
Pozvánka do divadla 
za zvýhodněné vstupné

Městský	obvod	Radvanice	a	Bartovice	
připravil	po	roce	další	divadelní	předsta-
vení	ve	Společenském	domě	v	Ostravě-
-Bar tovicích.	Ve čtvrtek 29. 6 . 2017 
v 19 hodin	nás	navštíví	opět	divadelní	
soubor	Těšínského	divadla	s	hrou	z	pera	
C.	Goldoniho	Sluha dvou pánů.	Městský	
obvod	přispěje	svým	občanům	částkou	200	
Kč	na	1	vstupenku.	Zvýhodněnou	vstupenku	
získáte	na	úřadě	městského	obvodu	po	před-
ložení	občanského	průkazu	za	cenu	150 Kč	
u	paní	Jany	Sedlákové,	č.	dveří	14.	Ostatní	
veřejnost	si	může	zakoupit	vstupenku	tam-
též,	avšak	v	plné	ceně	za	350	Kč.	 (red)
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Městský	obvod	Radvanice	a	Bartovice	v	prů-
běhu	měsíce	března	obdržel	informaci	prostřed-
nictvím	Ministerstva	pro	místní	rozvoj	České	
republiky	o	akceptaci	žádosti	na	rozšíření	par-
kovacích	a	jiných	prostor	hasičské	zbrojnice	
v	Ostravě	-Radvanicích.	Ministerstvo	poskytne	
90	%	z	celkových	nákladů	rekonstrukce	(cca	
18	mil.	Kč),	která	zahrne	přístavbu	garáží	a	dalšího	

technického	zázemí.	Dle	předpokládaného	har-
monogramu	by	měla	být	stavba	zahájena	na	pod-
zim	tohoto	roku	a	dokončena	do	konce	roku	2018.

Na	místě	stávajících	oplocených	kotců	ve	dvoře	
úřadu	vznikne	plnohodnotné	parkovací	stání	pro	
veškerou	techniku	radvanické	jednotky	sboru	
dobrovolných	hasičů,	která	momentálně	parkuje	
v	různých	objektech.	Zrealizovaný	projekt	přinese	

zkrácení	výjezdového	času	a	tím	i	zlepšení	akce-
schopnosti	jednotky.	Další	nově	vybudované	
prostory	poskytnou	lepší	zázemí	chemicko-tech-
nickým	prostředkům,	neboť	radvanická	jed-
notka	je	jedinou	jednotkou	dobrovolných	hasičů,	
která	je	na	území	Ostravy	předurčena	na	zásahy	
u	dopravních	nehod	a	zásahy	chemického	rázu.	
Ve	stávajících	prostorách	hasičské	zbrojnice	dojde	
k	výmalbě	některých	vnitřních	prostor	a	nově	bude	
také	namalována	fasáda	objektu.	Současně	dojde	
k	výměně	zdroje	vytápění	a	opravě	části	střechy.

Aleš Boháč, místostarosta

Hasičárna v radvanicích změní svůj vzhled

Vizualizace – pohled z ulice Havláskové Q

Bar tov ičt í 	 zah rádkář i 	 pod	
záštitou	městského	obvodu	při-
pravují	v	letošním	roce	již	III.	
ročník	výstavy	„Bartovická	
růže“	na	téma:

Růže a hudba
Výstava	bude	opět	v	prostorách	
Klubu	důchodců	Za	Ještěrkou	
ve	dnech
  15. června (čtvrtek) 

od 12.00 do 18.00 hod.
 od 18.30 hod. hudební 

vystoupení žáků 
Janáčkovy konzervatoře

  16. června (pátek) 
od 10.00 do 18.00 hod.

Pro	návštěvníky	bude	zajištěno	
občerstvení,	prodej	růží	a	pro-
dej	kosmetiky	od	firmy	„ROSE	
of	BULGARIA“

ZO ČZS Bartovice

Pozvánka na výstavu růží



Rada městského obvodu na své 59. schůzi 
konané dne 22. března 2017
-	 rozhodla	na	základě	protokolu	o	otevírání	obá-
lek	s	nabídkami,	protokolu	hodnocení	nabídek	
o	pořadí	nabídek	na	veřejnou	zakázku	malého	
rozsahu	pod	názvem	„Opravy	závad	na	místních	
komunikacích	III.	třídy	na	území	městského	
obvodu	v	roce	2017“	a	o	výběru	nejvýhodnější	
nabídky	a	o	uzavření	smlouvy	o	dílo	se	zhotovi-
telem	Ostravské	komunikace,	a.s.,

-	 rozhodla	na	základě	protokolů	o	otevírání	
a	hodnocení	nabídek	na	služby	pod	názvem	
„Zajištění	údržby	veřejné	zeleně	v	roce	2017	
na	území	městského	obvodu“	o	výběru	nej-
výhodnější	nabídky:	pro	část	1	–	sečení	ploch	
zeleně,	pro	část	2	–	sečení	ploch	silniční	zeleně	
Bartovice,	pro	část	3	–	sečení	ploch	silniční	
zeleně	Radvanice	a	o	uzavření	smlouvy	
o	dílo	se	zhotovitelem	Ostravské	městské	lesy	
a	zeleň,	s.r.o.,	pro	část	4	–	rizikové	kácení	dře-
vin	a	údržba	dřevin	Radvanice	a	Bartovice	
a	pro	část	5	–	výsadba	a	údržba	květinových	
záhonů˝a	o	uzavření	smlouvy	o	dílo	se	zhoto-
vitelem	GRISPA	s.r.o.,	

-	 rozhodla	na	základě	protokolů	o	otevírání	
a	hodnocení	nabídek	na	služby	pod	názvem	
„Trvalkové	záhony	na	ulici	Těšínská“	o	výběru	
nejvýhodnější	nabídky	a	o	uzavření	smlouvy	
o	dílo	se	zhotovitelem	Údržba	pozemků,	a.s.,

-	 projednala	a	souhlasí	s	návrhem	obecně	
závazné	vyhlášky	statutárního	města	Ostravy,	

kterým	se	mění	obecně	závazná	vyhláška	
č.	12/2005,	kterou	se	stanovují	pravidla	pro	
volný	pohyb	psů	na	volném	prostranství	
a	vymezují	se	prostory	pro	volné	pobíhání	psů	
na	území	města,

-	 rozhodla	nesouhlasit	s	pronájmem	objektu	
Společenského	domu	v	Ostravě	-Bartovicích	
společnosti	BONVER	WIN,	a.	s.,	

-	 vzala	na	vědomí	zpětvzetí	nabídky	paní	
Mgr.	Lenky	Vařekové	o	pronájmu	objektu	
Společenského	domu	v	Ostravě-Bartovicích	
a	souhlasí	se	zasláním	oznámení	o	ukončení	
nájmu,

-	 rozhodla	o	novém	záměru	pronájmu	objektu	
Společenského	domu	v	Ostravě-Bartovicích.

Rada městského obvodu na své 60. schůzi 
konané dne 5. dubna 2017
-	 projednala	bytové	záležitosti,
-	 rozhodla	o	uzavření	smluv	o	zřízení	věcného	
břemene	–	služebnosti,	spočívající	v	povin-
nosti	strpět	umístění	stavby	na	pozemku	
a	umožnit	přístup	k	stavbě,

-	 projednala	žádosti	o	pronájem	pozemků	pod	
garážemi	v	k.	ú.	Radvanice,

-	 rozhodla	o	zadání	veřejné	zakázky	malého	roz-
sahu	na	stavební	práce	pod	názvem	„Stavební	
úpravy	MŠ	Bartovice	–	Výměna	elektroinsta-
lace,	zdravotechniky	a	vytápění	v	pavilonu	
MŠ“	v	k.	ú.	Bartovice,	obec	Ostrava,	a	zaslání	
výzvy	a	zadávací	dokumentace	k	podání	
nabídky	na	zhotovitele	předmětné	stavby,

-	 rozhodla	o	zadání	veřejné	zakázky	malého	roz-
sahu	na	vypracování	projektové	dokumentace	
pro	provádění	stavby	a	rozpočtu	pro	stavbu	
„Stavební	úpravy	a	přístavba	hasičské	stanice	
na	ul.	Těšínská	41	v	Ostravě	-Radvanicích“,

-	 rozhodla	o	zadání	veřejné	zakázky	malého	
rozsahu	pod	názvem	„Souvislá	údržba	chod-
níků	na	ul.	Těšínské,	úsek	Fryštátská	–	ul.	Pod	
Kaplí“	a	o	zaslání	výzvy	k	podání	nabídky	
zájemcům,

-	 projednala	návrh	ArcelorMittal	Ostrava,	a.s.,	
na	uzavření	darovací	smlouvy	na	finanční	dar	
ve	výši	113.080	Kč	bez	DPH	určený	k	celoroč-
nímu	čištění	místních	komunikací	a	parkovišť	
a	rozhodla	o	uzavření	darovací	smlouvy.	

