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pozvánka  
na adventní 
koncert

K blížícímu se adventnímu času neod-
myslitelně patří každoroční adventní kon-
cert pořádaný naším městským obvodem. 
Letošní koncert se bude konat v neděli 
3. 12. od 17 hodin v Husově sboru na 
ul. Menšíkově v Ostravě-Radvanicích. 
Návštěvníci se mohou těšit na vánoční písně 
v podání mladé dvojice úspěšných muzi-
kálových zpěváků Tomáše Löbla a Genny 
Ciatti. Zastavte se tedy zaposlouchat do pří-
jemných tónů vánoční hudby a zpříjemnit si 
předvánoční čas. Vstup je zdarma.

Šárka Tekielová, 
starostka

mikulášská nadílka u Vás doma

rozsvícení vánočního stromu
Už pošesté se před radnicí našeho měst-

ského obvodu rozsvítí vánoční strom a to ve 
středu 22. listopadu 2017 v 17 hodin. Součástí 

celého podvečera bude i hudební vystoupení dětí 
Základní školy Vrchlického 5, příspěvkové orga-
nizace, pod vedením paní vychovatelky Lenky 

Mladěnkové, nebude chybět 
tradiční občerstvení. Děti si 
budou moci napsat své přá-
níčko Ježíškovi, které vloží 
do schránky umístěné pod 
vánočním stromem. Vedení 
městského obvodu pak třem 
vylosovaným dětem přání na 
Štědrý den splní. Akce má 
vždy neopakovatelnou atmo-
sféru obohacující dospělé 
a hlavně děti. Proto se přijďte 
na chvíli zastavit a strávit 
př íjemné okamžiky, které 
rozsvěcení vánočního stromu 
přináší.

Šárka Tekielová, 
 starostka

Městský obvod každoročně nabízí možnost 
zajištění bezplatných služeb čerta a Mikuláše, 
kteří by v případě Vašeho zájmu mohli společně 
s anděly navštívit i Vaši domácnost. Tuto možnost 
nabízíme ve dnech 5. a 6. 12. 2017 vždy v odpoled-
ních a podvečerních hodinách. Pokud máte o tuto 
službu zájem, je potřeba se nahlásit e-mailem na 

adrese jsedlakova@radvanice.ostrava.cz, pří-
padně telefonicky na č. 599 416 113. V žádosti, 
prosím, uveďte Vaše jméno, adresu, telefonický 
kontakt, požadované časové rozmezí návštěvy, 
jména a věk dětí. Tato akce je vhodná spíše pro 
menší děti, ideálně do 10 let. Termín podávání 
přihlášek je do 28. 11. 2017. (red)
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Jak likvidovat listí 
a jiný rostlinný odpad

Podzimní období je na našich polích a zahra-
dách spojeno kromě příjemných okamžiků  
i s problémem likvidace rostlinné hmoty, 
ať už se jedná o spadané listí nebo dřevní 
hmotu z ošetření dřevin. Vzniká množství 
rostlinného odpadu, který je nutno likvido-
vat v souladu s platnými právními předpisy. 
Připomínáme tedy zásady, kterými je nutno 
se řídit. Podle ustanovení § 16, odst. 4, zákona 
č. 201/2012 Sb. o ovzduší v platném znění, lze 
spalovat v otevřených ohništích jen suchý rost-
linný materiál. V praxi však zcela určitě nelze 
zabezpečit např. u listí, natí či pokosené trávy 
absolutní suchost tohoto rostlinného mate-
riálu tak, aby se při jeho pálení vyskytlo jen 
minimální zadýmení. Převážně při spalování 
nedokonale usušeného rostlinného materiálu 
je výsledným efektem dusivý kouř, linoucí se 
do širokého okolí, který může být důkazem 
toho, že je spalován jiný než suchý rostlinný 
materiál, což může být posuzováno jako poru-
šení výše uvedeného zákonného ustanovení  
a ve správním řízení může být uložena pokuta ve 
výši od 500 Kč do 150 000 Kč. Rostlinný odpad 
je tedy možno spalovat v otevřených ohniš-
tích jen zcela suchý a přitom je vždy povinnost 
toho, kdo pálení provádí, respektovat ustano-
vení § 1013 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., nový 
občanský zákoník v platném znění, tj. vlastník 
se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, 
prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné 
podobné účinky (imise) vnikají na pozemek 
jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené 
místním poměrům a podstatně omezují obvyklé 
užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. 
Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek 
jiného vlastníka bez ohledu na míru takových 
vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se 
to opírá o zvláštní právní důvod. Upozorňujeme 
občany, že statutární město Ostrava nemá 
vlastní právní předpis (obecně závaznou 
vyhlášku) upravující možnost spalování jiného 
odpadu v otevřených ohništích, než jaký povo-
luje zákon. S ohledem na výše uvedené je 
možno v městském obvodu provádět likvidaci 
bioodpadu formou kompostování na vlastním 
pozemku, uložením odpadu do hnědých nádob 
na bioodpad, o jejichž bezplatný pronájem lze 
požádat u Magistrátu města Ostravy, nebo ulo-
žením ve sběrném dvoře. 

Pavla Kolářová, 
odbor SŘDaŽP

Statutární město Ostrava vyhlásilo XI. ročník 
ankety Senior roku 2017, současně též vyhlásilo 
kategorii Klub seniorů 2017. Do této kategorie 
může kdokoliv nominovat klub, organizaci či sdru-
žení zaměřující se na aktivitu seniorů, o němž se 
domnívá, že je svou činností zajímavý a výjimečný.

Městský obvod Radvanice a Bartovice každo-
ročně nominuje jednotlivce z řad aktivních seni-
orů, ale letos se rozhodl k nominaci celého klubu.

Klub důchodců Bartovice je jedním ze tří 
klubů důchodců městského obvodu Radvanice 
a Bartovice. Byl založen 5. dubna 2001, počet 
jeho členů se postupně rozrostl z původních 50 
členů na stávajících 62. Členové se scházejí pra-
videlně každý sudý čtvrtek. Kromě milého popo-
vídání bývá náplní jejich setkávání často aktivní 
tematický program, jehož se účastní členové 
vždy v hojném počtu. Několikrát ročně pořádají 
výlety jak za kulturou, tak do přírody, navštěvují 
zámky, výstavy. Zorganizovali výlet do skan-
zenu v Rožnově pod Radhoštěm, každým rokem 
se vydávají do Beskyd sbírat lesní plody. Velmi 
oblíbenou každoroční tradicí se také stal již pra-
videlný týdenní rekondiční pobyt v horských 
oblastech Moravskoslezského kraje, který je vždy 
nadšeně očekáván bez ohledu na počasí. V rámci 
pobytu si senioři mohou vybírat z různých akti-
vit a načerpat tak další sílu a energii pro dnešní 
hektický život, odpočinout si ve společnosti svých 
přátel při společných procházkách nebo zábav-
ném večeru s tancem, hudbou a zpěvem.

Díky tomu, že budova klubu stojí v těsné 
blízkosti mateřské školy, vedlo toto sousedství 
postupně ke vzájemné obohacující spolupráci. 
Obě generace se snaží navzájem si předávat radost, 
uvědomují si a svými činnostmi také dokazují, 
že stáří může být i hezké a vždy je na co se těšit. 
S dětmi každoročně společně v klubu oslavují 
např. Mezinárodní den žen, ke kterému děti s paní 
učitelkou připravují krásné, milé pásmo básniček 
a tanečků. Naopak členové a členky klubu se při 
ukončení školního roku aktivně zapojují do pro-
gramu spojeného s ,,rozloučením se školkou.“ 
Připravují pro děti zábavné hry a drobné dárečky. 
Všichni bez rozdílu věku se z těchto akcí radují 
a někdy je opravdu těžké říci, komu se zračí ve 
tváři větší nadšení.

