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Už po řadu let každé letní prázdniny probíhá 
v městském obvodě Radvanice a Bartovice pří-
městský tábor pro děti od 6 do 15 let. Ani letos 
tomu nebude jinak. Městský obvod připravuje 
dva turnusy, první v době od 17. 7. do 21. 7., 
druhý pak od 14. 8. do 18. 8. 2017. Letos bude 
tábor opět zaměřen především na sportovní 

aktivity dětí a mládeže. Na realizaci příměst-
ského tábora obdržel městský obvod Radvanice 
a Bartovice finanční transfer z rozpočtu statu-
tárního města Ostravy ve výši 80 000 Kč.

V případě, že máte zájem svoje dítě přihlá-
sit na příměstský tábor, vyzvedněte si formulář 
přihlášky na odboru sociálních věcí a školství 

v přízemí budovy úřadu v kanceláři č. 1 v úřední 
dny v pondělí a ve středu v 8:00–11:30 a 12:30–
17:00 hodin. Odevzdat vyplněnou přihlášku 
na tábor lze pouze na podatelně úřadu ve 
středu 21. 6. 2017 od 8:00 do 11:30 hod. a od 
13:30 do 17:00 hod. Na jiný způsob podání 
a mimo uvedený termín nebude brán zřetel. 

 (red)

Chystá se příměstský tábor

Základní škola Ostrava – Radvanice | Vrchlického 5, příspěvková organizace,
Vás tímto srdečně zve

k oslavám 90. výročí založení školy
dne 16. 6. 2017.

Program:
10.00 Slavnostní zahájení • 10.30–15.00 Prohlídka školy 

16.00 Slavnostní akademie žáků • od 18.00 Posezení u táboráku
 na školním hřišti

Schůzka s občany 
ke kotlíkovým 
dotacím

 M ě s t o  O s t r a v a  v e  s p o l u p r á c i 
s Moravskoslezským krajem připravilo 
besedu s občany ke 2. výzvě tzv. kotlíkových 
dotací. Beseda se uskuteční dne 28. 6. 2017 
v 16 hodin v sále Společenského domu 
v Ostravě ‑Bartovicích.

 (red)



Rada městského obvodu na své 61. schůzi 
konané dne 19. dubna 2017
- projednala nabídku k odkupu garáží na pozemku 

parc. č. 2027/78 a 2027/79 a v k. ú. Radvanice 
a doporučila zastupitelstvu městského obvodu 
neuplatnit předkupní právo na budovy garáží,

- projednala bytové záležitosti,
- rozhodla o uzavření nájemních smluv na pozemky 

v k. ú. Radvanice,
- projednala nabídku daru pozemku parc. č. 1267/1, 

ostatní komunikace, ostatní plocha, o celkové 
výměře 475 m2 v k. ú. Bartovice a doporučila 
zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s bez-
úplatným nabytím pozemku,

- rozhodla o uzavření Dohody o vytvoření pracov-
ních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze 
státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu, 
s Úřadem práce České republiky,

- rozhodla o uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene – služebnosti, spočívající v povinnosti 
strpět umístění stavby na pozemku a umožnit pří-
stup k stavbě,

- schválila provozní řád pro klub důchodců v Ostra- 
vě -Radvanicích a provozní řád prostor společenské 
části Mateřské školy v Ostravě -Bartovicích.

Rada městského obvodu na své 62. schůzi 
konané dne 3. května 2017
- rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, 

protokolu hodnocení nabídek o pořadí nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem 
„Souvislá údržba chodníků na ul. Těšínské, úsek 
Fryštátská – ul. Pod Kaplí“ o výběru nejvýhod-
nější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo se zho-
tovitelem SF-zemtrade s.r.o.,

- rozhodla na základě zprávy o posouzení a hod-
nocení nabídek o pořadí jednotlivých nabídek, 
o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření 
smlouvy o dílo na realizaci zakázky PD „Stavební 
úpravy a přístavba hasičské stanice na ul. 

Těšínská 41 v Ostravě -Radvanicích“ s dodavate-
lem Projekce Guňka s. r.o.,

- rozhodla na základě zprávy o posouzení a hod-
nocení nabídek o pořadí jednotlivých nabídek, 
o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření 
smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Stavební 
úpravy MŠ Bartovice – výměna elektroinsta-
lace, zdravotechniky a vytápění v pavilonu MŠ“ 
s dodavatelem FENBAU s. r. o.,

- rozhodla o uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene – služebnosti, spočívající v povinnosti 
strpět umístění stavby na pozemku a umožnit pří-
stup k stavbě,

- projednala souhlasy se vstupy na pozemky v k. ú. 
Radvanice, obec Ostrava, které jsou ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřená správa měst-
skému obvodu Radvanice a Bartovice, z důvodu 
provedení kontrolního atmogeochemického prů-
zkumu (měření obsahu metanu v půdním vzduchu) 
a případného měření dynamiky výstupů důlních 
plynů na povrch v rámci projektu 35 „Komplexní 
řešení problematiky metanu ve vazbě na stará 
důlní díla v Moravskoslezském kraji“,

- projednala a souhlasí s návrhem obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou 
se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 
č. 7/2015, o místním poplatku ze psů,

- projednala a doporučila zastupitelstvu městského 
obvodu schválit zprávu o výsledku hospodaření 
městského obvodu Radvanice a Bartovice za rok 
2016 (závěrečný účet) s tím, že souhlasí s celo-
ročním hospodařením bez výhrad, dále schválit 
finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 
2016, finanční vypořádání se statutárním městem 
Ostrava za rok 2016, finanční vypořádání s pří-
spěvkovými organizacemi za rok 2016 a účetní 
závěrku sestavenou k 31. 12. 2016 za rok 2016,

- schválila rozpočtové opatření č. 2/2017.
Mgr. Kateřina Zdražilová,  

pověřena zastupováním tajemnice
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z jednání místní samosprávy

Městský obvod Radvanice a Bartovice plá-
nuje v současné době výstavbu nového oplocení 
hřbitova v Ostravě-Radvanicích. Obdobný pro-
jekt již proběhl před několika měsíci v Ostravě-
-Bartovicích, kde se nyní bude ještě stavět  
oplocení ze zadní strany hřbitova.

Na radvanickém hřbitově se postaví boční 
vjezdová brána a branka, hlavní brána u kostela 
a další části oplocení. V první etapě bude nahra-
zena část starého plotu, který je v současné 

době ve špatném technickém stavu. Nový plot 
bude stejné konstrukce jako plot u hřbitova 
v Ostravě -Bartovicích, tedy zděný z facebloku 
s železnou kovanou výplní. Do budoucna při-
pravujeme další etapy rekonstrukce plotu, který 
nelze opravit najednou pro jeho rozsáhlou délku 
a členitost, což představuje pro městský obvod 
výraznou finanční zátěž.

Svatopluk Běrský,
vedoucí odboru MBaI

radvanický hřbitov se také 
dočká nového oplocení

Pozor na podomní 
prodejce!

Je tady další varování před podvodnými prak-
tikami lidí, kteří se snaží vydělat na důvěřivosti 
seniorů. Ačkoliv je nařízením města č. 1/2013 
(tržní řád) striktně na celém území města Ostravy 
zakázán podomní prodej, lidé to buď nevědí, 
nebo se domnívají, že nabídka služeb není pro-
dejem. To je ovšem mylná domněnka. Podomní 
prodejce je i ten, který bez předchozího objednání 
sám vyhledá potencionálního uživatele zejména 
obcházením domů a bytů a nabízením zboží a slu-
žeb. Přitom mohou prodejci občany nejen nalákat 
na zdánlivě výhodné nabídky, ale pod záminkou 
prodeje a nabídky služeb také odcizit peníze a jiné 
cennosti z bytu, kam je obyvatelé sami pozvali. 
Bohužel se nám tyto případy začaly opět v našem 
městském obvodě množit.