Mgr. Kateřina Zdražilová
pověřena zastupováním tajemnice
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Z jednání místní samosprávy

Po	rekonstrukci	chodníků	v	loňském	roce	
vznikly	zelené	pásy	mezi	silnicí	Těšínskou	
a	chodníkem	u	zastávky	U	Švastů,	u	květinář-
ství	Pavla,	u	velkého	kruhového	objezdu	a	před	
nově	zrekonstruovaným	klubem	důchodců	
v	Radvanicích.	V	těchto	zelených	pásech	budou	
založeny	záhony	okrasných	květin	(tulipány,	
krokusy,	narcisy,	okrasný	česnek	a	další).	
Celkem	bude	vysazeno	1	824	ks	trvalek	a	3028	
ks	cibulovin	na	139	m2	plochy.	V	průběhu	násle-
dujících	měsíců	dojde	k	záhonů	a	jejich	plnou	

krásu	si	vychutnáme	od	jarních	měsíců	roku	
2018.	

Máme	ambici	pokračovat	v	estetizaci	měst-
ského	obvodu	na	ulici	Těšínské	i	směrem	k	hra-
nicím	sousedního	Šenova.	Je	již	zpracována	
projektová	dokumentace	k	výměně	stávajících	
betonových	city	bloků	za	ohraničené	ostrůvky	
s	výsadbou	květin	(prakticky	stejně	jako	je	nyní	
v	Radvanicích).	Realizace	je	závislá	na	získání	
finančních	zdrojů	z	dotací	EU,	o	které	usilu-
jeme.	 Aleš Boháč, místostarosta

Více zeleně  
na ulici Fryštátské

V	minulém	roce	městský	obvod	Radvanice	
a	Bartovice	požádal	prostřednictvím	Mini-
sterstva	životního	prostředí	České	repub-
liky	o	dotaci	z	Evropské	unie	na	revitalizaci,	
výsadbu	a	údržbu	stávající	zeleně	podél	ulice	
Fryštátské,	a	to	v	místě	od	kruhového	objezdu	
s	ulicí	Těšínskou	směrem	na	Petřvald.	Jedná	se	
o	jeden	z	největších	projektů,	co	se	týká	sídelní	
zeleně	v	našem	městském	obvodě,	v	přepočtu	
za	více	než	5	mil.	Kč.	Realizace	by	měla	začít	
v	září	letošního	roku.	Předpokládaný	termín	
ukončení	je	v	červenci	roku	2018.	Kromě	este-
tizace	poměrně	rozsáhlé	plochy	projekt,	který	
především	doplní	území	křovinami	a	jehlična-
tými	stromy,	zvýší	přirozenou	vegetaci	území,	
vytvoří	přírodní	protihlukovou	bariéru	a	sníží	
emise	polétavého	prachu	podél	vozovky	s	prů-
jezdem	aut	více	než	12	000	za	den.	Jedná	se	
o	nejfrekventovanější	místo	městského	obvodu	
Radvanice	a	Bartovice,	neboť	je	přímou	spojkou	
z	Ostravy	do	Petřvaldu,	Orlové,	Karviné	a	dál	
až	na	hranici	s	Polskem.	Navíc	se	tímto	územím	
v	zimních	měsících	táhne	kouřová	vlečka.

Aleš Boháč, místostarosta

VýZVa
měření hluku  
na ulici Fryštátské

V	loňském	roce	jsme	iniciovali	měření	
hygienické	stanice	na	ulici	Rudné	v	Ostravě-
Bar tovicích.	Měření	však	neprokázalo	
dostatečné	překročení	hluku	potřebné	
k	povolení	na	výstavbu	protihlukové	stěny.	
Protože	je	všeobecně	známo,	že	hluk	
z	ulice	Fryštátské	v	Ostravě-Radvanicích	
je	také	obtěžujícím	pro	místní	občany,	
kteří	bydlí	v	dané	lokalitě	nedaleko	silnice,	
rádi	bychom	iniciovali	měření	hluku	také	
zde.	Hygiena	může	provádět	měření	podle	
platné	legislativy	od	jarních	měsíců,	ale	
pozor,	provádí	ho	pouze	uvnitř	rodinného	
domu	v	prostorách,	kde	se	jeho	obyvatelé	
zdržují	nejčastěji.	Obecně	je	to	v	obývacím	
pokoji.	Další	podmínkou	jsou	zavřená	okna	
v	průběhu	měření,	aby	byl	obtěžující	hluk	
vyhodnocen	objektivně.	V	případě,	že	jste	
obtěžování	hlukem	z	ulice	Fryštátské	(jedná	
se	zejména	o	domky	v	ulici	Dalimilové	
a	přilehlé	vilové	čtvrti,	které	mají	situovaný	
obývací	pokoj	směrem	k	silnici),	budeme	
rádi,	když	nás	budete	kontaktovat	na	tel.	
599	416	123	nebo	e-mailem	na	abohac@
radvanice.ostrava.cz	a	my	vám	po	dohodě	
zajistíme	bezplatné	měření	Krajskou	hygi-
enickou	stanicí.	V	případě,	že	by	byl	na	
základě	měření	hluk	překročen,	můžeme	
usilovat	o	výstavbu	protihlukové	zdi.

Aleš Boháč, místostarosta

Pokračujeme v estetizaci 
městského obvodu

Společenský dům 
v Ostravě-Bartovicích

Na	základě	schůzky	a	přání	občanů	
městského	obvodu	Radvanice	a	Bartovice	
rozhodla	rada	městského	obvodu	dne	22.	3.	
2017,	že	nepronajme	objekt	Společenského	
domu	v	Ostravě	-Bartovicích	společnosti	
BONVER	WIN,	a.	s.,	která	podala	finančně	
nejvýhodnější	nabídku.	Rada	zároveň	také	
rozhodla	o	novém	záměru	pronájmu	spole-
čenského	domu	s	podmínkou,	že	v	objektu	
nebudou	provozovány	činnosti	dle	zákona	
č.	186/2016	S.,	o	hazardních	hrách.	

Šárka Tekielová, starostka



Bartovičtí	zahrádkáři,	stejně	jako	celá	řada	
dalších	spolků	v	našem	obvodě,	měli	v	březnu	
svou	výroční	členskou	schůzi.	Ohlédli	jsme	se	
za	svou	činností	v	loňském	roce,	posoudili,	co	se	
nám	podařilo,	co	ne,	a	kde	máme	ještě	rezervy.	
Oproti	loňskému	roku	jsme	odpracovali	více	
brigádnických	hodin.	Celkem	jich	bylo	1020.	
Na	přípravě,	průběhu	a	následném	úklidu	spo-
lečenských	akcí,	které	jsme	pořádali	sami	nebo	

ve	spolupráci	s	městským	obvodem,	odpracoval	
stabilní	19členný	tzv.	„realizační	tým“	za	při-
spění	5	přátel	a	rodinných	příslušníků	686	hodin.
Na	úpravě	spolkové	zahrady	a	veřejného	pro-
stranství	podél	našeho	areálu	na	ulici	Březové	to	
bylo	254	hodin.	Na	drobných	opravách	a	údržbě	
spolkových	budov	dalších	80	hodin.	Na	těchto	
brigádách	se	vystřídalo	25	zahrádkářů	a	pomá-
halo	nám	opět	5	sousedů	a	přátel.

V	rámci	odborné	činnosti	jsme	uspořádali	
zájezd	na	výstavu	FLORIA	v	Kroměříži,	pro-
hlédli	si	nově	upravenou	Květnou	zahradu	
a	navštívili	Hostýn.	Zajistili	jsme	3	odborné	
přednášky.	Samozřejmostí	byly	i	odborné	
instruktáže	na	všech	4	brigádách,	a	to	jak	při	
přípravě	záhonů,	tak	úpravě	dřevin	před	a	po	
výsadbě,	včetně	následné	údržby.	

O	našich	stěžejních	akcích	roku	2016	jsme	
průběžně	informovali	spoluobčany	prostřednic-
tvím	RaB	novin.	Nejinak	tomu	bude	i	v	letošním	
roce.	Opět	Vás	budeme	průběžně	informovat	
obvyklým	způsobem,	ať	již	se	jedná	o	III.	ročník	
výstavy	„Radvanické	růže“,	soutěž	o	největší	
slunečnici	nebo	o	III.	ročník	„RaB	štrúdlování“,	
kde	jsme	spolupořadatelem	s	městským	obvo-
dem.

Na	schůzi	zaznělo	i	poděkování	městskému	
obvodu	za	přízeň	a	pochopení,	za	poskytnuté	
finanční	prostředky	a	za	materiální	pomoc,	bez	
nichž	by	naše	činnost	nemohla	být	tak	široká	
a	zajímavá.	Paní	starostce	a	panu	místostaros-
tovi	děkujeme	za	morální	podporu,	za	dary	do	
tomboly	a	v	neposlední	řadě	i	za	jejich	účast	
na	našich	akcích.	A	nakonec	poděkování	Vám	
všem,	kteří	naše	akce	navštěvujete,	podílíte	se	
na	jejich	úspěchu	svými	výpěstky	a	exponáty.