Členové klubu se mimo jiné dvakrát ročně, 
na jaře a na podzim, setkávají při oslavě svých 
význačných životních jubileí. Při této události 
jsou oslavenci vždy potěšeni drobným dárkem 
a kytičkou. I toto je příležitost uspořádat kulturní 
program, pozvat divadelníky či muzikanty, slav-
nostně se nastrojit a užít si odpoledne v příjemné 
společnosti. Pro členy klubu, kteří se svým život-
ním partnerem oslavili takové jubileum, jako je 
zlatá svatba, připravují jejich mnohaletí přátelé 
oslavu s posezením a hudbou.

Senioři našeho bartovického klubu pořádají 
různé společenské, zábavné či kulturní aktivity 
po celý rok. Kromě již zmíněných akcí se po slav-
nostním zahájení nového roku v lednu scházejí 
dále při příležitosti oslavy masopustu, posedí, 
zavzpomínají a zazpívají si při smažení vaječiny. 
Není možno samozřejmě opomenout stavění 
a kácení máje. Léto si naši senioři vyhradili přede-
vším na pořádání výletů a rekondičních pobytů na 
horách, sluníčka si užívají i v brzkém podzimním 
období v září při grilování. Po podzimním setkání 

se svými jubilanty se již všichni těší na prosinec 
na setkání s Mikulášem při mikulášském večírku 
a poté i na silvestrovské posezení. Po celý rok se 
snaží dodržovat a oslavovat lidové tradice a hod-
noty, na což jsou nejen sami pyšní, ale touto svou 
činností je nenásilně připomínají i nám ostatním, 
kteří na ně, bohužel, postupně zapomínáme či 
rezignujeme.

Výčet aktivit a činností bartovického klubu 
důchodců není zdaleka úplný. A abychom zde 
nehovořili především o zábavných společenských 
akcích, musíme zmínit též nepravidelné besedy 
s Policií České republiky či Městskou policií 
Ostrava. Senioři si totiž velice dobře uvědomují 
svou zranitelnost a rádi se nechají poučit o tom, 
jak je možno reagovat na různé nechtěné nástrahy 
svého okolí.

Členové klubu pořádali pro své seniory 
v minulých letech dokonce i hodiny jógy. O toto 
cvičení byl velký zájem, cvičilo se každý týden 
nepřetržitě celých sedm let. Hodiny jógy v klubu 
důchodců však ustaly, poněvadž se „jejich“ cviči-
telka odstěhovala. Dodnes na tyto hodiny a paní 
cvičitelku rádi vzpomínají a říkají, že zatím nena-
šli nikoho jiného, kdo by ji byl schopen nahradit.

Jak ř íká předseda klubu, pan Adamus: 
„Nejhezčí na tom všem konání je úsměv lidí, kteří 
po akci odcházejí domů. Pokud by to tak nebylo, 
nemělo by to smysl.“ Jeho slova potvrzují např. 
i členky klubu, paní Čajková nebo paní Najzarová, 
které dodávají: „Do klubu si chodíme popovídat 
se svými přáteli, osvobodit se od každodenních 
starostí.“ A tak to má nejspíš být. Všichni bychom 
si měli uvědomit, že na světě je každému lépe 
s úsměvem na tváři, s dobrými přáteli, se kterými 
můžeme sdílet nejen to dobré, ale i životní trable. 
A členové bartovického klubu důchodců nám uka-
zují, jak na to. Je to vlastně velice jednoduché…

Smysluplnost počínání bartovického klubu 
důchodců dokládá i to, že mezi aktivními členy je 
také pár lidí, kteří se již z obce z různých důvodů 
odstěhovali. Avšak kořeny, lidské vazby a sku-
tečnost, že bartovický klub naplňuje svůj účel 
a poslání opravdu od srdce, je táhne za svými 
kamarády zpět kdykoliv jim to vzdálenost, 
zdraví či jiné okolnosti dovolí. Mnohých akcí 
bartovického klubu důchodců, jako např. výletů 
či rekondičních pobytů, se účastní též jejich přá-
telé z dalšího klubu důchodců v obci, a to klubu 
při domě s pečovatelskou službou Ostrava-
-Bartovice. 

Klub důchodců Bartovice si vede o své čin-
nosti podrobnou a krásnou kroniku již od svého 
založení. Nejednou dojde při setkání i na vzpomí-
nání, a proto jsou všechny díly kroniky chráněny 
doslova „jako oko v hlavě.“

Pod vedením předsedy klubu a díky aktiv-
nímu zájmu členů klubu se daří udržovat kulturní 
a společenský život seniorů v obci na vysoké 
úrovni. Klub důchodců Bartovice nemá svého 
pravidelného sponzora. Jeho aktivity jsou ze 
značné části finančně či organizačně podporo-
vány městským obvodem. Máme za to, že klub 
si své ocenění zaslouží, přinejmenším za svůj 
přínos pro aktivizaci a aktivní společenský život 
seniorů, schopnost spojovat svou rozsáhlou a pro-
spěšnou činnost s prací s dětmi a celkově svou 
činností obohacovat život celé obce.

Šárka Tekielová, starostka 

Nominace do ankety senior roku



Rada městského obvodu na své 72. schůzi 
konané dne 20. září 2017
-  rozhodla o schválení záměru pronájmu 

pozemku v k. ú. Radvanice,
-  rozhodla o uzavření smluv o smlouvách 

budoucích o zřízení služebnosti a zakládají-
cích právo umístit a provést stavbu,

-  schválila harmonogram prací na návrhu 
rozpočtu na rok 2018 a metodiku pro sesta-
vování návrhu rozpočtu městského obvodu 
Radvanice a Bartovice na rok 2018 a uložila 
všem vedoucím odvětvových odborů, ředi-
telům příspěvkových organizací a velitelům 
jednotek sboru dobrovolných hasičů předlo-
žit odboru financí a rozpočtu požadavky na 
rozpočet,

-  rozhodla na základě protokolů o otevírání 
a hodnocení nabídek na služby pod názvem 
„Provedení zimní údržby místních komu-
nikací a ploch na území městského obvodu 
Radvanice a Bartovice v období 2017/2018“, 
o výběru nejvýhodnější nabídky:

  a) pro část č. 1 Zimní údržba místních komu-
nikací a ploch v k. ú. Radvanice a uzavření 
smlouvy o dílo se zhotovitelem: Technické 
služby, a.s. Slezská Ostrava, IČ 47674725, 

  b) pro část č. 2 Zimní údržba místních komu-
nikací a ploch v k. ú. Bartovice a uzavření 
smlouvy o dílo se zhotovitelem: Technické 
služby, a.s. Slezská Ostrava, IČ 47674725, 

-  c) pro část č. 3 Zimní údržba chodníků 
a zastávek v k. ú. Radvanice a k. ú. Bartovice 
a uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem: 
Zbyněk Najzar, IČ 40275582, 

-  rozhodla na základě protokolu o otevírání 
obálek, zprávy o hodnocení nabídek o pořadí 
nabídek na veřejnou zakázku pod názvem 
„Sídelní zeleň - Fryštátská v k.ú. Radvanice“ 
o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření 
smlouvy o dílo se zhotovitelem ZAHRADY 
R+R – realizace a údržba zahrad s.r.o., IČ 
27822737,

