodné jako byt nebo 

kanceláře, s vlastním vchodem 
v Bartovicích na ul. Těšínská, 

nízké nájemné. 
Informace na tel.: 602 532 532

inzerce

Cukrářství u Ho–Pa
Holcová Pavlína

Kontakt: 731 104 323
Těšínská 585, Ostrava-Bartovice

(naproti restaurace U Sokola)

Od 1. března 2016 zahajuje volný prodej zákusků
Přijďte potěšit své chuťové pohárky čerstvými do-

mácími zákusky!

Prodejní doba:
úterý-pátek 11:00–17:00

sobota 8:00–12:00

Hledání
velikonočních vajíček
Hola hou,
předškoláčkové a školáčkové, mamulky a taťulkové, bábinky a dědouš-
kové, zveme Vás na rozvernou akci nazvanou „Vajcování“.

Tu pro Vás připravil BOS (Bartovické obveselovací sdružení) 
ve spolupráci s vedením Společenského domu Bartovice na neděli 
27. března 2016 od 15 hodin v prostoru Společenského domu 
v Bartovicích. Při „Vajcování“ budou dítka hledat kraslice důmyslně 
ukryté na nejrůznějších místech naučné stezky. Za každé nalezené 
vajíčko obdrží nálezce z tlapek zajíčka „Šmigrusta“ vejce čokoládové. 
Proto neváhejte a dostavte se v hojném počtu se zdravicí „Hola hou, 
vajcovníci jdou“.  Jiří Červenka
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