Za výbor ZO Ing. Hálová

BaRtovice
středa,  
lichý 
týden

Artéská Maryčky Magdonové Přední
Bučinská Na Hrázkách Radvanova
Durčákova Na Ostří Rohová
Haškova Na Stezce Stařešinská
Jiskrova Nad Hutěmi Táborská
K Rybníkům Nad Kaplí Těšínská (od 

kruhového objezdu po 
Újezdní, pravá strana)

Kálalova Nad Obcí Újezdní
Kopcovecká Návrší Vardasova
Krištofova Pod Kaplí Zadní
Lipinská Podlesní
Ludvíkova (u Těšínské) Podvrší

čtvrtek,  
lichý 
týden

Bémova Ludvíkova (u Šenovské) Šmídova
Do Údolí Majovského Těšínská (od 

kruhového objezdu po 
Ještěrku)

Horácká Mezní U Potoka
K Pískovně Myslivecká U Pramenu
Ke Studánce Na Okraji U Samoobsluhy
Klaklova Na Svahu Večerkova
Kozácká Na Štěpnici Za ještěrkou
Křivecká Na Výsluní Za Šachtou
Lejskova Ráčkova

pátek,  
lichý 
týden

Na Pasekách Pod Tratí Těšínská (od Paškovy 
po Řadovou, pravá 
strana)

Nové Nádraží Šenovská (od Pod Tratí 
po Datyňskou)

U Dulňáků

středa,  
sudý 
týden

Bartovická Pod Březinkou U Lesíka
Březová Potoční U Statku
Dvorová Radova Za Školkou
Nad Lučinou Sad Kpt. Jaroše Zahrádkářů
Paškova Sousedská
Pod Bažantnicí Stranou
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Příspěvek bartovických zahrádkářů 
ke spolkové činnosti

Se	začátkem	dubna	přešel	v	Ostravě	svoz	zeleně	z	BIO	popelnic	
ze	zimního	do	letního	režimu.	Nádoby	budou	opět	vyprazdňovány	
ve	čtrnáctidenním	intervalu.	OZO	Ostrava	tímto	ujišťuje	občany	
všech	městských	obvodů,	že	termíny	zůstávají	stejné	jako	v	uply-
nulém	období.

Harmonogram svozu zeleně v městském obvodu Radvanice 
a Bartovice:

Svozový den pro BIO popelnice zůstává stejný

Radvanice
čtvrtek,  
lichý 
týden

Budovcova Matušinského Šporovnická
Čapkova Menšíkova Těšínská (od 

Čapkovy po 
kruhový objezd)

Dalimilova Mikšova Tomicova
Havlásková Pražanova Třanovského
Holešova Revírní U Výhybky
Hviezdoslavova Rokycanova Vrchlického
Karvinská Stromského
Kobrova Šcerbovského

středa,  
sudý 
týden

Hranečník Za Hostincem U Rybníka
Pastrňákova Pátova Dvořáčkova
Paculova Úvozní Poláškova
Čechova Na Odbočce Křístkova
Chodounského Pulkavova Radvanická
Hvězdná U Lípy Světlá
Linkova Na Sedmém Dopravní
Lihovarská Výzkumná V Osadě
Pošepného Hutní Hraniční
Kubečkova Batorova Těžní
Báňská Turgeněvova U Stavisek
Trnkovecká Frankevičova
Na Kopci Krušinova
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Zápis do MŠ Bartovice
Srdečně zveme všechny rodiče s dětmi na zápis do 

mateřské školy v Ostravě-Bartovicích, Za Ještěrkou 8

v pondělí 15. května 2017 
od 8.00 do 15.30 hodin

Mateřská škola pracuje podle hesla 
„Děti-květy života“. Je zaměřena 

na taneční výchovu, citlivý přístup 
k dětem všech věkových kategorií, 
celkový rozvoj osobnosti a přípravu 
dětí pro vstup do ZŠ. Má vytvořené 
podmínky rozvoje dětí dvouletých a k tomu přizpůso-
bené prostředí školy a třídy. Naše škola nabízí možnost 

integrace dítěte s postižením, za podpory 
speciálního pedagoga.

RodiČe PoZoR!!!
 • Od počátku školního roku, který následuje po dni, 

kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení 
povinné školní docházky dítěte je předškolní vzdělávání 

povinné, není-li dále stanoveno jinak (Školský zákon 
561/2004, ve znění pozdějších předpisů,§34)

• Děti mohou navštěvovat tyto aktivity: 
Taneční, seznamování s anglickým jazykem, plavecký 

výcvik, lyžařský výcvik ve Ski areálu Bílá, v případě 
zájmu rodičů i jiné aktivityy. Také organizujeme pro 

děti školu v přírodě a ozdravnou rodinnou dovolenou 
v Chorvatsku. Během školního roku s dětmi navště-
vujeme 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 2017. 

 • Tento den bude i Den otevřených dveří.
K zápisu si rodiče přinesou občanský průkaz a rodný 
list dítěte, vyplněnou přihlášku dítětě a evidenční list 

potvrzený lékařem 
(vše naleznete na www.mszajesterkou.cz)

 Těší se na Vás ředitelka školy 
Bc. Táňa Krumniklová 

a celý kolektiv MŠ
  Kontakt: 774 026 546

krumniklova@mszajesterkou.cz

Ředitelka MŠ Ostrava -Radvanice, Těšínská 279, 
příspěvková organizace po dohodě se statutárním 

městem Ostrava, městským obvodem 
Radvanice a Bartovice vyhlašuje

Zápis dětí do MŠ Ostrava -radvanice 
na školní rok 2017/2018

Zápis se bude konat 11. 05. 2017 
od 8:30 do 16:00 hodin.

v době zápisu proběhne 
i „den otevřených dveří“.

K zápisu vezměte s sebou: OP, rodný list dítěte. Pro děti 
vezměte přezůvky.

Tiskopisy – Žádost o přijetí, Evidenční list dítěte si 
rodiče vyzvednou v den zápisu v MŠ.

O přijetí do MŠ rozhoduje ředitelka MŠ podle předem 
stanovených kritérií, která budou zveřejněna v MŠ.

Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31. 08. 
2017, pokud již do MŠ nedochází. 

MŠ dětem nabízí: všestranný rozvoj dítěte, osobní pří-
stup pedagogů k dětem, třídy jsou vybaveny čističkami 

vzduchu. V MŠ máme keramickou dílnu, prostornou 
zahradu, organizujeme ozdravné pobyty, výlety, akce 
s rodiči, lyžařský a plavecký výcvik, logopedickou pre-

venci, kroužky – atletika, tancování, angličtina.

Lérová Dana – ředitelka MŠ
tel.: 596 232 782

 e-mail: msradvanice@atlas.cz www.msradvanice.cz

V	červenci	tohoto	roku	proběhne	dlouho	
očekávaná	rozsáhlá	rekonstrukce	bartovické	
školky	spočívající	ve	výměně	stávající	zastaralé	
elektroinstalace,	vytápění	a	zdravotnických	
rozvodů,	což	přispěje	ke	zkvalitnění	vnitřních	
prostor.	Budova	školky	bude	rekonstruována	
tak,	aby	zcela	vyhovovala	nejnovějším	hygienic-
kým	a	bezpečnostním	normám.	Paní	ředitelka	
této	školky	vyšla	i	za	této	mimořádné	situace	
vstříc	rodičům	dětí,	kteří	si	po	dobu	rekon-
strukce	nemohou	zabezpečit	hlídání	jiným	způ-
sobem,	a	zajistila	v	měsíci	červenci	omezený	
provoz	v	jedné	ze	tříd	školky	(vyjma	dnů	nava-
zujících	na	státní	svátek,	tj.	5.	7.	a	6.	7.,	a	také	
31.	7.	2017).	Dle	předem	zjišťovaného	zájmu	

o	umístění	dětí	do	bartovické	školky	po	dobu	
rekonstrukce	by	měli	být	uspokojeni	všichni	
rodiče,	kteří	o	toto	projevili	zájem.	V	případě,	že	
se	u	některého	z	dalších	rodičů,	jehož	dítě	běžně	
do	bartovické	školky	dochází,	změní	situace	
a	bude	potřeba	dítě	do	školky	v	červenci	umístit,	
je	možno	takto	učinit	po	dohodě	s	paní	ředitel-
kou	školky	v	Radvanicích	paní	Danou	Lérovou.	
Radvanická	školka	bude	zajišťovat	provoz	také	
v	měsíci	červenci,	v	měsíci	srpnu	budou	obě	
školky	uzavřeny.

Od	21	.	4.	2017	je	účinná	obecně	závazná	
vyhláška	statutárního	města	Ostrava	č.	7/2017,	
která	určuje,	že	školským	obvodem	všech	mateř-
ských	škol	je	území	celého	statutárního	města.	

S	ohledem	na	platnou	legislativu,	jíž	se	ředitelé	
školek	řídí,	bývá	každým	rokem	v	měsíci	čer-
venci	a	srpnu	provoz	některých	školek	omezen,	
další	bývají	po	dobu	prázdnin	uzavřeny	zcela.	
Rodiče, kteří potřebují z různých důvodů 
své dítě o prázdninách do školky přihlásit, 
mohou své dítě zapsat v jakékoliv ostravské 
školce, která bude v jimi požadované době 
v provozu. Informace o ostravských školkách, 
které budou zajišťovat prázdninový provoz, 
budou od 15. 5. 2017 k dispozici u ředitelky 
bartovické školky Bc. Táni Krumniklové 
a ředitelky radvanické školky paní Dany 
Lérové. 