-  rozhodla na základě protokolu o oteví-
rání nabídek, protokolu hodnocení nabí-
dek o pořadí nabídek na veřejnou zakázku 
malého rozsahu pod názvem „Odstranění 
tříkomorové jímky na pozemku p. č. 730/1 
v k. ú. Radvanice“ o výběru nejvýhodnější 
nabídky a o uzavření smlouvy o dílo se zho-
tovitelem SF-zemtrade s.r.o., IČ 28628683,

-  vzala na vědomí informaci o omluvě a neu-
zavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Oprava oplocení hřbitova 
v Radvanicích“ se společností INKAM 
cz, s. r. o., IČ 27827844, a rozhodla na 
základě zprávy o posouzení a hodnocení 

nabídek o pořadí jednotlivých nabídek, 
o výběru v pořadí druhé nejvýhodnější 
nabídky a o uzavření smlouvy o dílo na rea-
lizaci zakázky „Oprava oplocení hřbitova 
v Radvanicích“ s dodavatelem ENESPO, s. 
r. o., IČ 27774571,

-  rozhodla na základě protokolu o otevírání 
nabídek, protokolu hodnocení nabídek 
o pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého 
rozsahu pod názvem „Oprava VO v areálu 
bývalého koupaliště v Ostravě -Radvanicích“ 
o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření 
smlouvy o dílo se zhotovitelem Ostravské 
komunikace, a.s., IČ 25396544,

-  projednala bytové záležitosti,
-  rozhodla na základě protokolu o otevírání 

nabídek, protokolu hodnocení nabídek 
o pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého 
rozsahu pod názvem „Zpevněné plochy kou-
paliště Radvanice“ o výběru nejvýhodnější 
nabídky a o uzavření smlouvy o dílo se zho-
tovitelem EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, 
na své 73. schůzi konané dne 4. října 2017,

-  vzala na vědomí zápis č. 14/2017 z jednání 
finančního výboru konaného dne 18. září 
2017,

-  vzala na vědomí zápis č. 7/2017 z jednání 
komise životního prostředí, bezpečnosti 
a dopravy konaného dne 20. září 2017,

-  vzala na vědomí zápis č. 27/2017 z jednání 
komise sociální, sportovní a školství konané- 
ho dne 28. srpna 2017,

-  projednala žádost o sjednání smlouvy o právu 
provést stavbu pro stavbu „Rekonstrukce 
a modernizace silnice II /479 Ostrava, 
ul. Těšínská II. etapa“, a schválila návrh 
smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 
parc. č. 476/3, ostatní plocha, ostatní komuni-
kace, pozemku parc. č. 476/2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, pozemku parc. č. 907/1, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. 
Bartovice organizaci DOPRAVOPROJEKT 
Ostrava, a. s., na dobu realizace,

-  schválila rozpočtové opatření č. 14/2017,
-  projednala návrh na zrušení veřejné zakázky 

malého rozsahu na službu pod názvem 
„Projektová dokumentace pro územní řízení 
- Úprava Podleského potoka, odvodnění 
v Ostravě -Bartovicích“, a rozhodla o zru-
šení veřejné zakázky malého rozsahu na 
službu pod názvem „Projektová dokumen-
tace pro územní řízení - Úprava Podleského 
potoka, odvodnění v Ostravě -Bartovicích“ 
a o zaslání informace o zrušení zakázky 
uchazeči v zadávacím řízení, společnosti 
Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081.

Zastupitelstvo městského obvodu na 
svém 17. zasedání konaném dne 21. září 
2017
-  vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolního 

výboru č. 14/2017 konaného dne 19. června 
2017,

-  vzalo na vědomí zápis č. 13/2017 z jednání 
finančního výboru konaného dne 23. června 
2017,

-  projednalo žádost společnosti PVPPS, z. 
s., IČ 05113229, o odkup nemovitostí ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svě-
řená správa městskému obvodu Radvanice 
a Bartovice, pozemků parc. č. 260/4 s budo-
vou č. p. 655 (dům Pátova 2), parc. č. 260/3 
s budovou č. p. 656 (dům Pátova 4) a parc. 
č. 260/2 s budovou č. p. 657 (dům Pátova 6), 
vše v k. ú. Radvanice, a rozhodlo nesouhlasit 
se záměry prodeje uvedených nemovitostí,

-  projednalo žádost o odkup pozemků parc. 
č. 2028/2, zeleň, ostatní plocha, o celkové 
výměře 546 m2 a parc. č. 2028/3, zastavěná 
plocha a nádvoří, o celkové výměře 205 m2, 
vše v k. ú. Radvanice, a rozhodlo souhlasit se 
záměrem prodeje pozemku parc. č. 2028/3, 
a nesouhlasit se záměrem prodeje pozemku 
parc. č. 2028/2, 

-  projednalo nabídku daru pozemku parc. 
č. 1267/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, 
o celkové výměře 475 m2, v k. ú. Bartovice, 
a rozhodlo souhlasit s bezúplatným nabytím 
pozemku a následně s uzavřením darovací 
smlouvy,

-  projednalo nabídku společnosti M&M 
investiční, s.r.o., IČ: 28779827, s nabídkou 
koupě bytu v budově č. p. 641/1 na ulici 
Rokycanova, stojícím na pozemku parc. 
č. 1185, v k. ú. Radvanice, a rozhodlo souhla-
sit s koupí výše uvedeného bytu za kupní cenu 
ve výši 243 910 Kč (dle znaleckého posudku) 
a s uzavřením kupní smlouvy se společností 
M&M investiční, s.r.o.,

-  projednalo nabídky k odkupu garáží na 
pozemcích v k. ú. Radvanice a rozhodlo neu-
platnit předkupní právo na budovy garáží,

-  schválilo plnění příjmů a čerpání výdajů z roz-
počtu městského obvodu Radvanice a Barto- 
vice za leden – červen 2017.

Kateřina Zdražilová,  
pověřena zastupováním tajemnice
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z jednání místní samosprávy

V sobotu dne 21. 9. 2017 slavnostně při-
vítala v obřadní síni radnice starostka Šárka 
Tekielová nově narozené občánky našeho 
městského obvodu. Rodiče, jejich nejbližší 
a přátelé přijali pozvání na slavnostní vítání 
občánků, milé Ellenky, Emičky, Danielky 
a milého Alexe, Matyáška , Chr ist iánka 
a dvou Kubíčků. Pro tento krásný den si pro 

naše nejmenší připravily milé vystoupení 
děti z Mateřské školy Za Ještěrkou v Ostravě-
-Bar tovicích pod vedením paní učitelky 
Marcely Krystyjanové. Poté paní starostka 
rodičům dětí pogratulovala, předala jim věcný 
dar a maminkám květiny. Rodiče se zapsali do 
naší pamětní kroniky a nechali se s miminkem 
vyfotit u kolébky. 

Příjemnou slavnostní atmosféru celého 
obřadu zdokumentoval pan Roman Pecháček 
na společné CD, které si rodiče mohou vyzved-
nout na sekretariátě úřadu. 

Šárka Krkošková, 
odbor OaVV

fota na zadní straně

Vítání občánků
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Koncem června se mělo uskutečnit diva-
delní představení hry z pera C. Goldoniho 
Sluha dvou pánů v podání divadelního souboru 
Těšínského divadla. Z důvodu celodenního pře-
rušení dodávky elektrické energie se však před-
stavení zrušilo. Náhradní termín představení 
byl stanoven na 29. 9. 2017. Sál společenského 
domu v Ostravě -Bartovicích se zaplnil diváky 

do posledního místečka. Ti pak mohli sledovat 
příběh sluhy Truffaldina, který přijal nepro-
zřetelně službu u dvou pánů najednou, což ho 
přivedlo do prekérních situací, které většinou 
zvládal, a ještě se stačil zamilovat. 