Obvykle o tom, že vám nesmí do domu nikdo 
chodit prodávat deky a hrnce, jste už slyšeli. 
Ale věděli jste, že v případě návštěvy nabídky 
nového dodavatele elektřiny se jedná také 
o podomní prodej? V minulosti jsme zazname-
nali případy, že přišli dva muži do bytu údajně 
kontrolovat poslední faktury za plyn a elektřinu. 
Důvěřivý dvaaosmdesátiletý nájemník jim 
faktury donesl, ale aby nestáli jen tak u dveří, 
pozval je dál. Muži mu řekli, že nesouhlasí 
výpočty a chtěli vidět smlouvy, aby zkontrolo-
vali jejich obsah. Pak oznámili nájemci možnost 
levnějších odběrů energie a plynu se slovy, že 
se to „musí přepsat“. Nájemce vůbec nevěděl, 
že jde o jiného distributora, než doposud má, 
a všechno jim podepsal. Teď paradoxně platí 
více a netuší, co má s tím dělat.

Na úřadě se nám množí v současné době různá 
hlášení seniorů, že je navštěvují lidé a nabízejí 
jim výhodné půjčky a finanční výpomoci. Tyto 
aktivity jsou také nedovolenými praktikami 
a zákon je přímo zakazuje. Je potřeba zdůraznit, 
že nabízené půjčky nejsou vůbec výhodné, ba 
naopak, při nesplácení jsou likvidační pro toho, 
kdo si takovou půjčku vezme. 

Lze tomu předejít? 
Především jde o to, nepouštět cizí osoby do 

domu a už vůbec ne do bytu. Nebojte se říct 
důrazně NE, NECHCI! Pokud už některý ze sou-
sedů do domu podomního prodejce pustí a ten 
zaklepe na dveře nebo oslovuje další obyvatele 
domu, je třeba mu říci, aby dům opustil. V pří-
padě, že tak neučiní, je třeba přivolat strážníky 
městské policie, kteří na místě zjednají pořádek. 
Jedná se totiž o přestupek porušením nařízení 
města a jako takový jsou strážníci oprávněni jej 
řešit. Mohou prodejci uložit i blokovou pokutu 
nebo sepsat oznámení o přestupku a postoupit 
věc správnímu orgánu k projednávání.

Buďte, prosím, obezřetní k sobě i k ostatním 
lidem ve vašem okolí, zejména z řad seniorů, 
kteří bývají jednoduchým terčem pro nekalé 
praktiky podomních prodejců. Neváhejte se 
obrátit na městskou policii ihned v případě, když 
zaznamenáte obdobné aktivity jedinců a firem, 
jež se neštítí parazitovat na slabších občanech. 

(red)



V městském obvodě Radvanice a Bartovice 
je bezmála 55 km místních komunikací, které 
jsou ve většině bohužel ve špatném stavu. 
Mnohé z nich nejsou ani zpevněné, to zna-
mená, že jsou bez povrchové vrstvy, tak zvaně 
„na hlíně“. Jelikož není ve finančních možnos-
tech městského obvodu opravit všechny cesty 
najednou, jak bychom si všichni přáli, a zároveň 
není možné získat finanční prostředky z evrop-
ských fondů, přistoupili jsme k náhradnímu 
řešení. Snažíme se k opravám využít materiály, 
které vznikly z odfrézování 
vrchní vrstvy stávajících 
silnic při jejich rekonstruk-
cích. Odfrézovaná vrstva 
se rozemele a za tepla se 
pokládá na další opravované 
komunikace, rozválcuje 
se a prolévá pojivem. Díky 
opravě ulice Těšínské v roce 
2016 jsme získali tento mate-
riál, zvaný recyklát, a mohli 
jsme ho využít ke zlepšení 
žalostného stavu některých 
komunikací, např. na ulici 
Durčákově, Novém Nádraží, 
v prostoru mezi ulicemi Na 
Stezce a Paškově, ve slepých 
ramenech ulic Šenovská, 
U D ů l ňá k u a  Pod lesn í , 
dále na ulicích Návrší, Na 
Odbočce a Šporovnická. 

Stejného materiálu jsme 
využili k opravě obslužných 
komunikací mezi garážemi 
na ul. Čapkově, Bendově, 
Na Hrázkách, Pastrňákově 

a na ulici Šmídově. Jsme rádi, že se nám poda-
řilo opravit několik tisíc metrů čtverečních 
mezi garážemi, které stojí na pozemcích svě-
řených do správy našemu městskému obvodu. 
Majitelé garáží platí za pronájmy pozemků pod 
jejich garážemi městskému obvodu dlouhodobě 
nájemné, avšak dlouhá léta se nehledělo na to, 
že by se takto vybrané nájemné vrátilo zpět na 
revitalizaci místa, sloužícího občanům našeho 
městského obvodu ke každodennímu užívání 
a parkování. Nyní opravy konečně proběhly 

a současně došlo k terénním úpravám, aby se eli-
minovalo zatékání. Tam, kde to bylo majetkově 
možné, došlo k položení žlebů, prostranství se 
vyčistilo od černých skládek a náletových dře-
vin.

V případě, že se nám podaří získat finanční 
prostředky na další opravy komunikací, může 
stávající nová vrstva z recyklátů sloužit jako 
podkladový materiál pro položení finální vrstvy 
vozovky.

Aleš Boháč, místostarosta
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Pokračují opravy místních komunikací 
a prostranství kolem garáží

zabezpečení 
veřejného pořádku 
omezením hluku

Připomínáme občanům, že od 1. 11. 2012 
vstoupila na území města Ostravy, t j. 
mimo jiné i městského obvodu Radvanice 
a Bartovice, v platnost obecně závazná 
vyhláška statutárního města Ost ravy 
č. 4/2012, která se týká zabezpečení veřej-
ného pořádku formou omezení hluku ve 
městě, a to v přesně stanovených časech. 
Občané jsou povinni se zdržet denně 
v době od 20:00 do 22:00, v době nočního 
klidu (22:00‑6:00) a po celý den v neděli 
a o státních či jiných svátcích činností, 
které způsobují hluk. Patří mezi ně např. 
používání sekaček na trávu, křovinořezů, 
kotoučových a motorových pil, brusek a roz-
brušovaček, pneumatických kladiv, kom-
presorů, vrtaček  apod. 

Žádáme občany o dodržování této 
vyhlášky.

Pavla Kolářová,  
odbor SŘDaŽP

Ostravští zastupitelé přijali ve středu 5. dubna 
obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu, 
která vstoupila v platnost 20. dubna 2017. 

Hlavním impulzem k jejímu vzniku bylo 
vyhodnocení loňské festivalové sezóny. Tato 
vyhláška mj. ruší loni přijatou OZV č. 7/2016, 
která upravovala délku trvání kulturních a spor-
tovních akcí s hudebními produkcemi.

K hodnocení průběhu loňských venkovních 
akcí posloužily mj. desítky stížností, které obdr-
žel magistrát města, úřady městských obvodů 
a Městská policie Ostrava. Protože byla loni 
přijatá regulace konaných akcí vyhodnocena 
jako nedostatečná, zastupitelé města rozhodli 
o nastavení nových, přísnějších podmínek.

OZV o nočním klidu přináší jmenný výčet 106 
kulturních a sportovních akcí, při jejichž konání je 
zkrácena doba nočního klidu, a to od 1 hodiny do 6 
hodin ráno. Pokud po dni, ve kterém se akce koná, 
následuje sobota, neděle nebo svátek, vymezuje 
se v těchto případech doba nočního klidu od 2 do 
6 hodin ráno. Běžná doba nočního klidu je stano-
vena zákonem od 22 do 6 hodin ráno.

Pořadatelé vyjmenovaných akcí jsou povinni 
vždy nejméně 30 dní před jejich konáním 

oznámit městu podrobnosti o akci, jako je jméno 
nebo název a adresa pořadatele, přesný termín 
konání, předpokládaný počet účastníků, počet 
osob zajišťujících pořadatelskou službu, způsob 
likvidace odpadků a další.