Martina Škovránová, vedoucí odboru SVaŠ

Informace k letnímu prázdninovému provozu 
mateřských škol v radvanicích a Bartovicích



Stalo	se	tradicí,	že	městský	obvod	Radvanice	
a	Bartovice	chystá	každoročně	při	příležitosti	
oslav	Dne	učitelů	malou	oslavu	s	kulturním	
nebo	divadelním	vystoupením	jako	poděko-
vání	pedagogům	za	jejich	záslužnou	a	obětavou	
práci,	kterou	věnují	našim	dětem.	Nejinak	tomu	
bylo	i	letos.	Pro	změnu	byli	všichni	pedagogové	
pozváni	do	prostor	společenského	sálu	Základní	
školy	v	Ostravě-Radvanicích,	odloučeného	
pracoviště	na	Trnkovci,	kde	byla	součástí	i	pro-
hlídka	zrekonstruovaných	prostor	školy.	Nebylo	
překvapením,	že	někteří	učitelé	z	jiných	odlou-
čených	pracovišť	základní	školy	nebo	učitelé	
z	mateřských	škol	zde	byli	poprvé	a	„exkurzi“	
po	škole	si	velmi	pochvalovali.	Součástí	pro-
gramu	oslav	byl	koncert	filmových	a	muzikálo-
vých	písní	v	podání	umělců	z	Hudebního	divadla	
v	Karlíně,	který	sklidil	u	přítomných	pedagogů	
velký	úspěch.	Každý	z	přítomných	si	odnesl	
domů	kytičku	čerstvých	tulipánů	a	drobnosti	
vyrobené	dětmi.	Sladkou	tečkou	bylo	i	chutné	
občerstvení	zajištěné	městským	obvodem.

Na	přípravě	oslav	se	podílely	také	děti	
ze	Základní	školy	odloučeného	pracoviště	
na	Trnkovci,	které	za	pomoci	svých	učitelů	
vyrobily	ozdobu	společenského	sálu,	kde	se	
akce	konala.	Vedení	školy	a	její	zaměstnanci	
připravili	krásné	a	důstojné	místo	pro	jejich	
oslavu,	za	což	jim	pat ř í	poděkování.	Do	

budoucna	se	dá	jistě	uvažovat	o	využití	sálu	
i	pro	jiné	společenské	akce	a	setkání	našich	
občanů.	 (red)

V	březnu	tohoto	roku	zaplavily	městský	
obvod	letáčky	s	informacemi	o	nově	otevřené	
vinotéce	s	kavárničkou	přímo	v	centru	našeho	
městského	obvodu.	Letáčky	tehdy	zvaly	na	
ochutnávku	sudového	
vína	zdarma	a	přilákaly	
nemálo	zdejších	zvěda-
vých	občanů.	Vypravili	
jsme	se	tedy	za	novou	
nájemkyní	malé	vino-
téky,	kterou	rozšířila	
i	o	velmi	vkusnou	kavárničku.

Přivítala	nás	usměvavá	paní	Hanka	s	šál-
kem	voňavé	italské	kávy	Trieste	v	ruce.	Nad	
výtečnou	chutí	lahodného	moku	jsme	si	poví-
dali	o	zajímavostech	její	podnikatelské	cesty	
k	nám	do	městského	obvodu.	Ač	není	paní	
Hanka	zdejší	rodačkou,	místo	pro	svou	profesi	
si	hned	oblíbila.	V	oblasti	potravin	se	pohy-
buje	odjakživa.	Dlouhých	9	let	pracovala	jako	
obchodní	referentka	v	Hrušce,	pak	vystřídala	
práci	v	různých	cukrárnách	a	kavárnách,	stán-
cích	s	prodejem	kávy,	na	kterou	se	později	

specializovala.	I	když	na	chvíli	prodávala	tzv.	
mimo	obor	ve	vedlejší	prodejně	Cyklo	Staněk,	
dále	snila	o	své	vlastní	kavárničce.	Zrovna	se	
uvolnily	prostory	malé	vinotéky	po	předcho-

z ím	nájemci , 	 a 	 t ak	
n e v á h a l a 	 v y u ž í t	
nabídky	a	kavárničku	
spoji la	 se	 s t ávající	
zaběhnutou	vinoté-
kou.	Obohatila	sorti-
ment	také	o	moučníky	

a	výrobky	zdravé	výživy.	V	prodejničce	zakou-
píte	i	velmi	hezké	dárkové	předměty,	různé	
druhy	luxusních	čokolád,	které	vám	mohou	
být	zabaleny	spolu	s	láhví	kvalitního	vína	do	
košíčku	jako	od	Červené	karkulky.	Ze	stáče-
ného	vína	jsou	v	nabídce	vína	červená,	bílá,	
ale	i	víno	růžové.	Milovníci	horké	čokolády	si	
přijdou	na	své,	když	ochutnají	kvalitní	hustou	
čokoládu	italského	typu.

Na	léto	plánuje	paní	Hanka	ještě	prodej	
několika	druhů	kopečkové	zmrzliny	a	chce	
vybudovat	venku	před	prodejnou	předzahrádku	

s	posezením	pro	hosty.	E-shop	s	nabídkou	sor-
timentu	by	měl	být	součástí	jejích	podnikatel-
ských	aktivit.
Otevírací doba:  
Po–Pá 10–18 hod., So 8–12 hod.
Kontakt:
Hana	Bysková,	Kavárnička	–	vinotéka
Těšínská	1265/295,	Ostrava	-Radvanice
Tel:	777697090
E-mail:	kavarnicka.vinoteka@seznam.cz

Kateřina Tomanová
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SerIál
představujeme podnikatele 

v obvodu

Učitelé oslavili svůj svátek v sále školy na Trnkovci

Na kávu či víno k paní Hance Pozvánka
t. J. Sokol Radvanice-Bartovice
pořádá

v sobotu 10. 6. 2017

SPOrTOVNÍ 
DeN
Program:
10:00 turnaj mládeže  

ve florbale
12:00 turnaj mužů ve fotbale 

(přihlášky předem)
14:00 Stolní tenis pro všechny

Místo konání: 
areál tJ Sokol 
Radvanice-Bartovice

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

Boris Hřivna,
starosta TJ Sokol Radvanice-Bartovice



aKCe V KNIHOVNě
Pro maminku k svátku
výtvarná	dílna	pro	děti
úterý	9.	5.	|	od	13.00	do	16.00
Máj, lásky čas
čtení	a	povídání	o	knihách	na	téma	lásky
s	dětmi	ze	ZŠ	Bartovice
pondělí	13.	5.	|	od	14.00
Co všechno odnes čas?
test	pro	děti	
květen	|	během	půjčování
Toulky krajinou
výstava	obrázků	
květen	|	během	půjčování
Hurá, už jsem čtenář!
závěrečné	setkání	s	prvňáčky	ze	ZŠ	
Bartovice
květen	|	v	dopoledních	hodinách
6. květen – Mezinárodní den proti 
dietám
výstava	knih	
květen	|	během	půjčování
 KlUB SlUNÍČeK	
Za zvířátky do ZOO s rodiči
setkání	s	dětmi	z	MŠ	Slunečnice
beseda	s	výtvarnou	dílnou
květen	|	v	dopoledních	hodinách

12.5. 17.00
ČSV Radvanice 
Bartovice – výborová 
schůze

16.5. 16.00 SPCCH Radvanice – 
výborová schůze

17.5. 15.00
63. schůze Rady 
MěOb RaB – kancelář 
starostky

17.5. 14.00 KD Radvanice – 
Smažení vaječiny

18.5. 16.00
KD Bartovice – 
Jubilanti I. slaví s členy 
KD

23.5. 17.00 Koncert vážné hudby – 
obřadní síň

31.5. 14.00
KD Radvanice – 
Odpoledne 
s harmonikou

31.5. 15.00
64. schůze Rady 
MěOb RaB – kancelář 
starostky

v měsíci květnu

Kalendář
událostí
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Uzávěrka příštího čísla
15. května 2017

Starostka městského obvodu 
Radvanice a Bartovice vás zve

na slavnostní 
vítání občánků, 
3. června 2017 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 občanským 
průkazem a rodným listem dítěte. 