Divácky úspěšná komedie získala ohlas 
i mezi občany našeho městského obvodu. 

(red)

těšínské divadlo zavítalo do společenského domu

Dnem 1. 1. 2017 vstoupila v platnost novela 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, která 
zvyšuje pravomoci místních úřadů a dává jim 
možnost kontrolovat topeniště a palivo, kterým 
topí lidé v soukromých objektech. Co spalovat 
lze, a co nikoliv? Jednoduše řečeno, spalovat lze 
pouze paliva, která splňují požadavky na kva-
litu paliv stanovených výrobcem kotle. Přísně 
zakázáno je spalovat hnědé uhlí energetické (to, 

které je určeno pro elektrárny), lignit (méně kva-
litní hnědé uhlí), uhelné kaly a z materiálů, ke 
kterým se běžně dostaneme, to je dřevotříska, 
překližka, dřevovláknitá deska a další druhy 
lepeného dřeva. Výslovně zakázáno je též spalo-
vání odpadu vzniklého v domácnostech. 

Kontrola může být provedena na základě 
opakovaného důvodného podezření o špatném 
spalování. Podnětem k zahájení úkonů úřadu 
mohou být např. fotografie, videa pokrýva-
jící více než 30minutový kontinuální záznam 
kvůli prokázání, že se nejednalo pouze o fázi 
roztápění atp. Pokud dojde k prvnímu důvod-
nému podezření, například z podnětu souseda, 

bude majitel písemně poučen, že při dalším pře-
stupku může být provedena kontrola tepelného 
zdroje. Teprve v případě opakovaného pode-
zření na porušení zákonem daných povinností 
a po prvním písemném upozornění zaslaném 
provozovateli spalovacího zdroje může orgán 
ochrany ovzduší přistoupit ke kontrole spalova-
cího zdroje. V případě, že majitel odmítne kon-
trolu vpustit do svého domu, hrozí mu za tento 

přestupek udělení pokuty až do 
výše 50 tisíc korun. Pokuta ve 
stejné výši hrozí i v případě, že 
se potvrdí nezákonné jednání, 
tedy spalování zakázaných 
věcí.

Dle zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší jsou před-
mětné kontroly v kompetenci 
úřadů obcí s rozšířenou působ-
ností, tj. pro náš městský obvod 
Magistrát města Ostravy, odbor 
ochrany životního prostředí. 
S podněty ke kontrole je možno 
se  obracet   př ímo na  tento 
správní orgán, případně svůj 

podnět zaslat prostřednictvím Úřadu městského 
obvodu Radvanice a Bartovice.

Místostarosta Aleš Boháč se k celé věci 
vyjádřil takto: „V našem městském obvodě 
je přes 1600 rodinných domů. Je nám zcela 
jasné, že je pouze pár jedinců, kteří nedbají 
výše uvedených legislativních ustanovení, 
a za zdejší nepříznivé ovzduší nemohou pouze 
lokální topeniště. Nepochybně př ispívají 
v topné sezóně k horšímu životnímu prostředí, 
nicméně nemohu souhlasit s argumentací 
společnosti ArcelorMittal, že jsou to právě 
lokální topeniště z rodinných domů, kdo stojí 
za zdejším nepř íznivým stavem ovzduší. 

Vím, že se někteř í občané obávají podat 
podnět Magistrátu města Ostravy o obtě-
žujícím kouři z komínů třeba od sousedů, 
ať už z důvodů obavy z nějaké osobní msty, 
nebo si nechtějí nabourat jinak dobré soused-
ské vztahy, proto nabízím svou osobní účast 
a pomoc v podání podnětu za občany, kteří 
mají obavy z následků ohlášení. Mohu pod-
nět podat k magistrátu svým vlastním jménem 
bez uvedení osoby, která mi podnět poslala.“

Pavla Kolářová,
odbor SŘDaŽP

začala topná sezóna Oznámení 
změny umístění 
kontejneru na 
použitý textil

Informujeme občany, že v září letošního 
roku došlo k přemístění kontejneru společ-
nosti Diakonie Broumov na sběr použitého 
textilu, a to z ulice Vrchlického na křižovatku 
ulic Dalimilova a Holešova. Přemístění bylo 
iniciováno městským obvodem s ohledem na 
skutečnost, že oděvy uložené do tohoto kon-
tejneru byly z něj vybírány a následně rozha-
zovány v okolí základní školy a pošty. 

Pro nové umístění byla vybrána klidnější 
lokalita, kde je předpoklad, že Vámi ode-
vzdaný textil bude použit k účelům, pro které 
byly tyto kontejnery zřizovány. Rovněž 
žádáme občany, aby již do prostoru kontej-
nerového stání na ulici Vrchlického textil 
neodkládali. 

Pavla Kolářová, odbor SŘDaŽP 
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Pokud člověk chodí do svého 
zaměstnání rád a tráví tam více 
času než doma, dá se říci, že je 
to workoholik. Nicméně zdravý 
workoholismus, k terý rozvíjí 
sebe sama a není zaměřen pouze 
na komerci, nemusí být vůbec na 
škodu. O tom se nás bude dnes 
snažit přesvědčit paní Kateřina 
Tomanová z Ostravy -Radvanic, 
které věnujeme dnešní díl seriálu 
o podnikatelích našeho městského 
obvodu.

Co je tedy tím koníčkem, který 
se stal paní Tomanové i zaměst-
náním? Je to divadlo, hudba a kul-
tura sama o sobě. Před pár lety 
začala psát jen tak z volné chvíle 
knížky – a jak sama říká, jsou to 
veselé příběhy na smutná témata, např. nevyda-
řené partnerské vztahy. Později byla oslovena 
jedním pražským divadlem, aby své příběhy 
přenesla na divadelní prkna. Napsala první 
scénář k divadelní komedii Svaté neřesti, pak 
další a další. Kontakty z oblasti divadel rozší-
řila i na oblast hudební scény, začala psát texty 
písní, sestavovala zábavné pořady se svým 
autorským čtením a v současné době „prodává 
kulturu“ a jezdí na představení napříč celou 
Českou republikou.

