
Pozvánka 
na Silvestrovský 
ohňostroj

Také letošní poslední den v roce věnu-
jeme příjemnému setkání s občany a zhléd-
nutí slavnostního ohňostroje. 

Tímto srdečně zveme všechny spolu-
občany na společné setkání před budovu 
radnice 31. 12. 2018 ve 21 hodin, kdy bude 
odpálen silvestrovský ohňostroj. Stejně jako 
každoročně bude pro všechny připraveno 
malé občerstvení ve formě teplého svařáčku 
a koláčků. 

Aleš Boháč, starosta
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Milí spoluobčané,
s každoročním příchodem Adventu a nastá-
vajících Vánoc se kolem nás rozzáří světýlka, 
hraje vánoční hudba a nám by se měla v duši 
usadit pohoda, klid a radost. Přejeme Vám, 
abyste si nejkrásnější svátky v roce užili v kruhu 

rodinném, v blízkosti přátel a hlavně ve zdraví 
a štěstí. Dětem, ať Ježíšek přinese vytoužené 
dárky a úsměv se šíří každou domácností. 

Šťastné a veselé!
Vedení městského obvodu  

Radvanice a Bartovice

Šťastné a veselé Vánoce!

Ustavující Zastupitelstvo městského 
obvodu Radvanice a Bartovice na své 
schůzi dne 1. 11. 2018 zvolilo nové vedení 
městského obvodu. Starostou byl zvolen 
Aleš Boháč a místostarostkou byla zvo-
lena Martina Stankušová. Starosta bude 
mít ve své kompetenci oblast stavební, 
dopravní, životního prostředí, financí, 
rozpočtu, investic a bytové politiky. 
Místostarostka se bude věnovat soci-
álním věcem, školství, majetkovým 
záležitostem a odboru organizačních 
a vnitřních věcí.

Rada městského obvodu Radvanice 
a Bar tovice zůstala pět ičlenná jako 
v minulých obdobích. Nové složení tvoří: 
Richard Dudek, Jaroslav Kudlička, Milan 
Lukáš, Jan Maceček a Jakub Sládek. 
Rada se bude nadále scházet každou 
lichou středu v měsíci. Zastupitelstvo 
se sejde minimálně jednou za čtvrtletí. 

První zasedání zastupitelstva proběhne již 
13.  12. a jedním z hlavních bodů programu bude 
sestavení a schválení rozpočtu na příští rok.

Jména nových zastupitelů a radních najdete 
na webových stránkách městského obvodu: 
www.radvanice.ostrava.cz.

Kontakt na starostu: tel. 596 416 101,  
e-mail: abohac@radvanice.ostrava.cz

Kontakt na místostarostku: tel. 596 416 123, 
e-mail: mstankusova@radvanice.ostrava.cz

(red)

máme nové vedení městského obvodu

Kalendář 
na rok 2019
do každé domácnosti

Stolní kalendář městského obvodu 
Radvanice a Bartovice dostanou občané 
zdarma do svých schránek koncem letošního 
roku. Kalendář bude věnován historii měst-
ského obvodu a dobovým fotografiím. 

(red)

Zleva: Jan Maceček, Jaroslav Kudlička, Milan Lukáš,  Q

Martina Stankušová, Jakub Sládek, Aleš Boháč, Richard Dudek



Městský obvod Radvanice a Bartovice se při-
pojil k oslavám 100 let od vzniku naší republiky, 
které pořádalo statutární město Ostrava. I přes 
nepříznivé počasí se vedení našeho městského 
obvodu účastnilo slavnostního průvodu měs-
tem a položilo na Masarykově náměstí za náš 
městský obvod věnce a květiny. V souvislosti 
s výročím byl v Ostravě-Bartovicích také opra-
ven památník spojený s koncem I. světové války 
na ulici Těšínské. (red)
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Oslavy 100 let od vzniku naší republiky

Statutární město Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice v rámci pomoci občanům 
v řešení problémů s velkoobjemovými odpady 
z domácností, ve spolupráci se společností OZO 
Ostrava, s. r. o., mimořádně v měsíci prosinci 
umístí velkoobjemové kontejnery na níže uve-
dená místa v městském obvodu:
Radvanice: 3.–4. 12. 2018 (pondělí při-
stavení, úterý dopoledne odvoz)
1. ul. Čechovova – nad bývalým kinem 1 ks
2. ul. Dalimilova – hřiště DTJ 1 ks

3.  k ř i ž ova t k a  Č apkova  x  R a dva n ick á  
(u kominictví) 1 ks

4. křižovatka Na Svahu x Kozácká 1 ks
Bartovice: 4.–5. 12. 2018 (úterý přista-
vení, středa dopoledne odvoz)
1. křižovatka Bémova x Klaklova 1 ks
2. křižovatka Za Ještěrkou x U Pramenů 1 ks
3. křižovatka Březová x Sousedská 1 ks
4. křižovatka Na Pasekách x U Důlňáku 1 ks

Apelujeme, prosím, na Vaši ohleduplnost – 
nedávejte do kontejnerů materiál, který 

tam nepatří. Do kontejneru nepatří popel 
z domácnosti, stavební suť a domovní odpad.

Občané našeho městského obvodu mohou 
dále využívat sběrný dvůr na ulici Lihovarská 
v Ostravě -Radvanicích.

S ohledem na skutečnost, že městský obvod 
hradí společnosti OZO Ostrava, s. r. o. náklady 
na likvidaci stavební sutě odvezené občany do 
sběrného dvora, mohou ji zde občané Radvanic 
a Bartovic bezplatně odevzdávat.

