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Zahrada školy v Bartovicích byla po dlouhá 
léta téměř nevyužívaná, proto vznikl pro-
jekt rekonstrukce s cílem vytvoření přírodní 
zahrady, která by pomáhala plně rozvíjet vzdě-
lání a schopnosti dětí. Realizace probíhala v prů-
běhu školního roku 2015–2016, na jejímž konci 
vznikla jedinečná zahrada zcela v přírodním 
duchu. Prostor doplnily vzdělávací prvky spolu 
s bezpečnou a zajímavou doprovodnou zelení, 
které dohromady vedou děti k poznání přírod-
ních jevů, k vlastní kreativní aktivitě, tvořivosti 
a zájmu o životní prostředí. 

Tematickým obsahem je prolínání čtvera roč-
ního období spolu se čtyřmi živly – vzduchem, 
vodou, ohněm a zemí. Jsou zde vysázeny nové 
stromy, keře, trvalky, aby mohly děti sledovat 
jejich proměnlivost během vegetace, seznamovat 
se s názvy keřů, stromů, vidět, co nám přináší za 
plody, jak se dají využít. Zároveň edukační část 
školní zahrady doplňují naučné obrázky s téma-
tem „Cesta za poznáním“, která pomůže vnímat 
informace v teoretické a ilustrační rovině. Děti tak 
mohou porovnat skutečnost školní zahrady s tím, 
jak by to mělo vypadat dle odborné literatury.

A co všechno mohou děti konkrétně využívat? 
Vznikla nová venkovní zastřešená učebna s lavi-
cemi. Celou zahradou vedou zpevněné chodníčky 
spolu s lavičkami. Děti mohou využívat dře-
věné posedy symbolizující 12 měsíců, venkovní 
hudební nástroje, jako např. xylofon, bubínky, 

zvukovou valchu a triangly, mají k dispozici pís-
koviště se síty, balanční kládu, průlezový tunel, 
lze využívat i ohniště, závěsné houpačky, vrbové 
domečky atd. Zajímavý se zdá být určitě hmatový 
chodník, na kterém lze bosýma nohama vyzkoušet 
rozdíl chůze po rozmanitých přírodních materiá-
lech. Raritou, která je málokde k vidění, je i hmyzí 
hotel a motýlí domeček. Zahrada je vybavena také 
ptačími budkami, naučnými tabulemi a označe-
ním stromů a rostlin, které se v zahradě nacházejí.

Školní zahrada tak nově otevřela svůj pro-
stor dětem nejen ze všech odloučených praco-
višť kmenové základní školy Vrchlického, ale 
mohou ji využívat také děti ze škol mateřských 
v Radvanicích a Bartovicích.

Nelze přehlédnout přínos projektu. Kromě 
smysluplného trávení času dětí v zahradě spoje-
ných s edukací zejména přírodovědných disci-
plín, získají zde znalosti a praktické dovednosti 
v rámci celé environmentální výchovy. Zároveň 
došlo ke zkulturnění krajiny, zlepšení socioe-
konomických podmínek obyvatel díky rozší-
ření plochy pro trávení volného času a přispívá 
k vypěstování jejich elementárního povědomí 
s okolním světem a ochranou přírody. Nová 
školní zahrada spolu s rekonstrukcí budovy školy 
tvoří ucelenou komplexní revitalizaci areálu 
školy v Bartovicích. Můžeme doufat, že se dětem 
líbí a pedagogové ji ocení.

Šárka Tekielová, starostka

Pozvánka 
do letního kina

Na sobotu 2. 7. 2016 připravil městský 
obvod pro své občany u Hasičské zbrojnice 
v Ostravě ‑Bartovicích promítání komedie 
USA „Millerovi na tripu“. Začátek akce je ve 
20:00 hodin. Samotné promítání filmu začne 
po setmění ve 21:00 hodin. Občerstvení je 
zajištěno. Další promítání letního kina se 
chystá na sobotu 2. 9. 2016 ve dvoře radnice 
v Ostravě ‑Radvanicích. (red)

Pozvánka 
na zastupitelstvo

Starostka městského obvodu Radvanice 
a Bar tovice Mgr. Šárka Tekielová zve 
občany na 10. zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Radvanice a Bartovice, 
které se uskuteční ve čtvrtek 9. 6. 2016 od 
16:00 hodin v Hasičské zbrojnici v Ostravě‑
‑Radvanicích. (red)



V předešlých číslech RaB novin jsme začali předsta-
vovat zdejší úřad v novém seriálu. Po odboru sociálních 
věcí a školství nyní představíme odbor stavebního řádu, 
dopravy a životního prostředí (dále jen „SŘDaŽP“).
 Odbor stavebního řádu, dopravy a život-
ního prostředí – (1. část)

V následujících třech číslech RaB novin se budeme 
věnovat jednotlivým agendám odboru SŘDaŽP, 
který najdeme v přístavbě ve dvoře radnice, vlevo. 
Dnes představíme konkrétně agendu stavebního řádu. 
Zjednodušeně lze říci, že se tato agenda zabývá povolo-
váním staveb, stavebních úprav a odstraňování staveb na 
území našeho městského obvodu.

Prvním krokem k povolení stavby je stavbu umístit 
(územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo 
jinou formou umístění) a následně povolit (ohlášení, sta-
vební povolení nebo jiná forma povolení).
Formy územního rozhodování:

veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí• 
územní souhlas (nejčastěji pro nové rodinné domy, • 
vodovodní, plynovodní, elektrické, kanalizační  
přípojky…)
zjednodušené územní řízení• 
územní rozhodnutí• 
regulační plán• 

Formy povolování provádění staveb:
ohlášení (nejčastěji rodinné domy, přístavby a nástavby • 
rodinných domů…)
stavební řízení • 
veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nahrazující • 
stavební povolení
oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizo-• 
vaného inspektora
změna stavby před jejím dokončením (představuje • 
změnu dosud nedokončené stavby, která již byla povo-
lena)

Užívání staveb:
oznámení záměru započít s užíváním stavby (pro nové • 
rodinné domy, přístavby a nástavby rod. domů…) 
kolaudační souhlas (pro stavby, jejichž vlastnosti • 
nemohou budoucí uživatelé ovlivnit – nemocnice, 
škola, nájemní dům, stavba pro obchod a průmysl…) 
předčasné užívání stavby (časově omezené povolení • 
na stavbu nebo její část, za předpokladu, že její nedo-
končenost nebrání užívání stavby, bezpečnosti, zdraví 
osob a zvířat…)
zkušební provoz (pouze pro některé druhy staveb, nejčastěji • 
na technologická zařízení v průmyslových objektech…)

změna v užívání (v účelu užívání stavby, v provozním • 
zařízení stavby, ve způsobu výroby nebo v jejím pod-
statném rozšíření …)

Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení:
povolení odstranění (na návrh vlastníka stavby)• 
nařízení odstranění (stavba ohrožuje život nebo zdraví, • 
stavba byla provedena v rozporu s právními předpisy, 
stavba byla provedena bez rozhodnutí nebo povolení 
stavebního úřadu…) 

Všechny žádosti se podávají na předepsaných formu-
lářích, k žádostem se dokládá vlastnické právo k pozemku 
nebo stavbě, souhlasy vlastníků, závazná stanoviska, 
popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů, stanoviska 
vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, 
projektová dokumentace, případně další doklady podle 
povahy povolované či odstraňované stavby.

Rodinný dům – zde je třeba rozlišit, zda bude stavba 
do 150 m2 zastavěné plochy. V takovém případě postačí 
společný územní souhlas a ohlášení stavby. Žadatelé si 
sami zajišťují souhlas vlastníků sousedních pozemků 
se stavbou rodinného domu. V případě, že rodinný dům 
bude mít zastavěnou plochu větší než 150 m2, bude zahá-
jeno územní a stavební řízení a výsledkem je společné 
územní rozhodnutí a stavební povolení. Účastníkům 
řízení (sousedům) jsou pak v rámci řízení oznámení zasí-
lána poštou na jejich adresu. 