Zajímalo nás, jestli tíhla k divadlu a kultuře 
odjakživa. „Odmala jsem chodila tu a tam do 
divadla se svou tetou, která divadlem doslova 
žila. Nikdy by mě nenapadlo, že budu jednou 
sama psát a divadlem se živit,“ vzpomíná na 
své dětství paní Tomanová. „Pak jsem v dospě-
losti párkrát přešlápla v partnerských vztazích 
a snažila jsem se z depresí vypsat. Nikdy jsem se 
necítila jako spisovatelka, spíše jen jako pisálek. 
Ale když už vyšly moje čtyři knihy a počali mě 
v různých médiích představovat jako ostravskou 
spisovatelku, začala jsem se s tím smiřovat,“ 
dodává se smíchem. „Kurz tvůrčího psaní na 
Literární akademii v Praze jsem absolvovala, až 
když jsem měla vydané dvě knížky a psala jsem 
první scénář. Ale víte, co bylo zábavné? Že jsme 

nad mou první divadelní hrou seděli tři ekono-
mové a jeden automechanik. Tihle všichni dělají 
kvalitní kulturu – vyklubal se z nich režisér, dra-
maturg a úspěšný herec. V umění asi nehraje roli 
vzdělání, nýbrž talent. Jenže já jsem poctivec, 

chci mít i školu, proto nyní studuji kulturní dra-
maturgii se zaměřením na divadlo na Slezské 
univerzitě v Opavě.“ 

Jak z rozhovoru vyplynulo, paní Tomanová 
se nezabývá profesně kulturou moc dlouho, 
teprve sedm let. A do té doby? Už zaznělo eko-
nomické vzdělání. „Ano, vystudovala jsem 
ekonomiku a management na předchozí vysoké 
škole a doplnila jsem si pedagogické vzdělání na 
Ostravské univerzitě. Asi dva roky jsem učila 
na střední škole, ale volné povolání, tedy pod-
nikání mě lákalo více. Víte, já jsem vše musela 
ještě podřídit rodině. Celou dobu jsem se starala 
o svého invalidního syna, který se nenarodil 

zdravý. A práce či studium 
byl  takový můj únik od 
reality. Většinou jsem vše 
přizpůsobovala jeho času 
a pot řebám a ve zby tku 
jsem si mohla psát a hrát,“ 
vysvětluje paní Tomanová 
a dodává: „Podnikání byl 
asi jediný způsob, jak můj 
kon íček udělat   zá roveň 
i zaměstnáním. Moc ráda 
jsem i několik let pracovala 
na zkrácený úvazek na zdej-
ším úřadě. Získala jsem tak 
povědomí o zdejších lidech 
a životě v našem městském 
obvodě.“

Asi by se hodilo závě-
rem dodat, že díky paní 

Tomanové už třetím rokem čtete svoje RaB 
noviny v současné podobě, neboť se podílí na 
redaktorské činnosti.

Pokud máte zájem na své společenské a kul-
turní akce o hezký a kvalitní hudební či diva-
delní program, neváhejte se na paní Tomanovou 
obrátit. Ráda vám s organizací pomůže.
Kontakt: 
Tel. 603 142 068
E-mail: kacata@email.cz
divadlo-praha@seznam.cz
www.katerinatomanova.cz 

(red)

Když se stane koníček zároveň zaměstnáním

seriál
představujeme podnikatele 

v obvodu

 Čas od času nám do redakce RaB novin 
přijde článek s pochvalou a poděkováním za 
různé záslužné činy, ale taky přicházejí články 
opačného charakteru. Pisatel se řádně podepsal, 
a je tedy na zvážení každého z nás, jaký k jeho 
obsahu zaujme postoj. Rozhodli jsme se článek 
zveřejnit se stanoviskem, že otištěné příspěvky 
nemusí vždy odpovídat mínění redakce:

Koncem září srazilo mého vnuka auto na 
přechodu pro chodce u restaurace „U Káňů“. 
Naštěstí utrpěl „ jen“ poranění hlavy a kolene 
s třítýdenní hospitalizací v nemocnici. Léčba 
probíhá zdárně, a proto byl propuštěn do domá-
cího léčení. A teď proč vlastně píšu. Dne 11. 
10. 2017 vezl můj syn vnuka, který chodí o ber-
lích, do školy. Zastavil před školou a vyprovo-
dil vnuka do třídy. Když se vrátil, čekal na 
něho strážník městské policie se služebním 

číslem 5798 a jal se uložit mu pokutu. I pře-
sto, že přišla i paní učitelka a vysvětlovala 
mu, že žák chodí o berlích, tento strážník byl 
neoblomný a uložil mu pokutu 100 Kč. Nejde 
tady o peníze, ale o princip. Samozřejmě je 
tam zákaz vjezdu a z právního hlediska má 
pravdu, ale je tu ještě lidský rozum, podle kte-
rého by se mohl řídit. Nevím, zda má strážník 
nějaké děti, ale jeho arogantní chování jsem 
nepochopil. Nechám na posouzení každého 
z Vás, zda jednal správně. Myslím si, že kdyby 
místo nesmyslného vybírání pokut se posta-
vil na přechod u restaurace „U Káňů“, bylo by 
to pro všechny lepší (hlavně pro ty děti, které 
tudy chodí do školy).

Prosím tímto Redakci RaB novin o zveřej-
nění tohoto příspěvku v novinách.

Petr Neumann

dopis občana

Kalendář 
na rok 2018

Městský obvod Radvanice a Bartovice 
se opět rozhodl v závěru letošního roku 
vydat stolní kalendář na rok 2018, ve kte-
rém občané najdou fotografie ze života nás 
všech v roce 2017. Kalendáře by měly dostat 
zdarma všechny domácnosti Radvanic a 
Bartovic do svých schránek do konce letoš-
ního roku. Pokud nebude někomu kalen-
dář doručen např. z důvodu malé velikosti 
schránky, do které se kalendář nevejde, je 
možné si po domluvě kalendář vyzvednout 
na sekretariátu úřadu.

Šárka Tekielová, starostka



Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel 
a žije v našich srdcích dál…

Dne 11.11.2017 uplyne 5. výročí úmrtí naší 
drahé maminky,

babičky a prababičky, paní
Marie Lembasové.

Dne 14.11.2017 uplyne 20. výročí úmrtí našeho 
drahého tatínka,

dědečka a pradědečka pana
Petra Lembase.

S láskou vzpomínají dcera Anna,
syn Zdeněk, vnučky Renáta, Katka a Zdeňka 

s rodinami. 

Dne 29. 10. 2017  
uplynulo 10. výročí úmrtí  

paní 

Mileny Kaločové, 
vedoucí pošty v Ostravě-Radvanicích. 

S láskou a úctou vzpomínají  
dcera Šárka a Simona s rodinami.

akce v knihovně
 Ostravské stopy
beseda s Petrem Přendíkem
na téma historie Ostravy
středa 1.11. | od 9 do 10
 Světlušky
výtvarné odpoledne pro děti
tvoříme lampiony z papíru
čtvrtek 16. listopadu | od 14 do 15
 Pohádkový duel
test pro děti 
listopad | během půjčování 
 Podzimní melancholie
výstava obrázků listopad | během půjčování 
  Z knižních stránek na filmové 
plátno
výstava knih 
listopad | během půjčování 
KLUB SLUNÍČEK
 Čarovné slůvko a jeho kamarádi
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice
beseda s výtvarnou dílnou
listopad | v dopoledních hodinách
UŽ JSEM ČTENÁŘ
 Draka je lepší pozdravit
hravé povídání o etiketě
s prvňáčky ze ZŠ Bartovice
listopad | v dopoledních hodinách

14.11. 16.00 SPCCH Radvanice – 
výborová schůze

15.11. 14.00

KD Radvanice – 
společenské posezení 
a výstavka ruční tvorby 
členů KD

15.11. 15.00 76. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář starostky

16.11. 16.00 KD Bartovice – Jubilanti 
II. slaví s členy KD

22.11. 17.00 Rozsvícení vánočního 
stromu – radnice úřadu

24.11. 17.00 ČSV Radvanice Bartovice 
– členská schůze

28.11. 15.00 KD při DPS Bartovice – 
tombola

29.11. 14.00 KD Radvanice – příprava 
na advent

30.11. 15.00 KD Bartovice – 
Mikulášská besídka

v měsíci listopadu

Kalendář
událostí
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Uzávěrka příštího čísla
15. listopadu 2017

Dvě srdce na světě jsme měli, která nás 
milovala, 

kdybychom láskou vzbudit je chtěli, 
neozvou se nám vícekrát. 
Umlkla, utichla, šla spát. 