Všechny ostatní venkovní veřejně přístupné 
akce spojené s produkcí hudby a hlukem lze 
provozovat pouze od 6 hodin ráno do 22 hodin 
večer. Oznamovací povinnost se na ně nevzta-
huje.

Z důvodu velikosti města Ostravy není 
doba nočního klidu zkrácena při konání před-
mětné akce na celém území města, ale jen v tzv. 
„dotčených“ městských obvodech, tedy těch, 
jejichž obyvatelé by mohli být zejména zvukem 
z hudebních produkcí rušeni.

Za porušení obecně závazné vyhlášky města 
hrozí fyzickým osobám pokuta do výše 30 tisíc 
korun, právnickým nebo podnikajícím fyzic-
kým osobám pokuta do 200 tisíc korun.

Zdroj: MMO

Nová vyhláška o nočním klidu

starý stav Q nový stav Q

starý stav Q nový stav Q
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Před 2 lety jsme se přihlásili do dotač-
ního programu Moravskoslezského kraje na 
ozdravný pobyt pro děti z mateřských škol. 
Protože k životu není potřeba jenom vzduch, ale 
zejména také rodina, bylo naším přáním, aby si 
na ozdravném pobytu s dětmi mohli odpočinout 
i jejich rodiče, kteří v současné hektické době 
nemají tolik příležitostí strávit se svými dětmi 
potřebný volný čas. Jarní ozdravné pobyty to 
však mnohým umožnily. A nejen to. Rodiče 
se také měli čas seznámit se svými „sousedy“, 
kteří mají děti ve stejném věku, a tudíž i spoustu 
obdobných společných zájmů. Jsme rádi, že 
o tyto pobyty byl opravdu velký zájem. Jak rad-
vanická tak i bartovická mateřská škola měla 1 

pobyt v roce 2016 a 1 pobyt v letošním 
roce. Obou pobytů se zúčastnilo více 
než 100 dětí se svými rodiči. Částka 
600 tisíc Kč z Moravskoslezského kraje 
a bezmála 1 milion Kč z rozpočtu měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice 
vystačila všem na stravu a ubytování na 
dvoutýdenním pobytu, což činí v prů-
měru cca 500 Kč na osobu a den (mimo 
dopravu).

V současné době bohužel již tento dotační 
program nebyl vyhlášen. Díky velkému zájmu 
a úspěchu jsme však připraveni v případě nové 
výzvy uskutečnit podobnou akci i v příštích 
letech.

Velké poděkování patří zaměstnancům obou 
mateřských škol a také rodičům za jejich vzá-
jemnou spolupráci a organizaci celého projektu. 
Díky patří také úředníkům zdejšího úřadu za 
přípravu projektu na získání financí z vyhlášené 
dotace a její administraci.

Aleš Boháč, místostarosta

Jarní ozdravné pobyty dětí s rodiči 
Podporováno z rozpočtu 
k raje v rámci dotačního 
p r o g r a m u  „ P ř í s p ě v k y 
n a  o z d r a v n é  p o b y t y 
ŽPZ/04/2015“ 

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

Již druhým rokem se rodiče a děti z MŠ Ostrava -Radvanice v termínu 
od 25. 3. – 7. 4. 2017 zúčastnili ozdravného pobytu. Pobyty se uskutečnily 
díky dotacím, jejichž poskytovatelem je Moravskoslezský kraj a statu-
tární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice.

Opět jsme obdivovali krásy Beskyd v klidném a příjemném penzionu 
Sluníčko na Ostravici. Během čtrnáctidenního pobytu se kromě sluneč-
ného počasí, které se nám letos opravdu vydařilo, vystřídala i spousta 
aktivit. Děti se v prvním týdnu proměnily v indiány, v druhém prožívaly 
pohádkový rej s Křemílkem a Vochomůrkou. Chodili jsme na procházky, 
poznávali jsme okolí, krmili jsme daňky, projížděli jsme se na koních, 
hledali poklad ukrytý po cestě ke Zbujovi, navštívili jsme Beskydský 
pivovar. Děti s rodiči navštěvovali v hojném počtu bazén s tobogánem, 
saunu a vířivku. Prožili jsme krásných čtrnáct dní plných soutěží a her, do 
kterých byli zapojeni i rodiče a prarodiče.

A aby toho děti a rodiče neměli málo, přijel nás pobavit i klaun 
Hopsalín se svým programem. Chvíli jsme byli v podmořském světě, 
nebo jsme si hráli na piráty, také jsme čarovali, tancovali a zpívali.

V rámci pestrého programu nás přijela navštívit i paní starostka Mgr. 
Šárka Tekielová, která přivezla dětem spoustu sladkostí. 

Všem se nám tu líbilo, děti měly možnost více se poznat, zažít to, co 
ve školce nejde. A jak se jim vše líbilo, můžete zhlédnout na fotografiích 
na webu: http://mstesinska.rajce.idnes.cz/jarni_ozdravny_pobyt_s_
rodici_II/

Děkujeme za poskytnuté dotace, bez kterých bychom těchto krásných 
14 dní nezažili, rodičům a dětem, že přispěli k pohodové a milé atmo-
sféře. Bc. Renata Karpíšková

Jarní ozdravný pobyt s rodiči

díky za to!
Chceme říci my rodiče a prarodiče, kteří jsme se zúčastnili spolu 

s našimi dětmi Mateřské školy v Radvanicích ozdravného pobytu v pen-
zionu „Sluníčko“ na Ostravici. Byl to čas jarního sluníčka, prvních květů 
a pupenů, především čistého vzduchu na horách. Opravdu jsme si to všichni 
užili. My dříve narozeni jsme spolu s dětmi předváděli svoji „šikovnost“ 
v různých závodivých hrách. A to byste nevěřili, jak nám to šlo! Veselé 
chvilky s Hopsalínem, Křemílkem a Vochomůrkou, potěšující návštěva 
paní starostky, jak jinak, než s balíkem sladkých pozorností. A když k tomu 
přičtu vstřícnost personálu, není co řešit. Jeli bychom zase.

Paní ředitelko, paní učitelky, opravdu Vám patří naše díky!
Za všechny, co naše malé děti doprovázeli, Jana Prokešová.

V pondělí 27. 3. 2017 děti společně se svými 
rodiči, stejně jako loni, vyrazily na jarní ozdravný 
pobyt do hotelu Mesit na Horní Bečvě.

Během čtrnácti dní pobytu se vystřídalo jarní, 
letní i zimní počasí, takže jsme mohli každý den 
poznávat krásy zdejší přírody a dýchat čerstvý 
vzduch. Na každodenních vycházkách jsme 
poznali nejen okolí hotelu Mesit, ale také jsme se 
díky našim animátorům dozvěděli spoustu zajíma-
vostí o zdejším okolí a prožili organizované večery 
určené nejen dětem, ale všem zúčastněným.
A co všechno jsme během pobytu podnikli? 
- výšlapy do okolních kopců
- táborák dokonce dvakrát, přestože nedávno 

začalo jaro

- olympijské dopoledne
- výuku střelby z luku
- plnění úkolů se sladkou odměnou (pokla-

dem)
- zkoušku koordinace pohybu na pružném 

popruhu, tzv. lajně neboli Slackline
- pobyty v bazénu, vířivce a také sauně
- vycházky kolem přehrady
- výrobu masek společně s rodiči a karneval 

s diskotékou na rozloučenou.
Bylo toho ještě velká spousta. Troufáme si 

uvést, že pobyt byl super a už teď se těšíme na 
další. Za všechny děti, rodiče i pedagogy mateř-
ské školy chceme poděkovat městskému obvodu 
Radvanice a Bartovice za vyřízení dotace 
a možnost zúčastnit se ozdravného pobytu.

Marcela Krystyjanová
Michaela Stiborová

Jarní ozdravný pobyt rodičů s dětmi Uctění památky  
obětí  
2. světové války

Ve čtvrtek 27. dubna 2017 se uskutečnil 
u příležitosti 72. výročí osvobození města 
Ostravy pietní akt kladení věnců u všech 
třech památníků obětí 2. světové války – 
v Radvanicích u budovy radnice městského 
obvodu, v Bar tovicích 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 
někteří občané městského obvodu, kteří si 
i přes nepřízeň počasí přišli zavzpomínat. 