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

Šárka Tekielová, starostka

Jiří Vlček Q

Krásná	životní	jubilea	osmdesát	pět	let	osla-
vila	paní	Anna	Judáková,	osmdesát	let	osla-
vila	paní	Drahomíra	Šamánková	a	své	životní	
jubileum	osmdesát	let	oslavil	pan	Jiří	Vlček.	
Jubilanti,	dlouholetí	obyvatelé	našeho	měst-
ského	obvodu,	přivítali	návštěvu	paní	starostky	

a	pana	místostarosty	ve	zdravotní	i	osobní	
pohodě.	Paní	starostka	Šárka	Tekielová	a	pan	
místostarosta	Aleš	Boháč	oslavencům	srdečně	
pogratulovali	a	popřáli	jim	do	dalších	let	stále	
pevné	zdraví,	životní	elán	a	trvale	dobrou	
náladu.		 Šárka Krkošková, odbor OaVV

Koncert 
vážné hudby

Dne	4.	4.	2017	se	konal	v	obřadní	síni	radnice	
městského	obvodu	další	z	řady	koncertů	studentů	
Janáčkovy	konzervatoře	v	Ostravě.	Tentokrát	
byl	ve	znamení	hry	na	f létnu	a	zpěvu.	Diváci	
tak	mohli	slyšet	ukázky	z	děl	umělců,	jako	byli	
Josef	Mysliveček,	Cecile	Chaminade,	Claude	
Debussy,	Franz	Schubert	či	Antonín	Dvořák.

Další	jarní	koncert	se	bude	konat	23. 5. 2017 
v 17 hodin	opět	v	obřadní	síni	radnice.	Vstupné	
je	jako	obvykle	30	Kč.	Jste	srdečně	zváni!	 (red)

Drahomíra Šamánková Q

Krásné životní jubilea

Základní umělecká škola 
edvarda runda ve Slezské 

Ostravě vyhlašuje

Přijímací 
zkoušky

pro školní rok 2017/18
v těchto oborech:

 hudební: 
přípravná hudební výchova, kla-
vír, housle, keyboard, varhany, 

akordeon, violoncello, kontrabas, 
kytara, harfa, cimbál, zobcová 

flétna, klarinet, hoboj, trubka, bicí, 
zpěv

 taneční  výtvarný  lite-
rárně-dramatický

Zájemci se mohou hlásit ve dnech

12. června – 15. června 2017 od 
14:00do 17:00 hod.

 v budově školy na Keltičkově ulici 
ve Slezské Ostravě

 v pobočce na ul. Třanovského 12 
v Ostravě-Radvanicích

 v ZŠ Bohumínská – výtvarný 
a literárně-dramatický obor 
 v ZŠ U kříže v Ostravě-

Michálkovicích
informace 

na tel. č. 733 547 254, 
595 245 941



Již	jedenáctý	ročník	letos	odstartoval	svou	
soutěží	rybářských	závodů	Bučinský	pohár.	
Přes	proměnlivé	aprílové	počasí	se	ho	účast-
nilo	celkem	24	závodníků,	kteří	byli	většinou	
z	Ostravy,	ale	přijeli	závodit	i	rybáři	např.	
z	Hlučína	a	Petřkovic.	Nejmladšímu	účastní-
kovi	bylo	8	let,	ale	chtěl	soutěžit	s	dospělými,	
tak	mu	to	bylo	umožněno.	Organizátoři	si	pro	
chlapce	připravili	speciální	odměnu	jako	pod-
poru	jeho	aktivního	rybaření,	kterou	kromě	
rybářské	výbavy	třech	splávků	byly	i	reklamní	
předměty,	kalendář	a	pexeso.	

Mezi	úlovky	byly	většinou	líni,	cejni,	plo-
tice	a	pstruzi.	O	vítězi	rozhodovala	celková	
váha	všech	nachytaných	ryb.	Letos	se	soutěže	
neúčastnila	žádná	žena,	takže	Bučinský	pohár	
byl	výhradně	mužskou	záležitostí.	Nicméně	
morální	podporu	či	potřebné	zajištění	svačiny	
svým	partnerům	občas	ženy	poskytovaly.	

Celkem	se	z	vody	vytáhlo	přes	42	kg	ryb.	
Na	prvním	místě	se	umístil	pan	Chodura	
s	úlovkem	6	295	g	ryb,	druhý	byl	pan	Stuchlý	
s	ulovenými	5	935	g	ryb	a	třetí	se	umístil	pan	
Polášek,	kterému	se	podařilo	nachytat	5	625	g	
ryb.	Nejmladší	účastník	nachytal	celkem	175	g	
ryb.	

Doprovodnou	součástí	každoroční	akce	je	
i	kolo	štěstí.	Účastníci,	kteří	si	zakoupili	los,	

mohli	vyhrát	několik	kaprů	nebo	krásnou	veli-
kou	štiku.	Také	o	občerstvení	bylo	postaráno.	
Udily	se	makrely,	vařil	se	výtečný	guláš,	k	dis-
pozici	byly	chutné	rybí	karbanátky	a	grilované	
klobásy.

Kateřina Tomanová

Městský	obvod	Radvanice	a	Bartovice	připravil	pro	obyvatele	domu	s	pečovatelskou	službou	
v	Ostravě-Bartovicích	milou	kulturní	akci.	Pozval	do	tamní	klubovny	zpěváka	z	Hudebního	divadla	
v	Karlíně	pana	Jaroslava	Beneše,	aby	seniorům	zazpíval	písně	ze	známých	českých	i	světových	
muzikálů.	Koncert	slovem	doprovázela	paní	Kateřina	Tomanová.	Téměř	všichni	obyvatelé	domu	se	
sešli	při	této	kulturní	příležitosti	a	velmi	si	koncert	pochvalovali.	Mnohdy	se	i	svým	zpěvem	přidá-
vali,	a	vytvořili	tak	příjemnou	a	soudržnou	atmosféru	všech	mezi	sebou.		 (red)
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U	příležitosti	oslav	jubilantů	z	Klubu	důchodců	v	Ostravě-
-Bartovicích,	kteří	v	první	polovině	roku	slaví	svá	významná	životní	
jubilea,	se	sešli	dne	6.	4.	2017	členové	klubu	spolu	se	zástupci	městského	
obvodu	Radvanice	a	Bartovice	na	tradiční	příjemné	oslavě.	Klubová	
místnost	se	zaplnila	do	posledního	místečka.	Městský	obvod	přispěl	kaž-
dému	účastníkovi	akce	na	oběd	a	moučník,	které	připravila	jídelna	zdejší	
základní	školy.	Městský	obvod	také	zajistil	kulturní	program	v	podání	
zpěváka	Jaroslava	Beneše,	který	vystoupil	s	pásmem	písní	z	divadel	
a	muzikálů.	Kytičku,	blahopřání	a	dárek	z	rukou	místostarosty	Aleše	
Boháče	a	vedoucí	odboru	SVaŠ	Martiny	Škovránové	tentokrát	převzali	
jubilanti	Antonín	Kuchař,	Jaroslav	Najzar,	Josef	Mokroš,	Lumír	Adamus,	
Marie	Dychusová	a	Jarmila	Holcová.	Oslavy	se	vydařily	a	všichni	odchá-
zeli	domů	ve	večerních	hodinách	velmi	spokojeni.	 Kateřina Tomanová

Senioři z Klubu důchodců v Bartovicích slavili jubilanty

Koncert muzikálových písní v DPS Spolek SPCCH 
informuje

Dne	6. 	dubna	2017	se	sešl i 	v 	pro -
storách	společnost i	Pharmos	členové	
spolku	SPCCH	na	své	výroční	členské	
schůzi. 	Podle	účast i 	je	v idět , 	že	čle -
nové	mají	zájem	o	spolkovou	činnost	
a	aktivity	spolku.	Spolek	připravuje	pro	
své	členy	r ůzné	zajímavé	přednášky,	
návštěvu	divadla,	zájezdy,	hry,	posezení	
v	př írodním	prost ředí	na	radvanickém	
h ř išt i 	BANÍK.	Díky	svým	úsekovým	
důvěrníkům	jsou	členové	o	akcích	včas	
informováni.	Děkujeme	starostce	Mgr.	
Šárce	Tekielové,	předsedkyni	paní	Evě	
Stoškové	a	paní	Jurčíkové	za	podporu	
v	naší	činnosti.

Spolek SPCCH

rybářské závody
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Výprava za školáky
Den	zápisu	do	základní	školy	se	blíží,	a	proto	

se	naše	děti	vypravily	podívat,	jak	to	v	takové	
škole	vůbec	vypadá.	Po	nedlouhé	cestě	autobu-
sem	jsme	došli	k	velké	budově	Základní	školy	
v	Bartovicích.	Děti	si	uložily	věci	do	šatny	a	už	
šlapaly	po	schodech	do	prvního	patra,	kde	zaví-
taly	do	nádherně	vyzdobené	třídy	prvňáčků.	

Pro	naše	děti	byly	nachystány	lavičky,	kde	
jsme	si	společně	sedli	a	zaposlouchali	se	do	
výkladu	paní	učitelky	při	hodině	českého	jazyka.	
Do	nastražených	oušek	se	ukládaly	všechny	
nové	informace	o	čtení	a	slabikách,	děti	pozoro-
valy,	jak	se	školáci	hlásí	a	jak	si	zapisují	do	svých	
sešitů.	Když	zvonek	odzvonil	přestávku,	setkaly	
se	školní	děti	s	některými	ze	svých	kamarádů,	se	
kterými	se	ještě	v	loňském	školním	roce	potká-
valy	za	zdmi	mateřské	školy.	

A	protože	čas	běží	jako	vítr,	i	náš	čas	se	
nachýlil	a	my	se	vydali	na	zpáteční	cestu	do	
školky.	Na	školáky	se	budeme	opět	těšit,	tento-
krát	v	prostorách	naší	mateřské	školy.