Dne 10.11.2017 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí 
pana Borise Prokopa 
a čtyři smutné měsíce úmrtí 

paní Milady Prokopové z O.-Radvanic. 
S láskou vzpomínáme. 

Dcery Kamila, Monika a syn Marek 
s rodinami.

V letošním roce vzpomene  
5. výročí úmrtí 

pana 

Antonína Kuběny

a zároveň dne 26.11.2017  
vzpomeneme jeho nedožitých 70 let.

S láskou vzpomínají syn Aleš s rodinou.

pozvánka 
na koncert vážné hudby

Ve druhém pololetí jsme pro milovníky 
vážné hudby připravili oblíbený koncert vážné 
hudby studentů Janáčkovy konzervatoře v 
Ostravě. Uskuteční se dne 12. 12. 2017 v 17.00 
hodin v obřadní síni radnice. Věříme, že Vám 
poskytne, tak jako každý rok, nevšední zážitek 
a zpříjemní Vám adventní čas nejkrásnějších 
svátků roku. Jste srdečně zváni.

Šárka Tekielová, starostka

VazBa 
adVeNtNÍCH 
VĚNCŮ
a jiných vánočních vazeb
se uskuteční ve čtvrtek 22. l istopadu 
2017. Sejdeme se opět v 17:00 hodin v klu-
bové místnosti zahrádkářů (ve dvoře za 
Radnicí) a budeme pracovat pod dohledem 
naší známé odbornice Pavlíny Kozlové. 
Akce bude spojena s ochutnávkou vánoč-
ního cukroví a předáváním receptů.
Potřeby necháme na Vaší fantazii.
Ty základní:  kostra věnce, jehličí, větvičky 
keřů, sušené květiny a ovoce, šišky jehlična-
tých stromů, skořápky ořechů, vázací drát, 
zahradnické nůžky, adventní svíce, ozdobné 
stuhy, lepicí pistole aj.
Na Vaši hojnou účast se těší.
Výbor ZO ČZS Radvanice
Informace na tel: 595 178 660, 775 083 473

mikulášská nadílka 
a čertovská show ve 
společenském domě
Kdy? 26. 11. 2017 od 15 hodin
Vstupné 50 Kč (v ceně je i balíček od Mikuláše).
Rezervace na tel. 730 828 644.

pozvánka na 
vernisáž výstavy 

V roce 2017 uplynulo 750. let od první 
písemné zmínky o Ostravě. Součástí oslav je i 
putovní výstava o historii města s názvem „Od 
Petřkovické venuše k Dolní oblasti“, kterou 
připravilo statutární město Ostrava. V pro-
sinci zavítá výstava také do našeho městského 
obvodu. Výstava bude zahájena vernisáží dne 
4. 12. 2017 v 16 hodin ve Společenském domě v 
Bartovicích. V úvodu vystoupí zástupce Archivu 
města Ostravy, který pohovoří o historii města a 
městského obvodu Radvanice a Bartovice.  Jste 
srdečně zváni.

Šárka Tekielová, starostka
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Ve st ředu 11. ř íjna 2017 se zaplnil sál 
Společenského domu v Ostravě -Bartovicích 
necelou stovkou seniorů našeho městského 
obvodu, kteří letos slaví své kulaté či půlku-
laté významné výročí. Setkání jubilantů je již 
tradiční akcí a těší se velké oblibě. Městský 
obvod připravil i tentokrát velmi milé setkání 
s kulturním programem dětí z obou našich 
mateřských škol, které předvedly tanečky, 
zazpívaly písničky a přednesly básničky. Děti 
ze základní školy pak zahrály seniorům krát-
kou pohádku. Program byl doplněn o milá 

slova paní starostky a hudební vystoupení 
pana Jiř ího Karáska z Ostravy -Radvanic. 
Seniorům byl nabídnut oběd, přípitek a další 
malé pohoštění. Kolorit slavnostního odpo-
ledne dokresl i la ky t ička, k terou dostal i 
všichni jubilanti u vstupu do sálu, a vkusně 
nazdobené stoly z rukou paní Kozlové.

Sami jubi lant i hodnot i l i  setkání jako 
velmi dojemné, zavzpomínali si na své dět-
ství, popovídali si se svými přáteli a dáv-
nými spolužáky. Zároveň se těšili už na další 
setkání za dalších pět let, kterého by se rádi 
účastnili.

(red)

setkání jubilantů ve společenském domě

Výstava 
Betlémů

V době od první do třetí adventní neděle, 
respektive tedy od 3. 12. do 17. 12., se usku-
teční v Římskokatolickém kostele v Ostravě-
Radvanicích výstava Betlémů. Výstavu 
pořádá pan Jan Lyčka, který žádá i ostatní 
zájemce o případné vystavení jejich modelů 
Betlémů, ať se mu ozvou na tel. 606770025. 

(red)

Každým rokem zveřejňujeme informace 
o náboru žáků do zdejší pobočky ZUŠ E. 
Runda v Ostravě -Radvanicích. Avšak o úspě-
ších a šikovnosti talentovaných dětí příliš často 
nepíšeme. Vydala jsem se tedy na koncert žáků, 
který se konal v pondělí 23. 10. 2017 v prostorách 
ZUŠ. Byl to první koncert letošního školního 
roku. Rodičům a veřejnosti se představilo cel-
kem 15 dětí, které hrály buď na nějaký hudební 

nástroj  nebo zpívaly. Diváci tak mohli slyšet díla 
Mozarta, Šostakoviče či Janáčka, ale na kytaru 
zazněly i písně Tři čuníci od Jarka Nohavici 
nebo Malé kotě od Jiřího Šlitra. Velkým pře-
kvapením byla vlastní komponovaná hudba či 
písně talentovaných mladých skladatelů, kteří 
se zde předvedli. Na vystupujících dětech byla 
vidět láska k hudbě a radost z velmi vydařeného 
vystoupení.  Kateřina Tomanová

Koncert žáků zUŠ Krásné 
životní 
jubileum

Své krásné životní jubileum 80 let oslavil 
pan Miroslav Čajka, který přivítal společně 
se svou manželkou návštěvu paní starostky 
v úžasném zdravotním a životním elánu. 
Jubilantovi, dlouholetému obyvateli našeho 
městského obvodu, paní starostka Šárka 
Tekielová poděkovala za pozvání a srdečně 
mu popřála do dalších let pevné zdraví, 
hodně štěstí a stále dobrou náladu.

Šárka Krkošková, odbor OaVV
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Beseda se 
spisovatelkou

Předškolní děti z Mateřské školy Radvanice 
dne 27. 09. 2017 v Knihovně Radvanice besedo-
valy s mladou spisovatelkou Petrou Bartíkovou, 
která jim vyprávěla o své tvorbě, přiblížila 
dětem život zvířat během všech ročních období 
nejen v lese, ale i na farmě a také odpovídala na 
jejich četné dotazy. Prozradila, že nejen v dět-
ství přečetla obrovskou spoustu knih. V závěru 
besídky slečna spisovatelka dětem na památku 
rozdala malované připínací placky a omalo-
vánky s obrázky zvířat.