(red)



Představujeme novou 
vedoucí odboru 
sociálních věcí a školství
Mgr. Martina Škovránová

Práce na odboru 
sociálních věci a škol-
ství je velmi náročná 
a zodpovědná. O tom 
svědčí i fakt, že ne 
každý je schopen ji 
zvládnout a dost át 
svým vizím a závaz-
kům, které si dal ve 
své osobní či profesní 
sféře. O tom ví své také 
nová vedoucí tohoto odboru, která nahradila 
krátké působení dvou předešlých vedoucí. 
Paní Škovránová nastoupila na měst-
ský obvod Radvanice a Bartovice rovnou 
z Magistrátu města Ostravy na základě výbě-
rového řízení. Na magistrátu pracovala bez-
mála 10 let a měla na starosti nejprve agendu 
příspěvků na péči, poté metodickou a kont-
rolní činnost agendy sociální práce v rámci 
města Ostravy a konečně se zabývala také 
sociálně – právní ochranou dětí v náhradní 
rodinné péči. V sociální oblasti se však nová 
vedoucí pohybuje už od roku 2005, zpočátku 
to bylo na městských obvodech Moravská 
Ostrava a Přívoz a následně Slezská Ostrava, 
kde měla na starosti agendu nezaměstnaných 
a práci se seniory. 

Jak vzdělání paní Škovránové, která 
vystudovala obor sociální práce s poraden-
ským zaměřením na Ostravské univerzitě, 
tak i letitá praxe s nejrůznějšími sociálními 
skupinami klientů nám zavdává jistotu 
odbornosti a schopnosti zvládnout tolik 
náročný a zodpovědný post vedoucí odboru 
sociálních věcí a školství.

Jak sama říká, baví ji dělat smysluplnou 
práci, za kterou lze vidět výsledky a hlavně 
konkrétní spokojené občany. (red)

Různorodost podnikatelských profesí, kte-
rým se věnují občané našeho městského obvodu, 
je opravdu barvitá. Všimneme si na ulici 
nabídky výloh obchodů, najdeme řemeslníky, 
které nezbytně občas potřebujeme, ale některé 
podnikatelské aktivity pro nás mohou zůstat 
nepoznané. Z tohoto důvodu je cílem seznámit 
čtenáře v každoměsíčním seriálu „představu-
jeme podnikatele obvodu“ i s profesemi, které 
jsou ojedinělé, avšak zároveň velmi zajímavé.

Jen náhodou jsme narazili na Mgr. Jaromíra 
Vaška z Radvanic, který podniká jako OSVČ 
v oboru, který je pro mnohé z nás nepoznaný, 
byť se nás paradoxně každého denně dotýká. 

Pan Vašek pracuje jako střihač filmů, zejména 
dokumentární tvorby. Jak už se dá předpoklá-
dat, hlavním klientem jeho podnikatelských 
aktivit je Česká televize. Stříhá však i pro jiné 
subjekty, reklamní agentury či firmy. Občas 
i pro jednotlivce.

Po studiu na SPŠ elektrotechnické v Rožnově 
pod Radhoštěm vystudoval Masarykovu uni-
verzitu v Brně, obor Teorie filmu a audiovizu-
ální kultury. Pak nastoupil jako střihač do České 
televize, kde prakticky působí dodnes, ale jak 

sám říká „na volné noze“ a doplňuje: „ Člověk 
má tak větší tvůrčí svobodu.“ Střižnu si zařídil 
také doma, aby se mohl věnovat i jiné klientele, 
než je pouze ta televizní. 

Ptali jsme se na časovou náročnost jeho pod-
nikatelských aktivit. „Je to různé. Třeba půl-
hodinový dokument se stříhá obvykle pět dní. 
To se pak doslova na pět dní zavřeme do střižny 
s ostatními tvůrci pořadu a stříháme film od 
rána do večera. A jiné dny jsou zase volnější,“ 
řekl nám pan Vašek.

V jiné dny stihne ještě vyučovat na Slezské 
univerzitě v Opavě v oboru multimediální tech-
niky mladé lidi zacházet s počítačem a střižnou. 
Také na koníček, kterým je hudba, si najde čas. 
Hraje na bubny s učiteli základní školy v Šenově 
v kapele TGM. Kdysi se věnoval „tvrdé“ hudbě 
v kapele Trezor, ale nyní „dospěl k popíku,“ jak 
s úsměvem dodává.

Kontakt:
Mgr. Jaromír Vašek
Tel. 602 774 845
E-mail: jaromir.vasek@centrum.cz
www.musicmovies.cz

Kateřina Tomanová
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SerIál
představujeme podnikatele 

v obvodu

Televizní střižna je místem, kde tráví spoustu času

V sobotu 13.května 2017 proběhlo v Novém 
Jičíně krajské kolo soutěže profesionálních 
a dobrovolných hasičů ve vyprošťování zraně-
ných osob z havarovaných vozidel. Tato sou-
těž je každoročně organizovaná pro jednotky 
předurčené pro zásahy při dopravních neho-
dách, mezi které je naše jednotka zařazena, 
a v letošním roce společně s dalšími pěti dob-
rovolnými jednotkami z jednotlivých okresů 
kraje reprezentovala okres Ostrava – město. 
Úkolem soutěžního družstva je vyprostit zra-
něnou osobu při simulované dopravní nehodě 
a zajistit další nezbytné úkony v místě nehody. 
Připravený scénář nehody není soutěžícím 

předem znám. Hodnotí se taktika, technika 
provedení, úroveň péče o zraněného při vypro-
šťování a poskytnutí předlékařské pomoci. 
Toto vše je ohraničeno časovým limitem 15 
minut, kdy musí být zraněná osoba vyproštěna 
mimo vozidlo. Za každou další minutu navíc 
pak naskakují trestné body. Soutěžní družstvo 
ve složení Aleš Boháč, Lukáš Rusek, Pavel 
Bartoš a Jakub Navrátil si s nástrahami připra-
veného scénáře poradilo velmi dobře a v koneč-
ném pořadí obsadilo mezi dobrovolnými hasiči 
druhé místo. 

Richard Dudek, 
velitel JSDH Radvanice 

Krajská soutěž ve vyprošťování 



14.6. 14.00 KD Radvanice – Výlet do 
neznáma 

14.6. 15.00 65. schůze Rady MěOb RaB 
– kancelář starostky

15.6. 14.00 KD Bartovice – Den her 
a zábavy

15.–
16.6.

Výstava růží – prostory KD 
Bartovice

16.6. Oslavy 90. let ZŠ 
Vrchlického

16.6. 17.00 ČSV Radvanice Bartovice – 
výborová schůze

16.6. 21:00 Letní kino – prostory u HZ v 
Bartovicích

20.6. 16.00 SPCCH Radvanice-
výborová schůze

27.6. 15.00 KD při DPS Bartovice – 
Opékání klobás

28.6. 14.00 KD Radvanice – Přejeme si 
krásnou dovolenou

28.6. 14.00 66. schůze Rady MěOb 
RaB-kancelář starostky

28.6. 16:00
Schůzka s občany ke 
kotlíkovým dotacím – SD 
Bartovice

29.6. 16.00 KD Bartovice-Těšíme se na 
letní prázdniny

29.6. 19:00 Těšínské divadlo – Sluha 
dvou pánů – SD Bartovice

v měsíci červnu

Kalendář
událostí
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Uzávěrka příštího čísla
15. června 2017

Dne 17. června 2017 oslaví naše 
drahá maminka paní 

Ema Zádrapová 
90 let. 

Hodně štěstí, zdraví a životní pohody 
do dalších let přejí

dcery Ema, Alena a syn Antonín 
s rodinami. 