Před samotným záměrem výstavby nového rodin-
ného domu nebo jiné stavby doporučujeme nejdříve 
navštívit stavební úřad a konzultovat svůj záměr stavby, 
aby se předešlo pozdějším možným komplikacím. 
Nedostatek komunikace se stavebním úřadem jsou nej-
častější chyby stavebníků, které později mohou vést ke 
zbytečným problémům a starostem.
Příklad tzv. doplňkových staveb u rodinných domů:

Stavba (altán, přístřešek apod.) do 25 m2 zastavěné 
plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, 
podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodin-
ného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která 
souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, 
neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo 
výbušnin, nejedná se o jaderné zařízení nebo o stavbu pro 
podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací 
dokumentací, je umísťována v odstupové vzdálenosti od 
společných hranic pozemků nejméně 2 m, plocha částí 
pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím 
umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku 
rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, 
nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní 
souhlas, ani ohlášení stavebního úřadu.

Skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky 
umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od 
hranice pozemku, bez podsklepení, nevyžaduje roz‑
hodnutí o umístění stavby ani územní souhlas, ani 
ohlášení stavebního úřadu.

Bazén do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku 
rodinného domu nebo pozemku pro rodinnou rekreaci 
v zastavěném území umístěný v odstupové vzdálenosti 
nejméně 2 m od hranic pozemku, nevyžaduje rozhod‑
nutí o umístění stavby ani územní souhlas, ani ohlá‑
šení stavebního úřadu.

V kompetenci stavebního úřadu je také odstraňo-
vání tzv. „černých staveb“, tedy staveb, které nejsou 
postaveny v souladu se stavebním zákonem. S takovým 
stavebníkem se mimo jiné vede přestupkové řízení, kde 
se rozhodne o výši pokuty. Neseriózní jednání ze stran 
některých stavebníků způsobuje zbytečné průtahy 
v řízeních, která by jinak mohla proběhnout hladce a bez 
větších komplikací.

Závěrem dodáváme několik statistických zajímavostí 
z našeho městského obvodu. V roce 2015 bylo ohlášeno 
a povoleno celkem 11 rodinných domů a dalších 8 jich 
bylo modernizováno. Dokončeno a zkolaudováno bylo 
celkem 16 nových rodinných domů a 1 nástavba stávají-
cího rodinného domu. Většina z těchto staveb byla reali-
zována v Bartovicích.
 Kontakt:
Ing. Věra Raisová , vedoucí odboru stavebního řádu, 
dopravy a životního prostředí, tel. 599 416 142
Věra Tomášková , referent stavebního řádu, tel. 
599 416 141 (red)

RaB noviny 2

Rada městského obvodu na své 36. schůzi 
konané dne 20. dubna 2016:
• rozhodla o uzavření dohody o vytvoření pracovních 

příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací,
• rozhodla o uzavření smlouvy na zhotovitele stavby 

„Oprava sociálního zařízení ZŠ Vrchlického, Ostrava‑
‑Radvanice, se společností Construzione s.r.o.,

• rozhodla o uzavření darovací smlouvy se společností 
ArcelorMittal Ostrava, a.s. ve výši 300.000 Kč na 
pořízení a stavbu městského mobiliáře a zeleně mezi 
ulicemi Revírní a Matušinského a ve výši 113.080 
Kč na čištění komunikací,

• rozhodla nesouhlasit s návrhem obecně závazné 
vyhlášky, kterou se stanovuje zákaz spalování 
suchého rostlinného materiálu,

• vzala na vědomí zápis z jednání komise životního 
prostředí, bezpečnosti a dopravy,

• rozhodla souhlasit o uzavření smlouvy o bezúplat-
ném převodu majetku z Hasičského záchranného 
sboru Moravskoslezského kraje pro Jednotku sboru 
dobrovolných hasičů Radvanice,

• rozhodla o záměru pronájmu pozemku parc.č. 1123/3 
v k.ú. Radvanice,

• projednala nabídku na odkoupení pozemků,
• projednala bytové záležitosti,
• rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele 

stavby „Stavební úpravy bytového domu na ul. 
Matušínského 6, 8 v Ostravě‑Radvanicích“ se spo-
lečností SLONKA s.r.o.,

Rada městského obvodu na své 37. schůzi 
konané dne 4. května 2016:
• schválila rozpočtové opatření,
• rozhodla o uzavření smluv o smlouvách budoucích 

o zřízení služebnosti a právu provést stavbu,
• vzala na vědomí zápis z jednání Komise sociální, 

sportovní a školství při Radě městského obvodu 
Radvanice a Bartovice,

• rozhodla o uzavření smlouvy o sdružených službách 
dodávky elektřiny,

• projednala materiály pro jednání zastupitelstva:
‑ závěrečný účet za rok 2015,
‑ plnění příjmů a čerpání výdajů za leden–březen 

2016,
‑ návrh na poskytnutí finančního daru Základní 

umělecké škole Edvarda Runda Ostrava,
‑ neuplatnění předkupního práva na garáže na 

pozemcích městského obvodu. 
Renáta Spěváková,

pověřena zastupováním tajemnice úřadu 

z jednání místní 
samosprávy

Představujeme úřad městského obvodu

Uctění památky obětí 
2. světové války

V pátek dne 29. dubna 2016 se uskutečnil u pří-
ležitosti 71. výročí osvobození města Ostravy pietní 
akt kladení věnců u všech třech památníků obětí 2. 
světové války – v Radvanicích u budovy radnice 
městského obvodu, v Bartovicích na ul. Těšínské 
v areálu TJ Sokol a u základní školy na ul. Bartovické. 
Úvodního krátkého proslovu se ujala paní starostka 
Šárka Tekielová. Pietního aktu se kromě vedení 
městského obvodu Radvanice a Bartovice účastnili 
také občané a děti ze základní školy Vrchlického se 
svými vyučujícími. (red)



RaB noviny 3

V úterý 29. března 2016 odjelo 28 dětí a 28 
rodičů z MŠ Bartovice na první ozdravný pobyt, 
který se uskutečnil v hotelu Mesit na Horní 
Bečvě. Následně pak v sobotu 9. dubna 2016 
odjelo 30 dětí a 23 dospělých z MŠ Radvanice 
na ozdravný pobyt do penzionu Sluníčko na 
Ostravici. Pobyty byly 14denní. Díky získané 
dotaci z Moravskoslezského kraje na pod-
poru zdraví dětí v rámci projektu „Příspěvky 
na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2015“ ve výši 
max. 600.000 Kč a podpory z rozpočtu měst-
ského obvodu cca 1.060.000 Kč, která pokryje 
náklady, na které již dotace nepostačí, bylo 
v rámci pobytů účastníkům hrazeno nejen uby-

tování, ale i plná penze, celodenní pitný režim 
pro děti a wellness (sauna, bazén, apod.). 

Počasí dětem a rodičům, kteří je doprovázeli, 
přálo a tak si mohli užívat krásy okolní přírody 
a dýchat čistý vzduch. Pedagogický dozor při-
pravil pro účastníky pobytů rozmanitý pro-
gram v duchu pohádkové cesty, čarodějné říše 
Harryho Pottera, anebo take čarodějnic a čaro-
dějnického rejdění. Děti v rámci denního pro-
gramu např. absolvovaly výšlapy do okolních 
kopců, vázaly uzly, vyráběly košťata, uspo-
řádaly táborák aj. Děti z radvanické MŠ měly 
pobyt obohacen i o jízdu na koních a prohlídku 
místní farmy. Ozdravný pobyt dětí s rodiči byl 

pro všechny něčím novým. Dosud jezdily děti 
na ozdravné pobyty bez doprovodu, a proto byli 
všichni v očekávání, jak vše dopadne. 