Bc. Martina Stankušová

Na základě pozvání maminky paní Hribové 
děti z Mateřské školy Radvanice měly možnost 
navštívit Knihařství Hribová v Radvanicích. 
Prohlédly si vybavení dílny a také pozorovaly 

výrobu pohádkových leporel. Za svou pozor-
nost obdržely jako dárek leporelo. Touto cestou 
paní Kláře Hribové za velice zajímavou exkurzi 
mockrát děkujeme.   Bc. Martina Stankušová

Návštěva knihařství

Zvířátka na obrázcích vídáme denně. 
Pohladit si ale živou krávu nebo zkusit si 
podojit kozu, to se jen tak někomu hned nepo-
štěstí. Proto jsme se vydali s dětmi na kozí 
farmu do Havířova. Paní farmářka dětem 
povyprávěla a ukázala hodně zajímavých 
věcí. A tak jsme se dozvěděli, co vše se dá 
vyrobit z kozího nebo kravského mléka. Děti 
si pohladily slepici a kachnu, pozorovaly husí 
hejno a nakonec si zkusily nastartovat traktor. 
Příjemný den na farmě jsme si užili v rámci 
projektu „Hurá do přírody“, na který jsme 
získali finanční příspěvek ve výši 13 000 
Kč z rozpočtu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice.

Za MŠ Radvanice Saša Sikorová

dOpraVNÍ HŘiŠtĚ
V září jsme jedno pondělí odjeli hned ráno 

do Přívozu na dopravní hřiště. Přivítali nás tam 
policisté, kteří se nám celé dopoledne věnovali. 
Nejprve nám vysvětlovali zásady bezpečnosti 
na cestách, aby se z nás mohli stát cyklisté. Po 
přestávce jsme jezdili na kolech, nejobtížnější 
bylo ukazovat rukou směr jízdy a přitom držet 
řídítka. Někteří spolužáci byli moc šikovní, 
obdivovala jsem jízdu kamarádky Miriam. 
Na jaře tam pojedeme znovu a to už nás čekají 
zkoušky a testy. Už se těším, že to všichni zvlád-
neme a získáme průkaz cyklisty. 

ZŠ Vrchlického, IV.A, Aneta Lorinczová

Výlet na kozí farmu



Dne 13.10.2017 oslavil své 90. 
narozeniny pan Josef Mimra a my 
se připojujeme s přáním všeho 
nejlepšího. Je naším pravidelným 
strávníkem již řadu let. Nikdy si 
nestěžuje, je pozitivní a má smysl 
pro humor. Když mu popřejeme 
dobrou chuť, odpoví: „Nezbude“. 
Když řekneme, že je dnes škaredě 
a prší, tak odpoví: „ Nepráší se.“

Marie Fazekašová,  
vedoucí školní jídelny, ZŠ 

Vrchlického 
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Cyklistická 
soutěž

Paní učitelka Matalová si připravuje kaž-
doročně pro děti soutěž o nejlepšího cyklistu 
i koloběžkáře. Pomáhají jí v tom obětaví pomoc-
níci i s panem školníkem. Na cestě před školou 
byla nakreslena jízdní dráha i slalom obrat-
nosti. Starší žáci nám chystali dráhu, startovali 
a měřili čas. 

Nejprve si prošla t rasu celá naše t ř ída 
a Sebastián Ščerba nám předvedl, jak máme 
jet. Potom jsme si nastoupili postupně na 
start. Pro většinu z nás to bylo docela snadné. 
Na závěr proběhlo vyhodnocení. Cyklisté 
dostali pěkné diplomy, vtipné ref lexní prvky 
a sladkost. Děti na koloběžkách byly také 
odměněny sladkostí. 

A jak dopadla naše třída?
1. místo  Michal Sajbot
2.místo  Šarlota Legerská
3.místo  Štěpán Škarban
Jakub Serwanski měl z naší třídy nejrychlejší 
čas, proto dostal také čokoládu. 

Pak jsme obdivovali vítěze ostatních tříd:
I.A   Tereza Tomečková
I.B   Sára Němcová, Adélka Botošová
II.A  Jiří Šiser a Nela Jopková
II.B  Michal Sajbot a Jakub Serwanski
III.A   Zuzana Jandátová a Tereza Kocurová
IV.A  Olbortová a Staňková
V.A  Eliška Břenková
VI.A  Tomáš Kutmon

Soutěž se všem dětem moc líbila.
Nela Šafránková  

a Šarlota Legerská III.B,  
ZŠ Vrchlického

Jubilant v naší školní jídelně

Jistě už všichni víte, že naše škola slavila 
90. výročí svého založení. 

Každá třída si připravila svoje vystoupení na 
červnovou školní akademii. 

Naše tanečky a písně se nám v červnu vyda-
řily, i když se odpoledne spustila obrovská bouře 
a krupobití. 

V novém školním roce oslavy pokračo-
valy. Všichni žáci se sešli v pondělí 11.9. před 
ZŠ Vrchlického. Paní ředitelka nás sezná-
mila s historií školních budov v Radvanicích 
a v Bartovicích a vyprávěla o té naší devadesá-
tileté babičce školičce. Třeba jsme vůbec netu-
šili, že naše škola měla kdysi rozhlednu. Pan 
místostarosta nám vysvětlil, že také my tvoříme 

historii školy, protože každým dnem se pořád 
něco mění. 

Naše školní družina zazpívala u této příle-
žitosti finálovou píseň našeho dramatického 
představení „My jsme žáci III.A“. Pan školník 
už měl vykopanou jámu, do které jsme sadili 
naši výroční lípu. Zeminu přisypávali postupně 
mnozí učitelé. Kamarádka Šalotka pomáhala 
panu školníkovi lípu zalévat.

Budeme té naší lípě přát, aby pěkně rostla, 
abychom pod ní vodili do školy i naše děti, až 
budeme dospěláci.

Miriam Bundilová IV.A a Nela Jopková III.A  
ZŠ Vrchlického 

fota na zadní straně

lípa k 90. výročí založení školy Vrchlického

Dnes jsme ve škole na odloučeném pracovišti 
Trnkovecká 55 zdobili dýně pro zahrádkáře. Měli 
jsme několik dýní a žáci vymýšleli, co z nich 
mohou vytvořit, pak jsme se dali do díla. Některé 
jsme vydlabali a pak ozdobili, do některých jsme 
napíchali větvičky, přidělali knoflíky jako očka, 
jiné jsme zase ozdobili peříčky. Na každé jsme 
si dali záležet a vzniklo krásné hnízdo s ptáčky, 
ježci, pavouci, šnek, dědeček s řepou, strašidlo 
vylézající z dýně či jablko s červíčkem. Všem se 
to povedlo a už se těšíme, jak se dýně budou líbit 
zahrádkářům a návštěvníkům výstavy.

text a foto Mgr. Martina Linhartová
ZŠ Vrchlického, odl. prac. Trnkovecká

projektový den „zdobení dýní“



V sobotu 7.10. proběhla ve farním kostele 
v Radvanicích přehlídka mladých ostrav-
ských schol (pěveckých a hudebních křesťan-
ských souborů) pod názvem RADVANICKÝ 
SUPERSCHOL. Jednalo se již o pátý ročník 
této akce, kterou pořádá Římskokatolická far-

nost Ostrava -Radvanice ve spolupráci se svými 
partnery: Trendum, o.p.s., a Základní školou 
Ostrava -Radvanice. V dopoledních hodinách se 
sešlo 50 dětí a mladých lidí, aby začalo tuto celo-
denní akci společnou bohoslužbou v kostele, ve 
kterém tentokrát jako hudební doprovod nezněly 
tradiční varhany, ale rytmická hudba mladých 
lidí. Po bohoslužbě se účastníci přemístili do 
budovy základní školy v ulici Trnkovecká, kde 
společně absolvovali velmi kvalitní hudební 
workshop pod vedením skutečných mistrů. 