Pravnoučata Natálka, Kubíček 
a Laurinka posílají babičce pusinky.

Dne 21. 6. 2017 oslaví své životní 
jubileum 80 let pan 

Ladislav Jakubčík.

Všechno nejlepší k jeho kulatinám, 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 

přejí do dalších let dcera Laďka 
a manžel František, syn Aleš, 

manželka Eva, vnučka Veronika, vnuk 
Martin s Nikol a pravnučka Baruška.

Libuše Valošková Q

Krásné životní jubileum osmdesát let osla-
vila paní Libuše Valošková, dlouholetá obyva-
telka našeho městského obvodu, která v úžasné 
zdravotní a osobní pohodě přivítala návštěvu 
paní starostky. Paní starostka Šárka Tekielová 
oslavenkyni srdečně pogratulovala a popřála 
jí do dalších let stále pevné zdraví, životní elán 
a stále dobrou náladu. 

Šárka Krkošková,odbor OaVV

Krásná 
životní jubilea

Pozvánka 
do divadla 
za zvýhodněné vstupné

Městský obvod Radvanice a Bartovice při-
pravil po roce další divadelní představení ve 
Společenském domě v Ostravě – Bartovicích. 
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 zís-
káte na úřadě městského obvodu po předložení 
občanského průkazu za cenu 150 Kč u paní Jany 
Sedlákové, č. dveří 14. Ostatní veřejnost si může 
zakoupit vstupenku tamtéž, avšak v plné ceně 
za 350 Kč. 

(red)

akce v knihovně
Bezpečné prázdniny
setkání s dětmi ze ZŠ Bartovice
pondělí 12. června | od 14 do 15
Obal na knihu
výtvarné odpoledne pro děti 
výroba obalu na prázdninovou knihu
čtvrtek 15. června | od 13 do 15
Za jedničky – odměny z čarovné 
krabičky Za jedničky na vysvědčení si 
můžeš v knihovně vylosovat odměnu. 
pátek 30. června | v dopoledních hodinách 
 KLUB SLUNÍČEK 
Kuba už chce číst
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice
slavnostní zakončení celoroční spolupráce
červen | v dopoledních hodinách
Osobnosti, jak je neznáte
zábavný kviz pro dospělé čtenáře
červen | během půjčování 
Oceány 
test pro děti 
červen | během půjčování
Harry Potter slaví 20 let
výstava knih
červen | během půjčování 
Toulky krajinou
výstava obrázků
červen | během půjčování 

Černé oči Ostravy
Název projektu zní poeticky a v náznaku odkazuje 

na minulou „černou Ostravu“. Co si pod Černýma 
očima Ostravy představit? Knihovna města Ostravy 
se přidává k organizátorům oslav 750. let od písemné 
zmínky o založení Ostravy v podobě projektu, probíha-
jícího od dubna do listopadu 2017. 

Dvanáct pracovišť nabízí sérii přednášek, besed, 
komentovaných vycházek v terénu, výstav, tvůr-
čích dílen a soutěží. Programy probíhají ve spolu-
práci s významnými osobnostmi ostravské kultury, 
historiky, pedagogy, kronikáři i spisovateli a jsou 
určeny dětem i dospělým. Akce s logem 750!!! najdete 
v hudebním oddělení ústřední knihovny, v pobočce 
Daliborova, Muglinov, Radvanice, Michálkovice, 
Kunčičky, Závodní, L. Podéště, Podroužkova, Svinov, 
Vietnamská a Opavská odd. pro děti a mládež i oddělení 
pro dospělé. Sledujte webové stránky Knihovny města 
Ostravy www.kmo.cz.

Přínosem projektu je podpora a rozvoj pozitivního 
vztahu k místu, ve kterém žijeme, k jeho bohaté historii 
a rovněž rozšíření informovanosti o kulturním dědic-
tví Ostravy. Projekt Černé oči Ostravy je realizován 
s finanční podporou statutárního města Ostravy – http://
ostrava750.cz/.  Knihovna města Ostravy



Dne 10 .6. 2017 vzpomeneme
4. 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.
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Dne 25. 5. 2017 by oslavil  
pan 

Štefan Bajus 
80 let. 
Zemřel dne 17. 3. 1985 ve věku nedožitých 48 
let. Vzpomínají dcera Eva Matušková s rodinou, 
dcera Marie Hlinková s rodinou a syn Miroslav.

Dne 8. 6. 2017 uplynul rok, kdy nás náhle bez slůvka 
rozloučení opustil pan

Juraj Augustin.
Zároveň jsme si 21. 5. 2017 připomněli již 
8. výročí od úmrtí jeho milované manželky, paní

Drahomíry Augustinové.
Stále s láskou a bolestí v srdci vzpomínají neteř Pavla a syn 
Jiří s rodinami.

Kdo Tě znal, ten vzpomene, 
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 9. června 2017 vzpomínáme 15. smutné výročí,
kdy nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, tchán, 
dědeček a pradědeček pan 

Jiří Stodůlka z Radvanic.
S láskou stále vzpomínají manželka Jiřina,
syn Jiří a dcera Zdeňka s rodinami. 
Dne 4. srpna 2017 vzpomeneme  
jeho nedožitých 85 let.  Vzpomeňte s námi.

To, že čas rány hojí, je pouhé zdání, 
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.
Dne 24. 6. 2017 si připomeneme 1. výročí úmrtí  
paní

Vlasty Košťálové.
S láskou vzpomínají manžel Jiří,
syn Petr, dcera Šárka s rodinou.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomínejte s námi.

Radvanická farnost oslaví 110. výročí posvě-
cení farního kostela Neposkvrněného početí 
Panny Marie. 

Oslavy ve dnech 16. až 18. 6. 2017 budou 
nejen připomínkou úsilí o stavbu kostela oby-
vatel Radvanic na začátku 20. století, ale také 
impulsem k aktivitě současníků. Prostředkem 
k naplnění těchto představ se stalo absolvování 
kurzu “Plánování rozvoje farnosti”, které spo-
lečnost Trendum farnostem nabízí. 

Mezi vizemi se objevují konkrétní investice 
do oprav kostela nebo fary, ale zejména posun 
v prožívání farního společenství. V roce 2020 
by chtěla radvanická farnost např. mít v neděli 
naplněnou kapacitu tzv. farní kavárny, tedy 
místa, kde se po mši svaté farníci setkávají 
a sdílejí své všední radosti a starosti nad šálkem 
kávy. Ambiciozním cílem farnosti je oprava 
fasády farní budovy a kostela a také otevřený 
kostel s pravidelnou adorační službou alespoň 
několik hodin týdně. Jedním z cílů je také větší 
aktivizace mladých lidí.
Dobrovolnické odpoledne

Víkend oslav jubilea kostela začne již v pátek 
odpoledne možností prožít několik hodin jako 
dobrovolník. Připravujeme dobrovolnické akti-
vity ve spolupráci s Charitou, Adrou, LDN a také 
potřebnými lidmi ve farnosti a v obci. S přípra-
vou na „Dobrovolnické odpoledne“ pomůže dob-
rovolnický tým V.I.A.C. ze Slovenska. Páteční 
večer završí mše svatá v kostele. Po ní bude násle-
dovat zážitkový program pro mladé lidi spojený 
s přespáním ve farním centru TreFa. 

Sobotní dopoledne bude patřit duchovní 
obnově ve formě svědectví mladých lidí o tom, 
jak víra mění jejich životy. Odpoledne bude 
neformální, povídací i zpovídací. V nabídce 
boudou hry pro všechny věkové kategorie, mož-
nost posezení v prostorách fary a farní zahrady. 
Zajímavým zpestřením sobotního dne bude 
přítomnost mobilní kavárny Ode, kterou pro-
vozují řeholní sestry Neposkvrněného početí 
Panny Marie (III. řád sv. Františka z Assisi). 