Dle ohlasu dětí i rodičů se ozdravné pobyty 
těšily velkému zájmu, a proto městský obvod věří, 
že i o druhé turnusy pobytů, které jsou plánovány 
na jaro 2017, bude stejně velký zájem. Předpokládá 
se, že v rámci projektu „Jarní ozdravné pobyty dětí 
z MŠ Radvanice a MŠ Bartovice v Beskydech“ 
odjede na ozdravný pobyt do Beskyd celkem 
v obou turnusech cca 224 osob. 

Chtěli bychom poděkovat všem, co se zaslou-
žili o získání této dotace z Moravskoslezského 
kraje, pedagogickému dozoru za přípravu 
a organizaci pobytů a rovněž rodičům za pod-
poru, pomoc, elán a zapojení se do programu. 

Aleš Boháč, místostarosta

(2. část)
V roce 1964 byl požárnímu sboru a místní 

jednotě ČSPO udělen „Čestný prapor ÚV SPO 
ČSSR“. Člen a velitel radvanického hasičského 
sboru Jiří Slavík vykonával od roku 1967 do roku 
1971 funkci městského velitele požární ochrany 
v Ostravě. V letech 1971 až 1972 byl instrukto-

rem školy požární ochrany Ministerstva vnitra 
ve Frýdku‑Místku a v letech 1973–1978 byl 
technickým pracovníkem Krajského výboru 
SPO v Ostravě a od roku 1978–1984 vykoná-
val funkci předsedy Městského výboru SPO 
v Ostravě. Společně se Zdeňkem Hubáčem 
byli zvoleni poslanci ObNV a vykonávali práci 
v oblasti komise sekce PO ObnV Radvanice. 
Další náš člen Jaroslav Hlinka st. Byl řidičem 
a později pracovníkem Krajského výboru SPO 
v Ostravě. Velitel jednotky a sboru SDH Ostrava‑
Radvanice Richard Dudek DiS. Vykonává od 
roku 2008 funkci strarosty Okresního sdru-
žení hasičů v Ostravě a od roku 2010 je náměst-
kem starosty Krajského sdružení hasičů MS 
Kraje. Po V. sjezdu SH ČMS vykonává funkci 

místostarosty SH ČMS. Člen hasičského sboru 
Bc. Aleš Boháč MBA byl zvolen místostarostou 
Úřadu mětského obvodu Radvanice a Bartovice 
při posledních komunálních volbách. Člen sboru 
Pavel Šebesta je členem rady ÚMOB Radvanice 
a Bartovice. 

V roce 1973 došlo k rozsáhlejší rekonstrukci 

hasičské zbrojnice a byla nám dodána nová stří-
kačka PPS 12. Po vyřazení vozidla T 805 bylo 
dodáno starší vozidlo Avia 30. V roce 1994 
byla dodána cisternová stříkačka CAS 32 Tatra 
815. Za vozidlo Avia 30 bylo dodáno vozidlo 
Avia 31. 

Rok 2001 začal jako první rok nového století 
pro mnoho z nás, jako první rok něčeho nového 
v mnoha oblastech dění. Začaly fungovat nové 
kraje, kraským se také stal Hasičský záchranný 
sbor. Právě tato vazba změnila dosavadní sys-
tém vnitřní organizace členění požární ochrany. 
Byly uvedeny do života nové zákony a vyhlášky 
v oblasti požární ochrany. V rámci sdružení 
hasičů ČMS bylo intenzivně pokračováno jak 
v práci, tak i v jednání mezi Sdružením a GŘ 

Hasičského záchranného sboru. Byla taky 
vyjasněna a upřesněna činnost obou naších 
společností, a to Hasičské vzájemné pojišťovny 
a Výzbrojny požární ochrany. V oblasti práce 
s mládeží se taky podařilo získat prostředky 
z Ministerstva školstí a tělesné výchovy, které 
byly rozděleny až do samotných sborů. Je již 
zcela nově přistupováno k oblasti prevence, 
která bude zahrnovat i ochranu obyvatelstva. 

Pokračování článku v dalším čísle RaB novin
SDH Radvanice

Sbor dobrovolných hasičů Ostrava ‑radvanice slaví 120 let

Požehnání nového 
dopravního 
automobilu

V neděli 17.4.2016 byla sloužena v míst-
ním římskokatolickém kostele mše svatá 
za Radvanické hasiče u příležitosti 120 let 
od založení sboru. Svou účastí nás podpo-
řily také všechny sbory okrsku č. 5 Ostrava 
venkov, ale také naše družební sbory SDH 
Havířov – Město a OSP Kokoszyce. Na závěr 
mše svaté byl požehnán náš nový dopravní 
automobil MB Sprinter, ale také dopravní 
automobil z SDH Bartovice a Šenova. Poté 
jsme se přesunuli na hasičskou zbrojnici, 
kde bylo připraveno malé občerstvení před 
nedělním obědem. SDH Radvanice

Jarní ozdravné pobyty dětí s rodiči v Beskydech

Podporováno z rozpočtu městského obvodu 
v rámci projektu „Jarní ozdravné pobyty dětí 
z MŠ Radvanice a MŠ Bartovice v Beskydech“

Podporováno z rozpočtu kraje v rámci dotač-
ního programu  „Příspěvky na ozdravné pobyty 
ŽPZ/04/2015“
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Klub důchodců v Bartovicích spojil dne 21. 
dubna 2016 oslavu svých sedmi jubilantů s výro-
čím 15 let svého trvání. Narozeninovou kytičku 
od paní starostky obdržely dámy Gerda Lacinová, 
Magda Ševčíková, Jiřina Plachejdová, Milada 
Hutáková, Anna Kopecká a Marie Michalíková. 
Z mužů byl oslavenec pouze jediný, pan Luděk 
Bolek. Po narozeninovém blahopřání se program 
ubíral již ke zmiňovaným oslavám 15. výročí 
založení klubu důchodců. Pan Lumír Adamus, 
předseda klubu důchodců, přiblížil přítomným, 
kteří se sešli v hojném počtu cca 70 členů, krátkou 
historii založení klubu důchodců. K nahlédnutí 

byla kronika z té doby, ve které bylo uvedeno, že 
„5. dubna 2001 se v klubovně MŠ v Bartovicích na 
ulici Za Ještěrkou sešlo asi 50 důchodců na usta-
novující schůzi klubu důchodců Bartovice. Na 
vzniku této společenské organizace se výrazně 
podílel městský obvod Radvanice a Bartovice. 
Dne 26. dubna 2001 se pak konaly první volby. 
Pod vedením paní Sylvy Najzarové byl usta-
ven první řádný výbor pod vedením předsedy 
p. Lumíra Adamuse.“ Ten je ve funkci dodnes. 
Městský obvod kromě občerstvení a vtipného 
dárku v podobě kulaté dopravní značky s pat-
náctkou uprostřed, připravil přítomným členům 

překvapení. Pro obveselení a pobavení pozval 
„Havířovské babky“ se svým vystoupením 
plným písní, vtipů a tanečních kreací. Všichni si 
tak mohli zazpívat, což přispělo k všeobecnému 
veselí a oživení oslav.

Děti ze základní školy Vrchlického, odlou-
čeného pracoviště Trnkovecká, vyrobily všem 
seniorům z klubu důchodců krásný dárek – 
keramické sluníčko, které je symbolem radosti, 
zdraví a věčného optimismu. Je potřeba pochvá-
lit nadšení, um a dětskou kreativitu, které do 
výroby sluníček vložily, aby potěšily naše 
seniory.  (red)

Klub důchodců v Bartovicích slavil 15 let

V sobotu dne 23. dubna 2016 slavnostně při-
vítaly v naší obřadní síni radnice starostka Šárka 
Tekielová a matrikářka Šárka Krkošková nově 
narozené občánky našeho městského obvodu. 
Rodiče, jejich nejbližší a přátelé přijali pozvání 
na slavnostní vítání občánků milé Karolínky, 
Dominičky, Beátky, Zuzanky, Terezky, Isabellky 
a milého Mikuláška a Matějíčka. Našim nejmen-
ším si připravily milé vystoupení děti z radvanické 
mateřské školy pod vedením paní učitelky Saši 
Sikorové. Po zhlédnutí kulturního programu paní 
starostka rodičům dětí pogratulovala, předala jim 

věcný dar a maminkám květinu. 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 sekretariátě úřadu. Celý obřad také zachytila 
regionální televize a je k nahlédnutí prostřed-
nictvím internetových stránek www.radvanice.
ostrava.cz nebo na adrese www.tvova.cz.