Jožka Fojta z Hradišťanu se svými přáteli Janem 
Brhelem a Pavlem Kociánem vedli nácvik 
žalmů, ordinárií a zároveň společně nacvičili 
jednu píseň na odpolední koncert. Po skvělém 
guláši, který pro nás připravil p. Pavel Šebesta, 
probíhal na faře, v centru TreFa a na farní 

zahradě odpolední neformální a herní program, 
jehož součástí byly také zvukové zkoušky všech 
pěti přihlášených schol.

V 16 hodin začal v kostele závěrečný koncert, 
kterým 5. ročník Radvanického Superscholu 
vrcholil. Koncert nastartovalo vystoupení 
domácí radvanické scholy, na kterou navázala 
nejpočetnější schola ze Šenova. Jedinečná 
atmosféra pak pokračovala dynamickým 
vystoupením nejmladších, ale nejveselejších 
dětí z Přívozu, na které navázaly animátorky 
salesiánek ze Zábřehu. Posledním vysupujícím 
souborem byla kapela kluků z Don Boska, která 
zvedla celý kostel na nohy a celý kostel napl-
nila živou, emotivní a radostnou atmosférou. 

Radostnou a pohodovou atmosféru sice vytvá-
řeli všichni, ale svým výkonem ji stále drželi 
a pozvedali naši moderátoři Karel a Jonáš. 
Úplně na závěr po předání odměn se na pódiu 
sešli všichni učinkující a spolu zazpívali píseň 
z dílny Jožky Fojty s názvem Dej mi své srdce. 

Znovu jsem v tu chvíli prožil, a se mnou jistě 
i ostatní, moc a krásu společné modlitby vyjá-
dřené zpěvem.

Veliký dík za spolupráci patří Biskupství 
ostravsko -opavskému a Městskému obvodu 
Radvanice a Bartovice za finanční podporu 
a Základní škole v Ostravě -Radvanicích za 
poskytnuté prostory pro dopolední workshop. 
Rovněž děkujeme Andymu Lehotskému a jeho 
týmu za kvalitní ozvučení a nasvětlení celého 
koncertu. Veliký dík patří také všem dobro-
volníkům z naší farnosti i z herního klubu 
Deskolamy, kteří nezištně pomáhali po celou 
dobu přípravy a realizace této akce. 

Marek Jargus, farář

radVaNiCKÝ sUpersCHOl 2017
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V pátek 22.9.2017 jsme se školním klubem 
a paní vychovatelkou Šárkou Ševčíkovou 
zajeli na výstavu „Život na zahradě“. Moc 
se nám tam všechno líbilo. Vystavovali tam 
zahrádkáři i včelaři, co se jim letos podařilo 

vypěstovat na zahrádkách. Ochutnávali jsme 
různé medy. Ve školním klubu jsme celý 
týden dlabali a zdobili naše dýně. Moc se 
nám povedly. Ale také jsme obdivovali, jak 
nápadité dýně vytvářeli žáci ostatních škol. 

Výstava zářila pestrými barvami květin a my 
jsme se vrát il i do školy nadšení z tohoto 
výletu.

ZŠ Vrchlického, V.A ,  
Izabela Legerská

Výstava dýní ve školním klubu



Necelý rok do zahájení Kontinentálního poháru v atletice 2018 na 
Městském stadionu v Ostravě si organizátoři optimisticky pochvalují 
zájem místních fanoušků: zhruba měsíc po zahájení prodeje je prodána 
pětina vstupenek! “Ostrava bude žít atletikou celý rok. Organizační 
výbor se statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem 
připravuje rozsáhlý projekt pro žáky základních a středních škol 
s názvem Ostrava fandí kontinentům,” říká předseda Českého atle-
tického svazu a organizačního výboru Libor Varhaník.

Cíl projektu je jasný: přilákat děti a mládež k atletice dlouho-
době. “Rádi bychom zapojili děti do pravidelné pohybové aktivity, 
protože atletika je základem všech sportů a v této souvislosti se pro-
pojení nabízí,” říká Varhaník. “Zároveň bychom ale chtěli využít 
faktu, že se do Ostravy sjedou atleti ze všech světadílů. Patrony jed-
notlivých škol budou přední atletické hvězdy z jednotlivých konti-
nentů, které propojíme přímo se školami. Rádi bychom, aby se děti 
dozvěděly i něco o kultuře, zvycích či přímo životě atletů v různých 
částech světa a dalších aspektech právě ve spojení s našimi amba-
sadory.” 

Kontinentální pohár je unikátní týmovou soutěží, která se koná 
jednou za čtyři roky. Proti sobě se postaví výběry kontinentů 
Evropy, Ameriky, Afriky a Asie-Oceánie, na star tu se objeví 
víc než 300 atletů. “V atletice není vyšší soutěž, kterou bychom 
z pohledu kapacity stadionu či z pohledu finančního mohli uspo-
řádat. Mezinárodní atletická federaci dává na Kontinentální pohár 
velký důraz. Jen na prize money rozdělí IAAF přes tři miliony 
dolarů,” netají se Varhaník.

Město na uskutečnění akce přispěje sumou 20 milionů korun, 
navíc investuje zhruba dalších deset milionů korun do potřebných 
úprav rozcvičovacího stadionu, který je součástí Městského stadi-
ónu. „V atletické branži je to třetí nejvýznamnější akce po olym-
pijských hrách a mistrovství světa. Je téměř zázrak, že se podařilo 

Kontinentální pohár dostat do Ostravy,“ říká Tomáš Macura, pri-
mátor města Ostravy. „Bude to jedna z akcí, která Ostravu proslaví 
celosvětově, protože sledovanost těchto atletických mítinků je srov-
natelná se sledovaností mistrovství světa.”

Kontinentální pohár chce Ostrava navíc využít jako příležitost 
ukázat, že město žije jak sportem, tak kulturou. „Při té příležitosti 
budeme organizovat řadu doprovodných akcí, zóny pro fanoušky 
a mnohé další,“ dodává Macura.

Vstupenky na akci, která se koná 8. a 9. září 2018, jsou v pro-
deji v síti Ticketportal. Pohybují se v cenových relacích od 150 do 
500 Kč. 

Statutární město Ostrava

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	 649	Kč	/	1prm/s
 štípaný	 750	Kč	/	1prm/s
Buk:
	 štípaný	 1150	Kč	/	1prm/s
Odkory: 
	 smrk	délka	2–4	m	 350	Kč/m3 
	 výběrové	hrubé	 450	Kč/m3

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

Tel.: 725 987 422

Úklidová 
firma 
MARELY
Úklid	domácnosti	a	nebytových	
prostor,	čištění	koberců,	
sedaček,	mytí	oken,	a	jiné…
Radvanice,	Bartovice	a	okolí
uklid@marely.cz

www.marely.cz
tel:	731	337	109

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 

  

VÝLOV RYBNÍKU
PRODEJ ŽIVÝCH RYB

(kapr, amur, tolstolobik, pstruh, štika, candát, sumec, úhoř a jiné)

Výlov a prodej: 18. 11. 2017 od 8.00 - 16.00 hod.
Prodej: 19. 11. 2017 od 8.00 - 16.00 hod.

Naproti mlýnu v Šenově - ul. U rybníků (pod ČSAD rybník u hlavní cesty).
Ryby zabíjíme, kucháme a stahujeme. Občerstvení u výlovu zajištěno.

Tel.: 739 522 911

Velký výběr nástražních rybek. 

www.prodejrybsenov.cz

atletický souboj šampionů v Ostravě láká
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