Návštěvníci se mohou těšit na skvělou kávu 
a estonské speciality, které sestry připravují.
Živá knihovna a večer chval

Jedním z bodů programu bude i tzv. Živá 
knihovna. „Je to taková forma osobních svě-
dectví konkrétních lidí, kteří se stávají živými 
knihami. Číst v těchto knihách lze tím způso-
bem, že si mohu poslechnout příběh toho člo-
věka, který se stává touto živou knihou. Mohu si 
s ním povídat,“ vysvětlil netradiční pojem kněz. 
Živými knihami se stanou lidé se silnou osobní 
zkušeností víry. 

Součástí 110. výročí farnosti bude na podzim 
obnovení Radvanického Superscholu. Setkání 
schol z Ostravy a okolí je naplánováno na sobotu 
7. října. 

Program oslav 110 let farnosti
 PÁTEK 16. 6. 2017

14:00 –17:30 DOBROVOLNICKĚ OD- 
POLEDNE – týmy dobrovolníků vyrazí za kon-
krétními dobrovolnickými příležitostmi v naší 
obci, k lidem, kteří to potřebují. 

18:00–19:00 MŠE SVATÁ – při mši svaté 
budeme společně prosit za ty, které navštívíme. 

20:00 LEVEL UP – zážitkový program pro 
mladé lidi spojený s přespáním v centru TreFa. 
 SOBOTA 17. 6. 2017

9:00–12:00 DUCHOVNÍ OBNOVA – ten-
tokrát jako svědectví o Boží lásce, která mění 
životy lidí. 

12:00 –19:00 NEFOR MÁLNÍ ODPO- 
LEDNE – posezení v prostorách fary a její 
zahrady, prostor pro vzájemná setkání, nejrůz-
nější venkovní hry pro všechny věkové katego-
rie. 

13:00–15:00 (Z)POVÍDÁNÍ – prostor pro 
osobní rozhovory s kněžími anebo řeholní sest-
rou. Můžete jít ke zpovědi, případně si popoví-
dat o čemkoliv, co vás zajímá nebo trápí. 

15:00–17:30 ŽIVÁ KNIHOVNA – konkrétní 
příběhy lidí, kterým víra změnila život a kteří 
se pro toto odpoledne stanou "knihami". Můžete 

si jakoukoliv "knihu" půjčit, poslechnout si její 
příběh a popovídat si s ní o její zkušenosti. 

19:30 MŠE SVATÁ – hlavní celebrant P. 
Branislav Kožuch ze Slovenska

20:30–22:00 CHVÁLY – budeme společně 
chválit našeho Pána, modlit se, děkovat, prosit 
a zpívat. 

22:15 STÍNOHRA STVOŘENÍ – stínové 
divadlo o tom, jak to všechno začalo. 
 NEDĚLE 18. 6. 2017

9:00 SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ – hlavní 
celebrant P. Doc. Ludvík Dřímal, Th.D. z teolo-
gické fakulty UP Olomouc a UK Praha. 

Srdečně zveme všechny lidi dobré vůle bez 
rozdílu vyznání, aby přišli slavit s námi. Těšíme 
se na setkání těch, kteří chtějí jít ve svém životě 
hlouběji, kteří hledají pomoc anebo ji naopak 
chtějí nabídnout anebo jsou v životě příliš sami 
a potřebují se s někým setkat. 

Mgr. Marek Jargus, farář 
www.farnostradvanice.cz

110+ aneb jak slaví radvanická 
farnost své výročí
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Čáry máry slet v mŠ radvanice
Stejně jako každý rok, tak i letos se do naší mateřské školy slétly malé 

čarodějnice a malí čarodějové, aby si vyzkoušeli své kouzelnické dovednosti 
a trochu si zaskotačili se svými čarodějnickými košťaty. Na školní zahradě si 
všichni procvičili své letecké dovednosti při letu na koštěti ve slalomu, nepo-
zorovaně museli prolézt obří pavučinu, najít odvahu překousnout (sladkého) 
hada, nutné bylo správně dle obrázku pojmenovat jarní květiny, kteréžto jsou 
čaroději využívány pro vaření lektvarů, a nakonec svou šikovnou čarodějnic-
kou ručkou si ve slizu vylovit kouzelný předmět. 

Za všechny splněné úkoly malí čarodějové a čarodějnice obdrželi medaili. 
Kouzlením se nám bohužel podařilo vyčarovat déšť a museli jsme se před kap-
kami deště schovat. Dokázali jsme to rychle, protože jsme malí a šikovní.

Již teď se těšíme na další slet čarodějnic a čarodějů příští rok! 
Bc. Martina Stankušová, učitelka

V rámci oslav 72. výročí ukončení 2. svě-
tové války se žáci školy zúčastnili pochodu 
na počest ukončení OSTRAVSKO-OPAVSKÉ 
operace. Vyšli jsme od pomníku obětem 
nacistické persekuce v Ostravě-Radvanicích 
a šli po Těšínské ulici až k mostu Miloše 

Sýkory a následně pak po lávce přes řeku 
Ostravici do Komenského sadu k památníku 
a mauzoleu obětí 2. světové války a vojáků 
Rudé armády. Celou cestu s námi také pro-
šel pan J.Katreniak – člen svazu bojovníků 
za svobodu, který pochod organizoval, na 

bezpečnost dohlíželi zástupci městské policie. 
V Komenského sadech žáci obdrželi pamětní 
list a malé občerstvení.

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

Pochod na počest ukončení OSTraVSKO-OPaVSKÉ operace

Po roce máme opět máj – lásky čas, ale i měsíc, 
který je pro nás historicky významný. Jedná se 
o měsíc, ve kterém si připomínáme konec II. svě-
tové války, ale i osvobození města Ostravy.

K této příležitosti se dne 02. 05. 2017 žáci 
odloučeného pracoviště Trnkovecká VI. B, VII. 
C a PT B zúčastnili projektového dne, ve kterém 

si připomněli významné události a průběh II. 
světové války formou prezentace a vědomost-
ního kvízu. Druhá část tohoto projektového 
dne byla věnována významnému ztvárnění 
bojové techniky. Poté se žáci se svými pedagogy 
vydali pěšky k mostu Miloše Sýkory a k památ-
níku 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR, 

na kterém je tank T-34-85 č. 051, jenž byl při 
osvobozování Ostravy zasažen třemi pancéřo-
vými pěstmi. I přes nepřízeň počasí děti pochod 
zvládly velmi dobře a po společném fotografo-
vání u památníku jsme tento den zakončili.

Mgr. Jana Naarová,
ZŠ Vrchlického, odl. prac. Trnkovecká

Projektový den „Osvobození Ostravy“ 
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Škola získala účelový neinvestiční příspě-
vek Statutárního města Ostrava na ozdravný 
pobyt žáků z Fondu pro děti ohrožené znečiš-
těním ovzduší, usnesením rady města 04942/
RM1418/71, ve výši 2.088.000,- Kč. Za tento 
finanční příspěvek velice děkujeme, umožnil 
našim žákům strávit krásné dny se spolužáky 
v čistém ovzduší. Z naší školy se zúčastnilo 
ozdravných pobytů celkem 225 žáků, jeli 
na čtyři místa. Žáci druhého stupně navští-
vili Horský hotel Brans na Malé Morávce 
a Penzion Radvanice v Radvanicích u Trutnova. 
Děti prvního stupně a jedna třída odlouče-
ného pracoviště Bartovická jely na zámeček 
Dinotice do Halenkova. Žáci odloučeného 
pracoviště Trnkovecká, Bartovická a první 
třídy Vrchlického odjeli v počtu 72 dětí na 
hotel Medlov, který se nachází ve Fryšavé pod 
Žákovou horou na Vysočině.