Šárka Krkošková, 
odbor OaVV

Příspěvek ke zlepšení 
vzhledu naší obce

Bartovičtí zahrádkáři ve spolupráci s měst‑
ským obvodem se pustili do úpravy okolí své 
spolkové zahrady.

První byl na řadě přístupový chodník, potom 
nové oplocení a nakonec přišel na řadu venkovní 
záhon.

Do závěrečných prací spojených s prokopá-
ním porytého záhonu, odstraněním drnů, vysbí-
raní kamenů a zbytků stavební suti se zapojilo 
19 členů, kteří na těchto pracích odpracovali 
57 hodin.

S výsadbou 63 pokryvných keřů a 138 saze-
nic pokryvných růží v bílé, žluté, růžové a čer-
vené barvě jsme museli počkat na vhodné počasí, 
které bylo až začátkem května. Na výsadně rost-
lin se nás sešlo 17 a práce nám šla pěkně od ruky. 
Vykopat jamky, položit textilii, vysadit růže, 
navézt a rozprostřít kůrodřevní substrát nám 
zabralo celkem 68 hodin.

Ještě foto do kroniky, potěšit se pohledem na 
upravený záhon a pak hajdy domů. Věříme, že 
konečný výsledek potěší nejen zahrádkáře, ale 
i všechny kolemjdoucí. Výbor ZO ČZS Bartovice

Odborný zájezd na 
výstavu „FLOrIa“

Letošní volba bar tovických zahrád-
kářů kam na zájezd byla velice jednoduchá. 
V anketě na výroční členské schůzi s převa-
hou zvítězila návštěva výstavy „FLORIA“ 
v Kroměříži. Do programu jsme zařadili 
i návštěvu zrekonstruované Květné zahrady, 
která je zařazena do seznamu „Světového 
dědictví UNESCO“.

Přidali se k nám i naši příznivci z řad obyva-
tel obvodu a tak byl autobus obsazen do posled-
ního místa. Všichni účastnící využili možnosti 
nákupu rostlin a při zpáteční cestě byl zcela 
zaplněn zavazadlový prostor autobusu.

Počasí nám přálo a tak jsme si na zpá-
teční cestě udělali krátkou zastávku na 
Hostýně spojenou s prohlídkou baziliky 
a Jurkovičovy křížové cesty.

Výbor ZO ČZS Bartovice

Vítání občánků



Dnešní díl seriálu, ve kterém představujeme 
podnikatele našeho městského obvodu, věnu-
jeme uměleckému kováři Martinu Bundilovi. 
Zaujme vás výroba originálního a stylového 
nábytku, dekorací v interiéru a exteriéru, 
výroba plotů, pojezdových bran, branek, zábra-
dlí, mříží, uměleckých předmětů, osvětlení, 
lamp a jiných. Kované projekty tvoří také se 
dřevem i kamenem. Kromě uvedených vyrábí 
také kované trofeje, ocenění, poháry, pla-
kety a medaile, které dodává do celého světa. 
V našem regionu už 4 roky dodává trofeje např. 

pro Moravskoslezský kraj na událost Sportovec 
roku, v Radvanicích lze vidět jeho ocenění vítě-
zům Okruhu Františka Bartoše nebo Magda 
cupu, ale významně přispěl také do zdejšího 
Dalimilova parku sochou Dalimila.

Pan Bundil se kovářskému umění věnuje 
již 15 let. Oboru se vyučil na Střední umělecké 
škole v Ostravě, dnes AVE ART. Po vojně pra-
coval v zámečnické firmě, ale po roce se dostal 
k profesi zvukaře v rádiu. Tam vznikl jeho 
první nápad na kované sportovní ceny. „Kolega 
z rádia chtěl po mě vytvořit sošku lyžaře. Pak 
následovaly další nápady, jak kované ceny 
rozšířit o nové trofeje, ocenění a poháry či dár-
kové předměty“ vzpomíná na své začátky pan 
Bundil.

Své zkušenosti předává dál mladším. Pořádá 
exkurze pro žáky 9. tříd a nabízí zážitkový 
workshop uměleckého kovářství, ve kterém se 
mohou zájemci seznámit s prací uměleckého 
kováře a zkusit si sami něco vyrobit, třeba lžíci 
na obuv.

Veřejnost se může s prací pana Bundila 
seznámit také na výstavě v Galerii Maryčka 
v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově, 
která potrvá až do 29. 6. 2016.

Ještě s jednou záležitostí se nám pan Bundil 
svěřil: „Setkal jsem se několikrát s tím, že lidé 
vyklízejí sklepy, půdy nebo různé pozůstalosti 

a nacházejí staré kovadliny, kovářské nářadí, 
výhně atd. Určitě je nevozte do sběru a zavolejte 
přímo mně, domluvíme se.“

Na závěr setkání nám pan Bundil předal dár-
kový poukaz na „Zážitek jako umělecký kovář“, 
abychom ho věnovali do soutěže. Obracíme se 
tedy na čtenáře, aby nám v případě, že chtějí 
poukaz získat, napsali odpověď na jednoduchou 
soutěžní otázku: Která socha v našem měst‑
ském obvodě Radvanice a Bartovice pochází 
z dílny pana Bundila? Své odpovědi zasílejte 
do 30. 6. 2016 elektronicky na rabky@seznam.
cz. Vylosovaného výherce budeme kontaktovat 
a cenu předáme.

Kontakt:
Style Smith – Martin Bundil
+420 777 732 080
info@kovarstvi‑ostrava.cz
www.kovarstvi‑ostrava.cz
www.kovanetrofeje.cz
e‑shop: kovane‑zbozi.cz (red)
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SerIáL
představujeme podnikatele 

v obvodu

Umělecký kovář martin Bundil

V sobotu 23.4.2016 v 15 hodin bylo ote-
vřeno horní patro zrekonstruované radvanické 
fary. Na tuto událost se přišlo podívat kolem 
stovky návštěvníků. Všechny přítomné přivítal 
farář Marek Jargus, který přestřihl pásku spolu 
s Romanou Michaelou Michalíkovou, ředitel-
kou Trendum, o.p.s. a s monsignorem Martinem 
Davidem, generálním vikářem ostravsko‑opav-
ské diecéze. V úvodním slovu popsal Marek 
Jargus příběh proměny místní fary od velmi zde-
vastovaného stavu v r. 2002, kdy faru přebíral, až 
po dnešní moderně zařízené a opravené prostory. 
Veliké díky za tuto proměnu vyjádřil všem, kteří 

rekonstrukci financovali, především Biskupské 
konferenci U.S.A., Biskupství ostravsko‑opav-
skému, fondu Kirche in Not a nesčetným drobným 
dárcům z řad farnosti a dalších přátel. Také podě-
koval všem, kteří rekonstrukci technicky zajišťo-
vali, a to především projektantce Janě Koběrské, 
kolegům z Trendum, o.p.s. a dobrovolníkům 
a brigádníkům z místní farnosti. Poté pozdravil 
všechny přítomné také místostarosta Aleš Boháč 
a po jeho pozdravu požehnal nové prostory mons. 
Martin David, který tlumočil přání a podporu pro 
toto dílo od nemocného ostravsko‑opavského 
biskupa F.V. Lobkowicze. Před vydatným rau-
tem, o který se postarala paní Marie Buchtová 
spolu s ženami z farnosti, zazněly vize ohledně 
budoucnosti nově otevřeného centra. 