Lucie Filipová

	V	pátek	10.	března	2017	pořádala	MŠ	Za	
Ještěrkou	v	Bar tovicích	dětský	karneval.	
Kulturní	dům	v	Bartovicích	se	postupně	zaplnil	
různými	pohádkovými	postavičkami,	zvířátky,	
princeznami,	kovboji,	čarodějnicemi	a	spoustou	
jiných	masek.	Program	karnevalu	se	nesl	ve	zna-
mení	tance	a	nejrůznějších	soutěží	a	her.	Všichni	
zúčastnění	se	dobře	bavili.	

Děkujeme	zřizovateli	a	paní	starostce	Mgr.	
Šárce	Tekielové	za	poskytnutí	f inančních	

prostředků	na	pronájem	sálu	a	sladkou	odměnu	
pro	děti	–	bonbony,	čokolády	a	skvělé	dorty.	
Děkujeme	všem,	kteří	se	na	přípravách	a	prů-
běhu	karnevalu	podíleli,	a	hlavně	vám	všem	
rodičům,	kteří	jste	si	udělali	čas,	připravili	svým	
dětem	masku	a	přišli	s	námi	strávit	pěkné	odpo-
ledne.	 
 MŠ Za Ještěrkou
 Marcela Krystyjanová, 

 Michaela Stiborová

roztančený karneval

Noc plná života
Dnešní	ráno	se	pro	nás	změnilo	vlastně	v	noc,	

jelikož	jsme	se	vydali	na	procházku	noční	příro-
dou.	Nejdříve	jsme	se	seznámili	s	několika	méně	
známými	druhy	nočních	živočichů	se	zvlášt-
ními	názvy.	Poté	jsme	se	ponořili	do	zvuků	
nočních	zvířat	a	tipovali,	které	ze	zvířat	vydává	
daný	zvuk.	Také	jsme	se	dozvěděli	mnoho	zají-
mavých	informací	a	souvislostí	ze	života	noč-
ních	živočichů.	A	nakonec	jsme	si	"zahráli"	na	
netopýry	a	zkoušeli	si	ulovit	svou	kořist.	

Tento	program	nás	opět	obohatil	o	znalosti,	
zajímavé	informace	ze	života	nočních	zvířat.

Mgr. Radmila Sulková,
ZŠ Vrchlického, odl. prac. Bartovická

Většina	z	nás	vzpomíná	na	kouzelné	chvíle	
čtení	s	rodiči	či	prarodiči,	na	vstup	do	říše	fan-
tazie…	Později	jsme	se	do	čtenářského	světa	
vydávali	sami	a	prožívali	závratná	dobrodruž-
ství,	báli	se	o	své	knižní	hrdiny,	snili	o	prvních	
láskách.	Zkoumali	jsme	encyklopedie	a	nevě-
domky	tak	přicházeli	k	faktům…	Aniž	jsme	o	to	
usilovali,	učili	jsme	se	kráse	a	bohatosti	jazyka,	
uměli	se	lépe	vypořádat	s	vyjadřováním	a	nějaké	
tvrdé	a	měkké	i	nás	nemohlo	rozházet.	

Hledáte	pro	své	dítě	nejlepší	školu,	nejza-
jímavější	kroužky,	navštěvujete	ta	správná	

filmová	a	divadelní	představení,	přemýšlíte	
o	vhodných	výukových	aplikacích	do	chytrých	
mobilů,	ipadů	či	tabletů,	záleží	vám	na	ekologii,	
správné	stravě,	hledáte	rovnováhu	mezi	poža-
davky	těla	a	ducha…	Chcete	vychovat	vzdělané	
dítě,	které	v	současném	světě	uspěje.

Nechybí	vám	ve	výčtu	aktivit	čtení?	Jak	
vyplývá	z	různých	českých,	ale	také	mezinárod-
ních	výzkumů,	čtení	stojí	na	počátku	každého	
budoucího	úspěchu.	Chcete-li	pro	své	dítě	něco	
podstatného	udělat,	zaveďte	je	do	knihovny.	

Knihovna města Ostravy

POZVáNKa
oslavy 90. výročí 

založení školy 
vrchlického

v pátek 16. 6. 2017

 
10.00 slavnostní zahájení

 10.30 – 15.00 prohlídka školy
16.00 školní akademie žáků 

 pro rodiče i veřejnost
Srdečně zve ZŠ vrchlického.

Vaše děti, a co pro ně můžete udělat 



Žáci	 I.D,	 I I.C	a	 I I I.B	Základní	 školy	
Ostrava	-Radvanice,	Vrchlického	5,	přísp.	org.,	

odloučeného	pracoviště	Trnkovecká	55	se	dne	
29.	3.	2017	zúčastnili	Velikonočního	veselí	v	KD	
v	Ostravě-Heřmanicích,	pořádaného	SŠ	prof.	
Matějčka	a	MŠ	Požární.	Kromě	toho,	že	se	jedná	
tradičně	o	prodejní	výstavu	uvedené	střední	
školy,	tak	si	zde	žáci	vyrobili	spoustu	drobných	
předmětů	týkajících	se	jara	a	Velikonoc.	Letos	si	
studenti	SŠ	připravili	pro	děti	spoustu	krásného	
tvoření,	zdobili	vyfouknutá	vajíčka	různými	
technikami,	vyráběli	krásné	kytičky,	berušky,	
zajíčky,	zápichy	a	mnoho	dalšího.	Nikdo	neo-
dešel	s	prázdnou,	v	taškách	si	děti	odnášely	
buď	vlastnoručně	vyrobené	nebo	zakoupené	
dárečky.	Dětem	se	akce	velice	líbila	a	už	se	těší	
na	příští	rok,	co	si	pro	ně	studenti	opět	připraví.	

Mgr. Radka Kantorová,
ZŠ Vrchlického, 

odl. prac. Trnkovecká

Jako	každý	rok	i	letos	byli	
prvňáčci	z	Trnkovce	v	radva-
nické	knihovně	pasováni	na	
čtenáře.	S	mečem	na	rameni	
složili	slib,	že	se	budou	vždy	
chovat	ke	knížkám	hezky.	
Domů	si	odnesli	drobné	dárky,	
pasovací	listinu	i	první	vypůj-
čenou	knížku.	V	knihovně	se	
jim	moc	líbilo	a	velice	se	těší	
na	další	krásné	akce,	které	pro	
ně	radvanická	knihovna	při-
praví.

Mgr. Ivana Fehérová, Ph.D.,
ZŠ Vrchlického, 

odl. prac. Trnkovecká
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Hú, hú, hú, 
jaro už je tu…

Dne	30.	3.	2017	v	dopoledních	hodinách	se	
děti	z	Mateřské	školy	v	Ostravě-	Radvanicích	
rozhodly,	že	paní	Zima	už	trvala	dlouho	a	je	na	
čase	ji	vynést.

Celý	týden	jsme	si	povídali	o	starobylém	
zvyku	v	naší	zemi,	o	„Vynášení	Mařeny“.

Tento	zvyk	symbolizuje	loučení	se	zimou,	
již	znázorňuje	právě	f igurína	Mařeny,	též	
Moreny,	Smrti…	

Hráli	jsme	hry	s	jarní	tematikou,	kdy	se	
ještě	zima	pevně	drží	svými	drápky	a	nechce	se	
pustit,	malovali	jsme	obrázky,	učili	se	říkanky,	
zpívali	jarní	písničky…	Děti	zdobily	figurínu	
slámou,	krepovým	papírem,	fixy,	skořápkami	
vajíček,	které	navlékaly	na	stužku,	vytvářely	
věnečky	(létečka)	z	vrbového	proutí	a	zdobily	je	
krepovým	papírem.

A	pak	to	konečně	nastalo.	Vydali	jsme	se	
k	říčce	Lučině,	kde	na	nás	čekal	p.	Šefránek	ze	
SDH	Ostrava	-Radvanice,	který	se	postaral	o	to,	
aby	Mařena	vzplála	a	konečně	po	vodě	odplula.	
Za	hlasitého	zaříkávání	paní	Zimy	děti	s	nad-
šením	sledovaly,	jak	doutnající	Mařena	mizí	za	
zatáčkou.

	A	pak	už	jen	chybělo	jít	přivítat	jaro	spolu	
se	starostkou	p.	Mgr.	Šárkou	Tekielovou	a	mís-
tostarostou	p.	Bc.	Alešem	Boháčem.	Společně	
jsme	zazpívali	písničku	„Jaro	už	je	tu“	a	před	
vývěsní	tabuli	položili	tzv.	létečka,	která	jsou	
symbolem	oslav	jara	a	nového	života.	Děti	byly	
odměněny	ovocnými	bonbóny.

	Tímto	zvykem	jsme	upoutali	pozornost	
mnoha	občanů	obce,	a	proto	i	jim	přejeme	pří-
jemné	prožití	krásného	jarního	období.	