Na škole v př írodě skupina žáků, kteř í 
byli na hotelu Medlov, navšt ívila hodně 

zají mav ých m ís t ,  ja ko např í k la d  h r a d 
Pernštejn, ZOO Jihlava, krytý bazén se sla-
nou vodou v Novém Městě na Moravě a také 
nejmenší náměstí ve střední Evropě ve ves-
ničce tři Studně, kde jsme si užili i sportování 
při překonávání překážek v lanovém centru. 
Dopoledne jsme se učili a v odpoledních 
hodinách jsme si užívali sluníčka a chodili po 
turistických značkách a také jsme měli připra-
vené tři dny s animátory, kteří pro nás nachys-
tali různé soutěže družstev – střelba z luku, ze 
vzduchovky, prolézaní pavučiny a mnoho dal-
ších. Na závěr jsme získali diplomy, medaile 
i sladkou odměnu. Všechny skupiny hledaly 
poklad a stavěly oblíbené domečky pro lesní 
skřítky. Ke konci pobytu se nám trochu zhor-
šilo počasí, ale to nám nevadilo a hezky jsme 
si to ve škole v přírodě užili.

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

Trnkovecké děti 
dýchají zdravě 
v solné jeskyni

Na přelomu dubna a března si část dětí 
ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, p.o. 
odloučeného pracoviště Trnkovecká 55, 
léčila dýchací cesty na horách ve škole v pří-
rodě. Část dětí však na ozdravný pobyt nejela, 
a proto alespoň navštívila opakovaně novou 
Solnou jeskyni v Ostravě -Radvanicích. 
Pro všechny to byl zcela nový zážitek plný 
zdravého dýchání a odpočinku. V současné 
době pokračují se zdravým pobytem v solné 
jeskyni děti navštěvující zájmový kroužek 
Hýbeme se a poznáváme, který organizuje 
spolek Naše Srdce – Amaro ilo. 

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

Strážníci napříč Českou republikou spo-
jili své síly a pokusili se vyčistit svá města od 
infekčního materiálu a tím předejít možnému 
nebezpečí, kterému jsou vystaveny hlavně děti, 
ale také domácí zvířata. Zároveň se snažili roz-
šířit povědomí o správném chování při nálezu 
injekční stříkačky. 

V Ostravě bylo v jarní akci Jehla nalezeno 
a sebráno celkem 137 použitých injekčních stří-
kaček a jehel. Kontrole neušly parky, hřiště, prů-
chody, zákoutí opuštěných objektů či domovní 
výklenky. Do akce se přímo zapojilo 25 stráž-
níků a 5 asistentů prevence kriminality.

Sběrem jehel se ostravští strážníci zabývají 
celoročně v rámci běžné hlídkové činnosti, ale 
i při cílených opatřeních. V roce 2015 sesbírali 
strážníci 3 491 kusů injekčních stříkaček a jehel, 
v loňském roce to bylo 2 724 kusů. Náležitou 
pozornost této problematice věnují také v rámci 
preventivních besed v mateřských a základních 
školách. A prevence se vyplácí. Městská policie 
Ostrava eviduje řadu případů, kdy strážníkům 
odhozené stříkačky a jehly nahlásily právě děti. 
Strážníci aktivně spolupracují také se státními 

policisty, kterým předávají informace o výskytu 
nálezů. Tato zjištění jsou jedním z užitečných 
vodítek při potírání drogové kriminality.

V období od 1. 1. 2017 do 14. 5. 2017 bylo 
v Ostravě-Radvanicích nalezeno a sebráno 6 
kusů injekčních stříkaček a jehel. Za celý loňský 
rok to pak byly 4 kusy tohoto infekčního mate-
riálu.

Strážníci znovu apelují na veřejnost: 
„V případě, že občané naleznou odhoze-

nou injekční stříkačku či jehlu, žádáme je, aby 
ji sami z důvodu vlastní bezpečnosti nesbírali, 
ale neprodleně zavolali na linku „156“. Strážníci 
městské policie zajistí odborný sběr i následnou 
likvidaci.“

Škola v přírodě Poznejte své 
město a vyhrajte

Součástí celoročních oslav 750. výročí od 
první písemné zmínky o Ostravě je soutěž 
pro všechny Ostravany VIAOSTRAVA 750. 
Zábavnou vědomostní hru připravilo město 
jako součást oslav 750 let od první písemné 
zmínky o Ostravě. Zahrát si mohou všichni 
bez omezení věku, od školáků po seniory. 
Soutěž odstartovala 2. května. Soutěžící se 
však mohou do soutěže registrovat nadále 
v průběhu června, nejpozději však 27. června, 
aby stihli zodpovědět všechny otázky a splnit 
požadované úkoly.

První kolo je složeno z otázek o 30 konkrét-
ních místech Ostravy. Po správném zodpově-
zení hráč postupuje do dalšího kola, kde jej čeká 
praktický úkol. K jeho vyřešení musí místo 
navštívit a pátrat po indiciích, které jej dove-
dou k řešení. Hra je proto vhodná i pro rodiny, 
které podniknou výlet a spojí jej s pátráním po 
správné odpovědi. Nápověda k jednotlivým 
otázkám je obsažena v publikacích o městě, 
které již vyšly anebo které teprve budou vydány 
k 750. výročí města. Vodítka se dají najít i na 
výstavě v Ostravském muzeu, která je věnována 
historii Ostravy. Je zcela na soutěžících, aby 
nalezli správné odpovědi. Zaměstnanci muzea, 
archivu nebo magistrátu nebudou odpovídat na 
dotazy obsažené v kvízu.

Soutěž vyvrcholí veřejným finále 30. června 
během Festivalu v ulicích. Desítka nejlep-
ších soutěžících se utká o hodnotné ceny, 
jakými jsou plavba pro dvě osoby západním 
Středomořím, letecký eurovíkend pro dvě 
osoby nebo eurovíkend ve čtyřhvězdičkovém 
hotelu. Registrace do soutěže probíhá na strán-
kách www.ostrava750.cz. 

Zdroj: Ostravská radnice

V rámci celorepublikové akce Jehla bylo 
sesbíráno celkem 615 kusů infekčního materiálu
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Plánované oslavy nás trochu nutí k zamyš-
lení, jak to vlastně bylo s historií škol v naší 
rodné obci.

Do roku 1783 děti chodily do farní školy 
v tehdejší Moravské Ostravě. Školní docházka 
byla dobrovolná, chudí lidé využívali práce dětí 
doma i na panském. Pak vznikla jednotřídní 
farní česká škola v Polské Ostravě. Žáci ovšem 
měli do školy daleko, až hodinu a půl chůze.

Vzdělání prostého lidu bylo v těch dávných 
dobách věnováno pramálo péče. Teprve škol-
ské reformy císařovny Marie Terezie a Josefa II. 
(1774) přinesly obrat k lepšímu. Docházka již byla 
povinná a v každé obci byla zřízena školní rada, 
která pečovala o školu, docházku a vybavení tříd.

Radvanické představenstvo se na popud 
občanů rozhodlo zřídit v roce 1868 vlastní školu 
alespoň pro ty nejmenší děti. V domě starosty 
Františka Bajgera (nyní pekařství MAYAK) 
fungovala jednotřídní škola pouze do roku 1871.
Dětí totiž bylo mnoho díky zákonům o povinné 
školní docházce a prostor byl nedostatečný.

Byla schválena stavba nové dvoutřídní školní 
budovy. Od hraběte Wilcseka byl zakoupen 

pozemek za 900 zlotých a v roce 1872 už stála 
nová škola. Budova školy se zachovala dodnes, 
obci slouží dnes jako radnice.

Také tato škola brzy nestačila pro velký počet 
žáků. Přestavba by byla drahá, rozhodlo se tedy 
o výstavbě nové školy poblíž Císařské (dnes 
Těšínské) silnice. Architekt Felix Neumann 
vypracoval plány a 5. 10. 1892 začala výuka na 
dnešní škole na Havláskově ulici. Od roku 1910 
se Obecná škola stala českou školou.

Lipina byla v těch letech samostatnou osadou, 
malé děti to do radvanické školy měly daleko. 
Místní obyvatelé si v roce 1906 vybudovali svoji 
Obecnou školu (budova Unimetry).