RoMi Michalíková, ředitelka Trendum, 
o.p.s., seznámila všechny přítomné z histo-
rií a činností této společnosti, která vznikla 
na místní faře v r. 2013, a jejímž posláním je 
„pomoci lidem objevit a rozvíjet jejich poten-
ciál, aby byli schopni vzít život do svých rukou 
a jít si za svými sny“. Bližší informace můžete 
najít na www.trendum.cz.

Cent rum ponese název TREFA, který 
symbolicky propojuje společné úsilí společ-
nosti Trendum a místní Farnosti. Tento název 
také naznačuje, že dané prostory mají sloužit 
jako vzdělávací centrum pro Trénink farářů 

v praktických, manažerských a komunikačních 
dovednostech a při hledání trendů pro farnosti, 
aby byly obohacením a přirozenou součástí 
místních komunit. 

Zároveň doufáme, že to bude TREFA pro 
mladé lidi, pro které chystáme a realizujeme 
pestré herní a zážitkové akce. Trendum již dnes 
disponuje velmi bohatým herním vybavením 
a v červnu připravuje festival netradičních her. 

Kromě volnočasových a vzdělávacích pro-
gramů, bychom rádi nabídli širší veřejnosti také 
kulturní akce: Filmové produkce, koncerty, 
přednášky a setkání se zajímavými lidmi na 
různá celospolečenská témata. A protože cent-
rum sídlí na faře, nebudou chybět ani zajímavé 
duchovní programy, zaměřené na hlubší roz-
voj člověka. V plánu máme také dobudování 
moderní poradenské místnosti a rozšíření stá-
vajících poradenských, psychoterapeutických 
a supervizních služeb.

Věříme tedy, že se nově otevřené centrum 
TREFA v prostorách radvanické fary, trefí do 
potřeb lidí, kteří se budou účastnit našich akcí. 

Marek Jargus
Foto Roman Pecháček

Otevření vzdělávacího a volnočasového centra TreFa na radvanické faře



akce 
v knihovně
TĚŠÍNSKÁ 307 | RADVANICE

 Opičák Jojík
výstava obrázků dětí ZŠ Bartovice
červen 
během půjčování
 
 Garfield slaví
výstava komiksů | červen | během půjčování 

 Cesta do hlavního města
test pro děti o historii Prahy
červen | během půjčování

 Prázdninová záložka
výtvarné odpoledne pro děti 
čtvrtek 16. června | od 12 do 15 hod.

 Výlov jedničkového rybníku
za každou jedničku na vysvědčení si můžeš 
v knihovně vylovit sladkou barevnou 
rybičku.
čtvrtek 30. června
v dopoledních hodinách 

 Král český a císař římský
čtení a povídání o Karlu IV.
s dětmi ze ZŠ Bartovice
pondělí 13. června 
od 14 do 15 hod.

 Kuba už chce číst
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice
slavnostní zakončení celoroční spolupráce
červen
v dopoledních hodinách

 RaB noviny

9.6. 16.00 10. zasedání Zastupitelstva 
MěOb RaB

9.– 
10.6.

9.00– 
19.00

KD Bartovice – 
Bartovická růže

10.6. od 
10.00

ZŠ Bartovická ul. – 
130. výročí založení

10.6. 18.00 ČSV Radvanice-výborová 
schůze

15.6. 15.00 40. schůze Rady MěOb 
RaB-kancelář starostky

15.6. 14.00 KD Radvanice-Návštěva 
ZOO

16.6. 16.00 KD Bartovice-Posezení na 
zahradě

17.6. 19.00 SD Bartovice – Těšínské 
divadlo – Charleyova teta

21.6. 16.00 ZO SPCCH Radvanice-
výborová schůze

25.6. 10.00 Vítání občánků

28.6. 15.00 KD při DPS Bartovice-
Opékání klobás

29.6. 15.00 41. schůze Rady MěOb 
RaB-kancelář starostky

29.6. 15.00 KD Radvanice-Těšíme se 
na dovolenou

30.6. 16.00 KD Bartovice-Sejdeme se 
po prázdninách

v měsíci červnu

Kalendář
událostí

Naši jubilanti v červnu 2016
Blahopřejeme!

Petr Majer, Petr Jankech, Kamila Kořínková, Petr Kožušník, Monika 
Adamusová, Karel Švec, Libor Červenka, Zbyněk Rybka, Věra Kučejová, 
Petr Dědic, Jarmila Urbancová, Miroslav Balner, Šárka Klimšová, Petr 
Koňařík, Vlasta Bryndačová, Zdeněk Lembas, Ladislav Šústal, Věra 

Linhartová, Jaroslava Sládková, Jiřina Boturová, Lenka Bielová, Ilonka 
Koudelková, Rudolfa Rucká, Edita Svobodová, Dagmar Lérová, Elizavet 
Najzarová, Antonín Jahn, Alžběta Poledníková, Leo Glas, Ivana Dudová, 
Eduard Zaremba, Božena Plucnarová, Marie Volská, Pavla Hejdová 

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. června 2016 

Krásná životní jubilea 80 let oslavili paní 
Marie Zubíková, paní Jindřiška Swietoňová 
a pan Jiří Oršulík, který zároveň oslavil spolu 
s manželkou obdivuhodné 60. výročí svatby. 
Oslavenci přivítali návštěvu paní starostky 
v úžasné zdravotní i osobní pohodě. Jubilantům, 
dlouholetým obyvatelům našeho městského 
obvodu, paní starostka Šárka Tekielová pogra‑
tulovala a popřála jim do dalších let stále pevné 
zdraví, životní elán a stále dobrou náladu. 
 Šárka Krkošková, odbor OaVV

Životní jubilea

Jiří Oršulík 

Jindřiška Swietoňová 

Koncerty 
vážné hudby

Ve dnech 19. 4. a 10. 5. 2016 se uskutečnily 
v obřadní síni naší radnice poslední dva koncerty 
vážné hudby v tomto pololetí v podání studentů 
Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě. 
První z koncertů se nesl ve znamení sólového 
zpěvu za klavírní spolupráce Mgr. Reginy 
Bednaříkové a hry na sólový akordeon. Druhý 
koncert prezentoval především hru na f létnu 
a klavír. Diváci tak mohli slyšet melodie tako‑
vých velikánů, jako byli Petr Iljič Čajkovskij, 
Antonín Dvořák či Wolfgang Amadeus Mozart. 
Poutavým slovem programem provázel MgA. 
Jiří Bystroň. Že se koncerty vážné hudby těší 
velké oblibě, svědčí i naplněná obřadní síň 
a bouřlivý potlesk diváků. Další koncerty se 
chystají na podzim letošního roku. (red)



PHarmOS oslavil výročí 25 let 
V květnu letošního roku oslavila firma PHARMOS, a.s. 25. výročí 

svého vzniku. V uplynulém čtvrtstoletí si firma vytvořila významné 
místo v oblasti velkodistribuce léčiv a zdravotnického materiálu do 
veřejných i nemocničních lékáren. Oslava, které se účastnila i sta-
rostka městského obvodu Radvanice a Bartovice Šárka Tekielová, 
probíhala od dopoledních hodin, kdy probíhaly odborné semináře pro 
zdravotníky a prohlídka firmy. Ve večerních hodinách se konal kul-
turní a společenský program. (red)

Čarodějnice 
V podvečer 30. dubna se ke Společenskému domu v Bartovicích slétli 

čarodějové a čardějnice.
Ježibabí pacholátka byla půvabná jako kytičky na louce, zástupci 

vyššího věku byli ohavní jako ropuchy. Nicméně všichni byli plni elánu 
a vesele laškovali s obyčejnými smrtelníky.

 Když odlétali na košťatech, volali “ Příští rok nashledanou! “ BOS
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Když zemře dědeček, sluníčko zajde, 
v srdcích se uhnízdí smutek a chlad. 
Po celém světě se sotva najde, 
kdo by jak dědečka uměl mít rád. 
Kdo žije v srdcích svých milých, 
není mrtev, je jen vzdálen. 
Těžko se s tebou loučí, těžko je bez Tebe žít, 
Láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme 
mít. 
Dne 24. 6. 2016 uplyne 2. výročí úmrtí 
pana 

Zdeňka Michalíka. 