 Za kolektiv MŠ Radvanice 
Simona Slížková

Pasování čtenářů

Velikonoční dílny

Žáci	přípravné	třídy,	VI.B	
a	VII.C	Základní	školy	Ostrava-
-Radvan ice , 	 Vrch l ického	
5,	př ísp.	org.,	odloučeného	
pracoviště	Trnkovecká	55	se	
dne	12.4.2017	v	rámci	pro-
jektového	dne	Velikonoční	
vajíčkování	seznámili	s	tra-
d icemi	Vel ikonoc. 	Ve	 t ř í-
dách	si	žáci	vyrobili	přáníčka	
k	Velikonocům,	zápichy	roz-
tomilých	zajíců,	velikonoční	
kuřátko	vy tvořené	z	 tvar ů	
rukou,	barevná	vajíčka	a	další	
o z d oby 	 k 	 Ve l i ko no c ům .	
V š e c h ny 	 t o 	 mo c 	 b a v i l o	
a	s	radostí	si	své	výrobky	odná-
šeli	domů.

Mgr. Martina Linhartová,
ZŠ Vrchlického, odl. prac. 

Trnkovecká

Projektový den 
„Velikonoční vajíčkování“



HISTOrICKé OKéNKO
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Při	příležitosti	oslav	72.	výročí	osvobození	
Československa	a	ukončení	II.	světové	války	
v	roce	1945	otevíráme	okénko	z	dávné	historie,	
z	válečného	období	nejtěžších	dnů	roku	1942.	
V	květnu	toho	roku	byl	uskutečněn	tvrdý	zásah	
německého	gestapa	v	tehdejší	hornické	kolonii	
na	Trnkovci	v	Radvanicích.	Jak	na	tuto	událost	
a	další	válečné	dny	vzpomíná	pan	František	
Kafno	z	Radvanic,	se	můžete	dočíst	dále.

Po	atentátu	na	Heydricha	v	květnu	1942	
byla	zloba	Němců	zběsilá.	Došlo	k	vypálení	
Lidic	a	vyvraždění	jejich	obyvatel.	Stejně	tak	
i	Ležáků.	Došlo	také	k	zatýkání	ve	stovkách	
rodin,	ze	kterých	pocházeli	vojáci	bojující	na	
neznámých	místech	v	zahraničí.	„Vzpomínám,	
jak	to	probíhalo	v	naší	rodině,“	rozvyprávěl	se	
pan	Kafno	a	pokračoval:	„Můj	bratr	Miroslav	
bojoval	na	frontě	někde	v	Anglii.	Krátce	po	
atentátu	se	u	nás	na	schodišti	u	půdy	objevili	dva	
muži	v	dlouhých	kožených	kabátech	(gestapo)	
a	hlídali	náš	byt	ve	dne	v	noci.	Několik	týdnů.	
V	září	1942	přijelo	nákladní	auto	s	plachtou	
a	několika	gestapáky.	Vtrhli	do	domu	a	odvedli	
moje	rodiče.	Bylo	mi	právě	6	let.	Na	Trnkovci	
v	ten	den	zatkli	všechny	matky	synů	–	vojáků,	
u	kterých	nebyl	znám	jejich	pobyt	v	zahra-
ničí.	Z	naší	hornické	kolonie	odvedli	celkem	
8	žen:	p.	Frankovou,	Slečkovou,	Maršálkovou,	
Honzkovou,	Kubíčkovou,	Pavlitovou	a	mou	
maminku	paní	Kafnovou.	Všechny	odvezli	do	
záchytného	tábora	ve	Svatobořicích	u	Kyjova.	
Jak	už	jsem	řekl,	zatkli	zároveň	i	mého	otce,	

ale	toho	po	dvou	dnech	pustili,	protože	byl	
aktivní	horník,	což	mělo	tehdy	naštěstí	velký	
význam.	Mě	se	mezitím	ujali	sousedé,	man-
želé	Hacholovi	a	Chobotovi,	kteří	ihned	infor-
movali	matčinu	sestru	paní	Václavíkovou	
z	radvanické	kolonie.	Ona	si	mě	pak	vzala	
k	sobě.	V	říjnu	přišli	zatknout	
ještě	mého	nejstaršího	brat ra	
Ferdinanda	přímo	na	jeho	praco-
viště	U	Glaznera	(nynější	Nová	
Karolína),	kde	pracoval	 jako	
strojní	zámečník.	Byl	poslán	do	
Německa	na	nucené	práce.

Po	několika	týdnech	se	otec	roz-
hodl,	že	půjdeme	navštívit	matku	
a	přineseme	jí	balíček	na	přilepše-
nou.	Na	hlavní	bráně	záchytného	
tábora	ve	Svatobořicích	u	Kyjova	
hlídala	česká	i	německá	policie.	
Dovnitř	nás	nepustili	a	byli	jsme	
vyhnáni.	Otec	se	však	nevzdával	
a	nakonec	se	mu	podařilo	za	pár	
krabiček	cigaret	umluvit	českého	policistu,	
který	hlídal	vjezd	pro	nákladní	vozidla	na	jiné	
straně	objektu.	Policista	nás	pustil	za	bránu	
a	mou	matku	nechal	zavolat.	Návštěva	trvala	
jen	20	minut,	ale	nezapomenu	na	dřevěné	
schodiště,	na	kterém	stálo	několik	desítek	žen	
a	všechny	na	nás	mávaly.	

Maminku	propustili	asi	po	roce	domů.	
Bratra	Ferdinanda	z	Německa	ve	stejnou	
dobu	také.	Měli	velké	štěstí,	že	neskončili	

v	koncentračních	táborech,	ze	kterých	nebylo	
už	návratu.

Bratr	Miroslav	se	vrátil	po	válce	domů	
jako	válečný	invalida.	Měl	v	té	době	již	ženu	
a	syna	Pavla	v	Anglii,	se	kterými	přijel	do	
Československa,	aby	se	zde	usadili	v	domku	na	

ulici	Vrchlického,	který	získala	
naše	matka	po	válce	na	základě	
Benešových	dekretů	jako	poli-
tický	vězeň.	V	roce	1949	odjela	
Miroslavova	manželka	zpět	do	
Anglie	vyřídit	majetkové	poměry	
a	 závazky, 	 k te ré	 t am	měla .	
Miroslav	jel	za	pár	dnů	za	ní,	aby	
jí	pomohl,	a	tehdy	jsme	ho	viděli	
naposledy.	Do	Anglie	nedojel,	
byl	zatčen	ještě	v	Praze	v	hotelu	
a	čekal	ho	vykonstruovaný	soud,	
ve	kterém	byl	odsouzen	na	10	let	
za	vlastizradu.	Trest	vykonával	
v	uranových	dolech	v	Jáchymově.	

Po	sedmi	letech	byl	propuštěn	na	
základě	amnestie	A.	Zápotockého	podmíněně,	
ale	na	dalších	10	let	byl	zbaven	všech	občan-
ských	práv.	Dům	na	Vrchlického	ul.,	ve	kte-
rém	původně	bydlel,	byl	již	vyklizen.	Tehdy	
Miroslav	odjel	do	Anglie	za	rodinou	napořád.“

Povídání	doplnil	pan	Kafno	několika	rodin-
nými	fotografiemi	z	války	a	z	těžké	poválečné	
doby.	Přikládáme	alespoň	tu,	na	které	je	vyob-
razen	jeho	bratr	Miroslav.	

Kateřina Tomanová

adoptujte si seniora
Máte	chuť	pomáhat	druhým?	Setkáváte	

se	rádi	se	starými	lidmi?	Jste	ochotni	
darovat	hodinu	týdně	lidem	v	nemoci	
a	osamění?	Stačí	přijít	na	dobrovolnické	
centrum	ADRA	Ostrava	první	středu	v	
měsíci,	nejdříve	3.	5.	nebo	7.	6.	2017	kdyko-
liv	mezi	13.	a	17.	hodinou	a	zde	se	dozvíte	
více	o	dobrovolnictví	nejen	u	seniorů.	
Pomáhat	může	každý,	stačí	se	rozhodnout.	
Informace	na	tel.	čísle	605	784	584	nebo	na	
www.adraostrava.cz.	 ADRA Ostrava

Štreitovy fotografie v galerii G
Vernisáží 9. 5. 2017 od 17:00 h	bude	zahá-

jena	výstava	„Fotografie	ze	života“	známého	
českého	dokumentárního	fotografa	Jindřicha	
Štreita.	Autorovy	snímky	budou	vystaveny	
do	konce	června	v	galerii	G,	kterou	provozuje	
Charita	Ostrava	v	Charitním	středisku	Gabriel,	
Čujkovova	3165/40a,	Ostrava	-Zábřeh.	Více	na	
webu	www.ostrava.charita.cz/akce.	

aby klouby nebolely – beseda 
s MUDr. Petrem Krawczykem

Srdečně	zveme	na	besedu	se	zkušeným	spe-
cialistou	v	ortopedické	protetice	MUDr.	Petrem	
Krawczykem	do	Charitního	střediska	Gabriel	–	
komunitního	centra	pro	seniory,	Čujkovova	
3165/40a	v	Ostravě-Zábřehu.	Beseda	proběhne	
v pátek 6. 6. 2017 v 16 h.	Vstup	zdarma,	kapa-
cita	sálu	je	omezená.	Více	informací	na	tel.:	
599	527	590,	737	610	758	nebo	na	webu	www.
ostrava.charita.cz/akce