V roce 1925 schválilo radvanické zastupi-
telstvo stavbu měšťanské školy u pošty. Velice 
elegantní dvoupatrovou budovu nám záviděli 
i Slezskoostravští a byla v té době nazývána 
„školní palác“. Vyučování bylo na Měšťanské 
škole Frant iška Sokola Tůmy zahájeno 
11. 9. 1927. Prvními řediteli byli Maxmilián 
Stromský a Adolf Sobek. Na střeše školní 
budovy se tyčila vznosná rozhledna. Byla však 
pouze dřevěná a v roce 1951 byla odstraněna. 

V parčíku před školou stojí busta Františka 
Sokola Tůmy, ostravského novináře a spisova-
tele. Rovněž zde byly umístěny bludné balvany, 
které v době ledové přinesl skandinávský ledo-
vec na naše území.

Od roku 2003 je součástí ZŠ Vrchlického 
i bartovická škola, která byla otevřena v roce 
1886. Loni jsme tedy oslavovali její 130.výročí.

O vzniku další obecné školy bylo rozhodnuto 
již v roce 1913 na Trnkovci. Ke stavbě ovšem 
došlo až v roce 1946. Vyučování zde začalo 
v roce 1950. Od roku 1953 to byla devítiletka. Od 
roku 2014 byla také ZŠ Trnkovecké sloučena se 
ZŠ Vrchlického.

Ve 24 t ř ídách na všech budovách ZŠ 
Vrchlického navštěvuje školu 452 žáků.

Tolik z historie školství v našem bydlišti 
a fotografie vám jistě řeknou více.

Zpracovala z obecních kronik a ze skvělé 
knihy „Radvanice a Bartovice v letopisech 
a obrazech“ 

 Lenka Mladěnková
editor školního časopisu „Listy Vrchličáku“

Naše škola oslaví 16. června  
90. výročí svého založení

Zveme vás k účasti v soutěži výtvarných 
prací dětí a mládeže se specifickými problémy 
s názvem „I malá rodina umí velké věci“.

Soutěž je vyhlášena v rámci jubilejního XXV. 
ročníku Evropských dnů handicapu v Ostravě, 
který se uskuteční ve dnech 2. – 6. října 2017. 

Soutěžní podmínky
- Účastnit se mohou děti a mládež do 26 let se 

specifickými problémy a také vzdělávací, 
sociální a zdravotní instituce se zaměřením 
na tuto cílovou skupinu.

- Za organizaci může být zasláno nejvýše 20 
výtvarných prací.

- Jednotlivec může přihlásit pouze jednu práci.
- Výtvarné práce musí být opatřeny názvem 

obrázku, jménem, příjmením, věkem a krát-
kým představením autora. Chybět nesmí ani 
kontakt na autora, případně organizaci, za 
kterou se soutěže účastní.

- Účastí v soutěži vyjadřuje každý jednotli-
vec i instituce souhlas s prezentací autor-
ského díla na veřejnosti i s tím, že Asociace 
TRIGON může dílo užít k propagačním či 
jiným účelům, a to bez nároku na autorský 
honorář a jiné uplatnění autorských práv. 

- Poslané výtvarné práce do soutěže nebudou 
vráceny. 

Uzávěrka soutěže je 30. června 2017!
Máte-li zájem se výtvarné soutěže zúčastnit, 

informujte nás laskavě na e-mail: mvrbova@

asociacetrigon.eu , abychom Vás mohli zařadit 
mezi partnerské organizace na internetových 
stránkách Evropských dnů handicapu. 

Obálky se soutěžními pracemi posílejte na 
adresu: 
Asociace TRIGON, Skautská 1045/3, 708 00 
Ostrava-Poruba. 
Na obálku nezapomeňte připsat heslo: „Výtvarná 
soutěž“
Nejzajímavější a nejzdařilejší práce budou 
vystaveny během konání letošních Evropských 
dnů handicapu v Ostravě. 

Deset nejlepších autorů, k teré vybere 
odborná komise, bude oceněno 4. října v Domě 
kultury města Ostravy na slavnostním večeru 
Křišťálový kamínek 2017.

VÝTVarNá SOUTĚŽ

Budova školy na ul. Havláskova Q Budova školy na ul. Vrchlického 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

inzerce

inzerce

UHELNÉ SKLADY JAN MARIA – ul. Zvěřinská, Ostrava 
 

Nabízíme balené i volně ložené uhlí, platba na místě v hotovosti: 
 Černé a hnědé uhlí, koks, brikety 
 Černý a hnědý hrášek do automatických kotlů 

Dopravu paliva zajistíme zdarma do	15km (odběr min. 30q).  
 

KARBOTRADE	s.r.o. 
IČ: 28659198 

Informace a objednávky: 
 602 502 816 

Aktuální ceník, otevírací doba a další informace na  
www.uhli-janmaria.cz 

  

Místní poplatek za svoz odpadu se nemění. Uhraďte ho 
do 30. 6. 2017!

Už od roku 2005 je výše místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů, lidově poplatku „za odpad“, stano-
vena na 498 Kč na osobu a kalendářní rok a nezvýší se ani pro 
rok 2017. Poplatek platí občané přihlášení ve městě k trvalému 
pobytu nebo k přechodnému pobytu na dobu delší než 90 dnů. 
Každoročně ho je třeba uhradit do 30. června, a to bez výzvy 
nebo vydání platebního výměru ze strany města. Podrobné 

listí a tráva patří 
do bio popelnice

Vzduch je naše společné bohatství. V zájmu jeho 
ochrany platí od začátku tohoto roku obecně závazná 
vyhláška, která zakazuje na území celého města spalovat 
v otevřených ohništích suchý rostlinný materiál za úče-
lem jeho odstranění. Rostlinným materiálem se rozumí 
prakticky veškerý biologicky rozložitelný materiál 
z úklidu a údržby pozemků a rostlin. Jedná se zejména 
o trávu, seno, slámu, větve, kořeny a stonky bylin, listí, 
jehličí, kůru, květenství, plody, piliny. To vše patří do 
bio popelnic, o jejichž přistavení zdarma mohou majitelé 
rodinných domů se zahradou zažádat na odboru ochrany 
životního prostředí magistrátu. Podrobnosti lze najít na 
https://biopopelnice.ostrava.cz/. Za porušení vyhlášky 
hrozí pokuta do 30 tisíc korun, v případě právnické osoby 
až 200 tisíc korun. Sankce za přestupek nebo za správní 
delikt projednává a ukládá obec, tedy v podmínkách 
Ostravy městský obvod. Zdroj: MMO

za odpad zaplatíme stejně
informace lze najít na webu města www.ostrava.cz v sekci Platba za komunální odpad, na 
telefonním čísle 844 12 13 14 nebo na e-mailové adrese komunalniodpad@ostrava.cz.

Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku 
zvýšit až na trojnásobek. V případě změny místa trvalého pobytu se uhradí pouze 
poměrná část poplatku. Vznikne-li nedoplatek osobě nezletilé nebo omezené ve své-
právnosti, přechází poplatková povinnost na jeho zákonného zástupce nebo opatrov-
níka. Znamená to, že dlužníkem nemůže být nikdy dítě, nýbrž pouze jeho rodič nebo 
zákonný zástupce. Osvobozeny od poplatku jsou děti z dětských domovů a zařízení 
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osoby umístěné v domovech pro zdravotně 
postižené, pro seniory, v domovech se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení, 
vězni, popřípadě pacienti psychiatrické léčebny. Podmínkou je, že důvody pro nárok 
na osvobození trvají nepřetržitě alespoň dvanáct po sobě jdoucích měsíců. 

Zdroj: MMO

VÝVOZ SEPTIKU 
A ŽUMP – 8 m3

Fa Ivan Buš
Na Hermaně 301/16, 739 32 Vratimov

mail: mujcuc@seznam.cz

mob. 792 304 517
po dohodě SO + NE

Témata:
Životní priority.

Věčně  omílaná komunikace.
Naplňování potřeb – manželská maturita.

www.PrOrOdINy.cZ

cyklus začíná 7. 6. 2017,
navazuje 14.6 . a 21. 6.,
vždy od 18.00 hodin.
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