Vzpomíná družka, Andrea a Olivkovi 

Dne 16.6.2016 vzpomeneme 6. smutné 
výročí úmrtí naší milované maminky, 
tchyně, babičky, prababičky, sestry a tety 
paní 

Bohuslavy Kolářové 
a zároveň jsme 5. 5. 2016 vzpomněli její 
nedožité 86. narozeniny. 
S láskou stále vzpomínají dcera Dagmar, 
synové Jaromír a Jan s rodinami.

Dne 10. 6. 2016 vzpomeneme 3. 
výročí, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný strýc, švagr a kamarád
pan 

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

Pozvánka 
na vítání občánků
Starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice Vás zve

na slavnostní vítání občánků, 
25. června 2016 v 10,00 hodin v obřadní síni 
zdejší radnice.

Vážení rodiče, pokud máte zájem o účast na slavnostním obřadu vítání 
občánků, dostavte se, prosím, v úřední dny na matriku Úřadu městského 
obvodu Radvanice a Bartovice (1. patro, č. dveří 15) s platným občan-
ským průkazem a rodným listem dítěte. 
Se zveřejněním fotografie, zapsáním do slavnostní kroniky a zveřejně-
ním na internetové televizi městského obvodu musí zákonný zástupce 
dítěte vyjádřit svůj písemný souhlas. Šárka Tekielová, starostka

Pozvánka do divadla 
za zvýhodněné vstupné

Městský obvod Radvanice a Bartovice připravil po roce další 
divadelní představení ve Společenském domě v Ostravě ‑Bartovicích. 
V pátek 24. 6. 2016 v 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 1 vstu-
penku. Zvýhodněnou vstupenku získáte po předložení občanského 
průkazu za cenu 150 Kč v 1. patře zdejšího úřadu, č. dveří 14, u Jany 
Sedlákové. Ostatní veřejnost si může zakoupit vstupenku tamtéž, 
avšak v plné ceně za 350 Kč. (red)

I chvilička času může 
udělat člověka šťastného 
a spokojeného

Jedna hodina týdně s dobrovolníkem je pro opuštěné seniory 
často jedním z nejhezčích zážitků. Dobrovolníkem může být každý, 
kdo chce potěšit potřebné ve svém blízkém okolí. Zahrát si karty, jít 
na procházku do parku, předčítat knihu, povídat si o rodině a dění 
ve městě, dát si společně čaj nebo kávu… Takhle může vypadat 
i Vaše dobrovolnictví. Svůj čas můžete věnovat seniorům, kteří 
žijí sami ve svých domácnostech t řeba hned ve Vaší ulici nebo 
těm, kteří využívají služeb domovů pro seniory v Ostravě. Pomoc 
potřebují také lidé s postižením v chráněném bydlení v Ostravě. 
Každý dobrovolník si může vybrat, ke komu bude docházet a jak 
často. Hledáme lidi, kteří chtějí dělat dobro s námi pro druhé. Více 
informací na tel.: 605 784 584, zájemci se mohou hlásit také v sídle 
Dobrovolnického centra ADRA Ostrava na Jiráskově náměstí 4, 
a to každou první st ředu v měsíci mezi 13‑17 hodinou nebo dle 
domluvy. 

ADRA Ostrava
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 Den matek v mateřské škole Za Ještěrkou 
začal ve středu 11.5.2016 v 15.30 ve třídě Berušek. 
Všechny děti svým maminkám a babičkám před-
vedly pásmo básniček a písniček, které chytly za 
srdíčko nejednu maminku a babičku. 

Potom děti z tanečního kroužku předvedly 
taneček, který si secvičily speciálně pro tuto pří-
ležitost. A nakonec svým maminkám rozdaly 
děti ručně vyrobené náušnice v dárkové kra-
bičce, kterou samy zdobily.

Následující den 12.5. 2016 pokračovala besídka 
ve třídě Koťátek v 14.30. Děti počkaly, až se 

maminky usadí a budou moci předvést, co se spo-
lečně naučily. Když přednesly poslední básničku 
„Rodina“ a děti z tanečního kroužku dotančily, 
mohly konečně dát mamince dáreček, který si pro 
ně připravily – přání se srdíčkem a kytičku. 

A ve třídě Myšek začala besídka v 15.15 pás-
mem „ Jaro, léto, podzim, zima“. Pak se před-
vedly děti z tanečního kroužku s tanečkem 
„Mámo“. 

Děti ze všech tříd sklidily za svoji snahu 
a krásné vystoupení velký potlesk a pusu od 
maminek.

Kromě besídky pro maminky ve třídě Myšek 
proběhlo také slavnostní rozloučení s předško-
láky. Děti prokázaly svou připravenost do školy 
již na besídce a následně byly pasovány do stavu 
školáka. Jako dárek dostaly tričko a malou drob-
nost. S dětmi se rozloučili nejen jejich kamarádi, 
ale také paní učitelky Marcela Římánková, 
Marcela Krystyjanová a paní ředitelka Táňa 
Krumniklová.

 Michaela Stiborová, 
Marcela Římanková

Besídka pro maminky

dravci v mŠ Bartovicích
Pamatujete si na milou sovu Rozárku 

z pohádky o Popelce a jejich kouzelných oříš-
cích? Ona i její kamarádi se slétli v úterý 3.5. 
do mateřské školy v Bartovicích. Sokolnická 
skupina Vancoš nás poctila svou návštěvou se 
všemi svými opeřenými svěřenci. Děti si mohly 
zblízka prohlédnout a pohladit například orla, 
sokoly, kondora, sovy a supa. Některé děti se 
odvážily natolik, že si nechaly nasadit sokolnic-
kou rukavici a prožily přílet dravce na vlastní 
ruku. Dravci létali po celé zahradě, mezi dětmi, 
těsně nad jejich hlavami. Pro všechny děti to byl 
velký zážitek vidět tato zvířata takto zblízka 
mimo jejich přirozené prostředí. 

Bc. Lucie Filipová

V prvním květnovém týdnu se konaly 
zápisy do obou mateřských škol našeho měst-
ského obvodu na školní rok 2016/2017. V úterý 
3.5.2016 se k zápisu do mateřské školy v Ostravě‑ 
Bartovicích dostavilo 29 dětí s rodiči. V týž den 
byl v mateřské škole Den otevřených dveří. 
Rodiče dětí byli při příchodu seznámeni s kri-
térii pro přijetí do mateřské školy na rok 2016. 
Přijato bylo 20 dětí a 9 rodičům bylo předáno 
rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělá-
vání. Všechny děti na rozloučenou dostaly malý 
dáreček. Do základní školy v letošním školním 
roce odchází z této mateřské školy20 dětí. 

V mateřské škole v Ostravě – Radvanicích se 
konal zápis o den později, tedy 4. 5. 2016. Jako 
i jiné roky, tak i letos měli rodiče možnost si pro-
story mateřské školy prohlédnout, seznámit se 

s programem, děti si během dopoledne mohly 
hrát, kreslit, tvořit, atd.

K zápisu se dostavilo 32 dětí, přijato bylo 23 
dětí, jelikož 23 předškoláků odchází po prázd-
ninách do 1. třídy základní školy, nebo do pří-
pravné třídy základní školy.

Také děti, které k zápisu přišly do této mateř-
ské školy, byly obdarovány malým dárkem, 
který jim bude připomínat první seznámení 
s mateřskou školou.