Bezplatný seminář  
Jak pečovat o nemocného 
v domácím prostředí

Charita	Ostrava	v	rámci	aktivit	Charitní	
hospicové	poradny	a	Mobilního	hospice	sv.	
Kryštofa	nabízí	možnost	bezplatné	účasti	na	

semináři	„Jak	pečovat	o	nemocného	člověka	
v	domácím	prostředí“.	Na	setkání	s	profesio-
nálními	zdravotními	sestrami	se	dozvíte,	jak	
zvládnout	péči	o	člověka	se	sníženou	pohybli-
vostí,	a	získáte	související	informace	ze	zdra-
votní	a	sociální	oblasti.	Získáte	informace	
o	tom,	jak	se	nemocnému	člověku	podává	
strava,	tekutiny	a	léky,	jak	se	provádí	osobní	
hygiena	či	polohování	jako	prevence	vzniku	
proleženin.	Proběhnou	také	praktické	ukázky.	
Jsou	př ipraveny	informace	o	možnostech	
získávání	příspěvku	na	péči	nebo	využívání	
kompenzačních	pomůcek,	které	mohou	být	
nápomocné	při	naplňování	potřeb	nemocného	
člověka.	Kompenzační	pomůcky	je	možno	
zapůjčit	v	charitní	Půjčovně	kompenzačních	
pomůcek,	katalog	pomůcek	a	další	informace	
můžete	nalézt	na	webu	Charity	Ostrava:	http://
ostrava.charita.cz/seniori/pujcovna-kompen-
zacnich-pomucek/

Kurz	probíhá	vždy	jednou	měsíčně,	nejbližší	
termín	je	18.	5.	2017	od	14.00	h	v	budově	Hospice	
sv.	Lukáše,	ul.	Charvátská	785/8,	Ostrava-
-Výškovice.	Na	školení	se,	prosím,	přihlaste	
předem	u	Mgr.	Markéty	Štěpánové,	tel.	599	508	
533,	mobil:	731	534	002	nebo	e-mailem:	cho.
hospicova.poradna@charita.cz.	Těšíme	se	na	
Vaši	účast!

Charita Ostrava

Charita Ostrava Vás zve

Miroslav Kafno Q



KOMINICTVÍ 
RADOVAN

IČ: 74447971,  
e-mail:  

kominictvi1@seznam.cz,  
tel.: 605 379 799
Nabízím Vám:

•	 Pravidelnou	kontrolu	
spalinových	cest	za	330	Kč	

•	 Vložkování	a	frézování	
komínů	

•	 Čištění	komínů	a	kouřovodů	

•	 Veškeré	další	kominické	
práce	za	NÍZKÉ	CENY	

PRODEJ
PALIVOVÉHO DŘEVA
Smrk: 
	 špalky	30	cm	 599	Kč	/	1prm/s
 štípaný	 750	Kč	/	1prm/s
Buk:
	 štípaný	 1100	Kč	/	1prm/s
Odkory: 
	 smrk	délka	2–4	m	 350	Kč/m3 
	 výběrové	hrubé	 400	Kč/m3

Prodej	cca	8kg	pytlíku	třísek	 
za	39	Kč/ks.
(7m3	špalků	=	1x	pytlík	třísek	zdarma)

Tel.: 725 987 422

Přijmeme 
zaměstnance 

 řidiče sk. B 
na zkrácený prac. úvazek  

8.00–14.00 hod 
acordia, s.r.o.,  

těšínská 40/91, sl. Ostrava

inzerce

Druhý červnový víkend Ostrava opět ožije pouličním umě-
ním a stane se na několik dní evropským centrem nového cirkusu. 
Od 9. do 11. června 2017 se v kulisách městské památkové zóny 
v Ostravě-Porubě uskuteční v pořadí již druhý ročník mezinárod-
ního festivalu nového cirkusu a pouličního divadla CIRKULUM. 
Ten opět přinese bohatý program, plejádu účinkujících z celého 
světa a letos také několik výrazných novinek.

Tou	hlavní	je	nová	interiérová	scéna,	která	vznikne	ve	velkém	cirku-
sovém	šapitó.	„Pevně věříme, že možnost sledovat představení v origi-
nálním a velmi kontaktním cirkusovém prostředí divákům ještě umocní 
již tak výjimečné zážitky, které nabízí dramaturgie letošního ročníku,“	
říká	Václav	Pokorný,	umělecký	ředitel	festivalu	Cirkulum.	Velký	cir-
kusový	stan	vyroste	přímo	na	Hlavní	třídě,	a	stane	se	tak	dominantou	
celého	festivalového	dění.

Diváci	však	nepřijdou	ani	o	původní	scénu	umístěnou	v	prostoru	
Nové	auly	Vysoké	školy	báňské	–	Technické	univerzity	Ostrava.	„Zde 
uvedeme například českou premiéru zbrusu nového česko-slovenského 
projektu Cirkus Jánošík s představením, které je originálním zpra-
cováním klasického díla snoubícího nový cirkus, divadlo, folklór či 
vrcholnou akrobacii,“	uvádí	Ondřej	Hajko,	hlavní	koordinátor	celého	
projektu.	Podle	jeho	slov	bude	další	významnou	novinkou	letošního	
ročníku	také	originální	dětská	scéna	ČEZ	Family	park.	„Jde o novou 

Cirkulum letos nabídne představení pod šapitó a novou scénu pro děti

Na jubilejním desátém ročníku 
hudebního festivalu 
SOrFeST 2017 
vystoupí Dan Bárta & alice, Doga i limetal

A	je	to	tady…	hudební	festival	Slezskoostravský	Rock-Fest	
„SORFEST	2017“	slaví	desáté	narozeniny	a	bude	se	konat	již	3.	června	
2017	na	Slezskoostravském	hradě!!!	

Tradiční	letní	hudební	open	air	festival	Ostravska	od	brzkého	poledne	
až	do	pozdních	večerních	hodin	nabídne	žánrově	bohatou	přehlídku	
zajímavých	interpretů	opět	na	třech	pódiích,	kde	nebudou	chybět	mladé	
talentované	formace	i	špičky	domácí	hudební	scény.	Součástí	festivalu	
budou	zajímavé	akce	v	rámci	doprovodného	programu	na	Loděnici	pod	
hradem,	kde	bude	umístěna	3.	hudební	festivalová	scéna	ZDARMA!!!,	
atrakce	pro	děti	a	mládež	–	dětská	zóna.	V	průběhu	celé	akce	bude	zajiš-
těno	občerstvení,	workshopy	a	jiné	zajímavé	aktivity…	

Pozvání na SORFEST 2017 již přijaly tyto kapely: 
DAN BÁRTA & ALICE * DOGA * COCOTTE MINUTE * ROOT * 
SALAMANDRA * LIMETAL * DARK GAMBALLE * NOTION DEEP * 
NAHUM * COCAINE PARTY * PUBLIC RALATIONS * UP!GREAT * 
Sækədʒəwiːə * ANIMAL ROCK * ELEMENT a další se připravují…

Další info: 
Mládež	do	15	let	zdarma,	vstupenky	nejsou	v	distribuci,	bude	umož-

něn	volný	vstup	na	místě,	pozor,	pouze	s	doprovodem	dospělé	osoby	
s	platnou	vstupenkou.

ZTP/P:	držitelé	průkazu	ZTP/P	zdarma,	doprovod	ZTP/P	( jedna	
osoba)	zdarma,	bezbariérový	přístup	zajištěn,	tyto	vstupenky	nejsou	
v	distribuci,	bude	umožněn	volný	vstup	na	místě.

Více	info	na	www.sorfest.cz.	
Akce	je	pravidelně	podporována	dotačními	programy	Moravsko-

slezského	kraje,	statutárního	města	Ostrava,	městským	obvodem	Slezská	
Ostrava	a	z	grantového	programu	Nadace	Landek.	 (red)

scénu zaměřenou na děti, mládež a celé rodiny, která zahrnuje také interak-
tivní školu nového cirkusu, relax zónu či výtvarné dílny pod šapitó. Koncept 
jsme spolu s Nadací ČEZ a školou nového cirkusu UmCirkum připravili tak, 
aby si na své přišly všechny generace, tedy od dětí až po prarodiče,“	dopl-
ňuje	Ondřej	Hajko.

Všechna	interiérová	představení	festivalu	Cirkulum	opět	proběhnou	
s	podtitulem	„česká	premiéra“	a	vstupenky	na	ně	bude	možné	zakoupit	
výhradně	na	webových	stránkách	festivalu	www.cirkulum.cz	či	v	pokladně	
Informačního	centra	Poruba	na	Hlavní	třídě.	O	dalším	programu	vás	budeme	
průběžně	informovat.

Bližší	informace:
Václav	Pokorný,	umělecký	ředitel	festivalu	CIRKULUM	a	předseda	

uskupení	Cirkus	trochu	jinak,	z.s.
E-mail:	vaclav.pokorny@cirkusjinak.cz,	tel.:	608	257	694
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