V září se budou těšit na nové kamarády nejen 
děti, které již mateřské školy navštěvují, ale 
i paní učitelky. (red)

zápisy do mateřských škol 
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V pátek 15. 4. 2016 se celý první stupeň 
na odloučeném pracovišti Trnkovecká 55, 
ZŠ Ostrava ‑Radvanice, Vrchlického 5, pří-
spěvková organizce ponoř il do kreat ivní 
nálady. Děti již tradičně na několika stano-
vištích vyráběly dekorativní předměty s jarní 

tematikou. Odnášely si zápichy a ozdoby 
například v podobě čápů, zajíců, kohoutů 
a také ozdobený věnec z březových větviček. 
Celý tento den byl zaměřen na jaro jedno z nej-
krásnějších období roku, kdy se vše zelená, 
rozkvétají první květiny a rodí se mláďátka. 

Děti odcházely s úsměvem na r tech, že se 
jim všechny výrobky povedly a ještě se něco 
nového dozvěděly o jaru.

ZŠ Vrchlického, odl. prac. Trnkovecká
Text i foto: Mgr. Ivana Fehérová, Ph.D.

SRPŠ na ZŠ Vrchlického pořádá pro děti 
často výtvarné soutěže. U příležitosti osmde-
sátin naší školičky malovaly děti krásnou his-
torickou budovu naší školy. Výkresy dětí zdobí 
dodnes školní chodby. Letos maminky ze 
SRPŠ připravily pro mladší žáky Malování na 
chodníku. Každá třída vyslala své malé malíře. 
Sešlo se tedy 24 dětí, které ve dvou kategori-
ích předvedly své výtvarné schopnosti. Děti 
malovaly u hasičárny křídami na chodník. 
Sešla se různorodá díla od zvířátek a kyti-
ček až po Eiffelovku. Pro porotu z řad mami-
nek i pedagogů nebylo jednoduché vybrat 
vítěze mezi tolika nadanými dětmi. Nádherné 
diplomy jako vždy věnovala firma ADM pana 
Rozvadovského. Atmosféra soutěže byla v pří-
jemném odpoledni skvělá, i když malíři byli 
upatlaní.

A tady jsou jména nejúspěšnějších malířů:
1. kategorie (PT.–2.třída) 

1.místo  Tomáš Skotnica
2.místo Adéla Hrabalová
3.místo Matyáš Franek

2. kategorie (3.–5.třída)
1.místo Tereza Hradská
2.místo Andrea Stankušová
3.místo Štěpánka Káňová

Lenka Laštuvková, ZŠ Vrchlického
Letos jsem se malování na chodníku účast-

nila poprvé. Já jsem malovala papouška aru 
araraunu. Právě takového chová moje babička. 
Obrázek se mi povedl, ale na vítězství nestačil. 
Spolužačce Adélce se kočička povedla podle 
mne nejlíp. 

Taťána Tomečková, II.A ZŠ Vrchlického
Foto: Radka Vajdová

Projektový den „Jaro na Trnkovci“

Oslavy 71. výročí 
osvobození 

Připomenutí 71. výročí ukončení 2. světové 
války proběhlo v ZŠ v Radvanicích velmi netra-
dičně. Organizaci akce převzal za Český svaz 
bojovníků za svobodu pan Jan Katreniak. Dne 
6. května 2016 se uskutečnil pochod na počest 
Ostravsko ‑opavské operace pro žáky druhého 
stupně. Trasa vedla od pomníku padlých a umu-
čených v Radvanicích až do Komenského sadů. 
Cestou se žáci zastavovali na významných mís-
tech a připomínali si události spojené s tímto 
datem. Na závěr obdrželi krásné pamětní listy. 

ZŠ Vrchlického, Mgr. Jana Kaniová

děti rády malují



Díky z ískán í f inancí z dotačn ího ř í zen í 
Ministerstva vnitra bude Městská police Ostrava 
v měsíci červnu opět provádět bezplatné značení jízd‑
ních kol a kompenzačních pomůcek (invalidních i spe‑
ciálních vozíků, schodolezů apod.) syntetickou DNA.
 Nejbližší termíny značení:
28.06. od 14:00 do 17:00 hod., Ostrava‑Poruba (ul. 
Hlavní třída – u kruhového objezdu)
30.06. od 09:00 do 11:30 hod. a 14:30‑17:00 hod., 
Ostrava‑Stará Bělá (ul. Plzeňská u restaurace 
Dakota). Tato moderní metoda značení spočívá 
v nanesení netoxické látky s jedinečným DNA 
kódem. Značení není pouhým okem viditelné a objeví 
se teprve pod speciálním 
UV světlem. Všechny sady, 
kterými je značení prová‑
děno, jsou zapsány v data‑
bázi Městské policie Ostrava 
a také v mezinárodní data‑
bázi výrobků REFIZ (registr 
forenzního identifikačního 
značení), což v případě krá‑
deže kola usnadňuje jeho 
identifikaci a vrácení právo‑
platnému majiteli.

K  s a mot né  ev ide nc i 
předkládá občan starší 15 
let kromě jízdního kola také 
občanský průkaz nebo jiný 
odpovídající doklad totož‑
nosti a doklad o způsobu 
nabytí jízdního kola (např. 
doklad o koupi, faktura, 

stvrzenka o zaplacení, kupní smlouva apod.) V pří‑
padě, kdy nelze doložit doklad o koupi, je možno tento 
nahradit čestným prohlášením o způsobu nabytí jízd‑
ního kola (vypisuje se na místě).

Upozorňujeme, že vzhledem k technologii mate‑
riálu nelze značit jízdní kola za deštivého počasí a při 
teplotách pod 10 °C. Nelze označit mokré jízdní kolo, 
a je také třeba počítat s jízdou po označení, kdy pří‑
padný mokrý terén způsobí znehodnocení značení.

Bližší informace mohou zájemci nalézt na webo‑
vých stránkách www.mpostrava.cz nebo zaslat dotaz 
prostřednictvím elektronické pošty na adresu pre‑
vence@mpostrava.cz.  Městská policie Ostrava

Bezplatné 
poradenství 
v Charitě Ostrava

Poradna Charity Ostrava poskytuje odborné 
sociálně‑právní poradenství zaměřené na 
rodinné právo, sociální zabezpečení (např. 
důchody, sociální dávky), bydlení, zaměstnání, 
majetkoprávní vztahy a dluhovou problema‑
tiku. Členem týmu zkušených poradců je také 
externí právník k zajištění maximální kvality 
poskytovaných služeb. Poradna může zpro‑
středkovat kontakty na síť návazných služeb, 
které sama nenabízí. Zájemci o poradenství 
nemusí uvádět žádné osobní údaje, všechny 
služby jsou bezplatné a dostupné lidem starším 
15 let v obtížné životní situaci, kterou neumí 
řešit vlastními silami. Další informace na webu: 
http://ostrava.charita.cz/poradenske‑sluzby/
poradna‑charity‑ostrava/

Kontakt: Porad na Char it y Ost rava , 
Jeremenkova 154/8, 703 00 Ostrava‑Vítkovice

Tel.: 599 526 906, 731 625 767, e‑mail: cho.
poradna(at)charita.cz, Vedoucí střediska: 

Mgr. Kateřina Karchňáková

inzerce

 

 

 

Do you want to speak English?

 
 

 Business English
 ost

RaB noviny 

Ocenění pro 
Ivo Pavlínka

Ivo  Pavl í nek  z í sk a l  d ne  9.  5.  2016 
v Břevnovském klášteře v Praze plaketu Dr. 
Václava Jíry za rok 2016. Život spojil s TJ Baník 
Radvanice, kde býval dlouhá léta hráčem a poz‑
ději funkcionářem. Svojí dlouholetou prací pro 
Městský fotbalový svaz v Ostravě se zasloužil 
o rozvoj fotbalu ve městě i v Moravskoslezském 
regionu. Letos oslaví dvaaosmdesáté naroze‑
niny, na ocenění jej navrhl Městský FS Ostrava. 

Moravskoslezský krajský fotbalový svaz 

V první polovině dubna se nám na čtrnáct dní 
stal přechodným domovem horský hotel Zubříč 
v Rajnochovicích. Společně vyjely třídy II.A, 
III. A a IV.B (2. a 4. ročník). Bylo zde opravdu 
nádherné okolí hotelu, lesy a louky nám nabídly 
obrázek právě se probouzející přírody na jaře. 
Začaly pučet a zelenat se stromy, objevovaly se 
první jarní rostliny a ptáci nás ráno vítali krás‑
ným trylkováním. Počasí nám celkem přálo, 
proto jsme co nejvíce času trávili pobytem na 
hřišti, v lese či na louce. Navštívili jsme také 
blízkou rozhlednu Kelčský Javorník, která nám 
poskytla nádherný výhled do širokého okolí. 

Během pobytu jsme také podnikli dva výlety. 
V prvním týdnu jsme vyrazili do ZOO Lešná, 
měli jsme štěstí a byli jsme svědky úžasného 

krmení lachtanů. Sluníčko nám svítilo a tak 
jsme si procházku zoologickou zahradou užili. 
Zároveň děti plnily různé úkoly a odpovídaly 
na otázky ohledně živočichů, o kterých jsme si 
vyprávěli ještě před návštěvou zahrady. 

V druhém týdnu, opět za slunečného a tep‑
lého počasí, jsme jeli na Pustevny a vydali se 
k soše Radegast a dále na Radhošť, kde jsme si 
také prohlédli sochu Cyrila a Metoděje. 

Během pobytu jsme opravdu nelenili, spor‑
tovali jsme, děti se naučily spoustu nových her, 
poznaly nové kamarády a zažily spoustu společ‑
ných radostných chvil. 

ZŠ Vrchlického, 
odl. prac. Bartovická, 

Mgr. Radmila Sulková, IV. B

Škola v přírodě

značení jízdních kol a kompenzačních 
pomůcek syntetickou dNa



Jaro je pro mnohé z nás nejhezčí období 
v roce, ale hasiči se bohužel setkávají s nárůs‑
tem počtu požárů z důvodů velmi nebezpečného 
vypalování suchých porostů, zakládání ohňů 
v přírodě a spalování hořlavých látek na volném 
prostranství.

Málokdo si totiž uvědomuje, že tyto akti‑
vity přímo ohrožují lidský život! I zdánlivě 
tak bezpečná činnost jako je spalování shra‑
baných porostů může mít neblahé následky. 
Oheň v otevřeném prostoru se velice snadno 
může vymknout kontrole např. při silném větru, 
a způsobit závažné materiální škody, ale také 
nás může ohrozit na zdraví a životě. Stačí jen 
neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika.

Vypalování porostů je podle zákona č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o požární 
ochraně) striktně zakázáno. V případě poru‑
šení tohoto zákazu hrozí dle zákona o požární 
ochraně občanům pokuta až ve výši 25 000 Kč, 

firmám může být udělena sankce až do výše 
500 000 Kč.

Při spalování hořlavých látek na volném 
prostranství zákon o požární ochraně ukládá 
povinnost učinit odpovídající opatření proti 
vzniku a šíření požáru – jinak řečeno, zabez‑
pečit vše tak, aby se spalování nevymklo kont‑
role a nevzniknul z něj požár. Navíc firmy jsou 
povinny každé spalování hořlavých látek na 
volném prostranství předem oznámit územně 
příslušnému hasičskému záchrannému sboru 
kraje např. elektronickým formulářem, který je 
v našem kraji možno nalézt pod názvem „Pálení 
klestí“ na webových stránkách www.hzsmsk.
cz, nebo přímo na níže uvedených telefonních 
číslech, včetně přijatých protipožárních opat‑
ření. Hasičský záchranný sbor má pak pravomoc 
nařídit přijetí dalších opatření pro zajištění bez‑
pečného spalování, či spalování zcela zakázat.

Také bychom chtěli upozornit na zákaz roz‑
dělávání nebo udržování otevřeného ohně v lese 

a do vzdálenosti 50 m od lesa, odhazování hoří‑
cích nebo doutnajících předmětů, zákaz kouření 
atd. Činnosti, které jsou v lese zakázány, upra‑
vuje zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. 

Rovněž jako rodiče si musíme uvědomit, že 
jsme ze zákona odpovědni za své děti a určitě 
bychom neměli zapomenout je poučit o tom, jak 
lehce může dojít k požáru při neopatrném zachá‑
zení s ohněm na loukách, v parcích a lesích, pro‑
stě na všech místech, které si děti vybírají ke 
svým hrám a radovánkám.

I přes neustálé výzvy ve sdělovacích pro‑
středcích dochází každoročně ke vzniku zbyteč‑
ných požárů způsobených vypalováním starých 
porostů, které často končí tragicky s velkými 
materiálními škodami a v nejhorším případě 
ztrátou lidského života. 

Zdroj: HZS MSK

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 

Jednou ze základních povinností nejen fyzic‑
kých, ale i podnikajících fyzických a právnic‑
kých osob, je oznámit hasičskému záchrannému 
sboru bezodkladně každý požár.

Za požár je považováno každé nežádoucí 
hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění 
osob nebo zvířat anebo ke škodám na materi‑
álních hodnotách. Za požár se považuje i nežá‑
doucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata 
nebo materiální hodnoty nebo životní prostředí 
bezprostředně ohroženy. 

Je asi všem jasné, že pokud někdo uvidí hořící 
dům nebo jiný objekt, přivolá hasiče. Až příliš 
často se ale stává, že nejen občané, ale i podni‑
katelé nehlásí hasičům malé požáry, které uhasí 
vlastními silami a z jejich pohledu vypadají 
zcela banálně. V konečném důsledku však tyto 
nehlášené požáry mohou generovat následné 
velké finanční ztráty. 

Teď nehovoříme o tom, že za neoznámení 
požáru hrozí pokuta, přitom ani ta nemusí být 
úplně zanedbatelná. Neoznámení požáru je 
u občanů přestupkem, za který hrozí pokuta až 
25 tisíc korun. U firem je takové jednání správ‑
ním deliktem, za který hrozí sankce až 1 milion 
korun.

Je zde ale druhý aspekt, a tím je finanční plnění 
pojišťoven. V případě, že chcete uplatnit pojistné 
plnění v souvislosti s požárem, pak pojišťovna 
požaduje potvrzení či jiný doklad o požáru vydaný 
Hasičským záchranným sborem. V případě, že je 
požár ohlášen s velkým zpožděním nebo je místo 
požáru již uvedeno do původního stavu, nelze pro‑
vést šetření příčiny vzniku požáru, a tudíž hasiči 
nejsou schopni doklad pro pojišťovnu s potvrze‑
ním o požáru a uvedením příčiny požáru vydat. 
Pojišťovna pak zpravidla nevyplatí pojistné plnění. 

Shrnutí na závěr: Každý požár, i uhašený 
vlastními prostředky či samostatně např. 
v důsledku nedostatku vzduchu, je nutno ohlásit 
vždy a bez odkladu na tísňové telefonní číslo 150 
nebo osobně na kteroukoliv stanici Hasičského 
záchranného sboru kraje. Do příjezdu vyšet‑
řovatele požárů nic neuklízet, na nic nesahat, 
ponechat místo požáru tak, jak jsme jej objevili 
či v tom stavu, v jakém je po uhašení. Po příjezdu 
vyšetřovatele s ním spolupracovat a poskytovat 
požadovanou součinnost, např. osobní údaje, 
doklady ke stavbě, výrobkům a další informace. 
V případě nutnosti poskytnout i vzorky, kterými 
mohou být například spotřebiče, části strojů, che‑
mické látky a podobně

kpt. Ing. Petr Holub, 
metodik – vyšetřování požárů

HZS Moravskoslezského kraje

za neohlášení požáru hrozí sankce 
a problémy s pojišťovnou

Výcvik psů
všech plemen 

individuální přístup
Ing. Adriana Slezáková

tel.: 724 070 823
www.bestagility.cz

Vypalování suchých porostů
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ŠKOLNÍ ZAHRADA V BARTOVICÍCH