Aleš Boháč, starosta

mimořádná úklidová akce v prosinci 2018

Od 1. prosince až do konce března následu-
jícího roku bude bioodpad v Ostravě svážen 
jen jednou měsíčně. O termínech zimních svozů 
budou uživatelé BIO popelnic informováni jak 
formou letáků zaslaných přímo do schránek, tak 
na webových stránkách společnosti OZO Ostrava.

„Už v roce 2016, kdy byly hnědé BIO popelnice 
v Ostravě zavedeny, si město vymínilo, že svoz bio-
odpadu bude probíhat celoročně. Tak zodpovědný 
přístup k životnímu prostředí není v jiných měs-
tech běžný,“ konstatuje Vladimíra Karasová, tis-
ková mluvčí odpadové společnosti OZO Ostrava, 
a dodává, že do BIO popelnic patří kromě trávy, 
listí a menších větví také další biologicky rozlo-
žitelný odpad, například slupky z ovoce a zele-
niny, zelené natě či skořápky ořechů. „Rozhodně 
tam však nepatří zbytky tepelně upravovaných 
pokrmů ani biologicky rozložitelný odpad živočiš-
ného původu. Jejich přítomnost v BIO popelnici by 
znemožnila další zpracování a využití svezeného 
zeleného odpadu,“ upozorňuje s tím, že jde o jiný 
druh odpadu, který potřebuje odlišné zpracování. 

Na webových stránkách společnosti OZO 
Ostrava jsou kromě jiného uvedeny také infor-
mace o sběrných dvorech a o tom, jaký odpad, 
v jakém množství a kdy zde mohou Ostravané bez-
platně odevzdat. V sekci Aktuality naleznou také 
upozornění na případné úpravy provozní doby 
například v souvislosti se státními svátky apod. 

Více na www.ozoostrava.cz. 
Zdroj: OZO Ostrava

Zimní údržba v městském obvodu Radvanice 
a Bartovice je prováděna na 55 km místních 
komunikací a 19 km chodníků. Na základě 
provedeného výběrového řízení budou zimní 
údržbu místních komunikací v Radvanicích 
a Bartovicích provádět Technické služby, a.s. 
Slezská Ostrava. Údržbu chodníků a zastávek 
budou zastávat také zaměstnanci úřadu a lidé na 
veřejně prospěšný pracích technikou městského 
obvodu. Zimní údržba na místních komunika-
cích zajišťovaná v městském obvodu je seřa-
zena dle stupně důležitosti do dvou kategorií. 

Časový limit pro zmírnění závad ve sjízdnosti 
a schůdnosti místních komunikací je stanoven 
zákonem – pro 1. pořadí do 4 hod. a 2. pořadí do 
12 hod. od výjezdu techniky. Seznam rozdělení 
místních komunikací je zveřejněn na interneto-
vých stránkách obce. O místní komunikace a sil-
nice v majetku města a kraje se starají Ostravské 
komunikace, a.s. s výjimkou silnic prvních 
tříd, které bude nově v zimním období udržovat 
sdružení firem v čele se společností Eurovia. Za 
účelem kvalitního provádění zimní údržby vyzý-
váme občany, aby pokud možno nenechávali svá 
vozidla na místních komunikacích a to i z důvodu, 
že se vystavují nebezpečí poškození svého vozi-
dla technikou provádějící údržbu. Dále vyzýváme 
občany, aby pokud možno nenechávali popelnice 

na chodnících (mimo dnů odvozu odpadu), jeli-
kož výrazně ztěžují zimní údržbu.
Kontakty:
Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice 
Pavla Baňková 599 416 145
Ostravské komunikace dispečink 
596 622 922
Technické služby a.s. Slezská Ostrava 
(místní komunikace v Radvanicích 
a Bartovicích) – 737 286 937
Ostravské komunikace, a.s.,- dispečink
596 622 922
Eurovia CS, a.s. – silnice I. tř. Rudná
596 709 115 nebo 730 549 205

Pavla Baňková,
odbor SŘDaŽP

Informace k zimní údržbě městského obvodu

Svoz bioodpadu 
v Ostravě v zimě 
nekončí



Rada městského obvodu na své 
98. schůzi konané dne 24. října 2018:
- vzala na vědomí vyhlášení volných dnů na 

Základní škole O. – Radvanice,
- schvaluje upravený odpisový plán 

Mateřské škole O.-Bartovice,
- souhlasila s čerpáním finančních pro-

středků ve výši 82.511 Kč z rezervního 
fondu Základní školy O. – Radvanice,

- schválila Příkaz č. 3/2018, kterým se sta-
novuje plán inventur městského obvodu 
Radvanice a Bartovice k 31. prosinci 
2018,

- vzala na vědomí zápis č. 7/2018 z jednání 
komise životního prostředí, bezpečnosti 
a dopravy při radě

- souhlasila s uzavřením dodatku ke 
smlouvě o dílo na stavební práce pod 
názvem „Úprava křižovatky Radvanická 
x Čapkova“

- souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo na stavební práce pod 
názvem „Chodník podél ul. Těšínská – 
úsek Nad Obcí – Újezdní a Údržba auto-
busových nástupišť Olšák“,

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

- rozhodla souhlasit s předávacím protoko-
lem „Nové zpevněné plochy“, umístěné 
na pozemku parc. č. 1353, ostatní plocha, 
jiná plocha, v k. ú. Bartovice,

- vzala na vědomí „Výroční zprávu o čin-
nosti školy ve školním roce 2017/2018“ 
Základní školy O.– Radvanice.

- souhlasila s vydáním majetku po 
zemřelém L. K. notářkou Mgr. Hanou 
Parobkovou,

- rozhodla o udělení souhlasného prohlá-
šení statutárního města Ostrava, měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice, 
o splnění podmínek kupní smlouvy,

- projednala záležitosti bytového fondu,
- souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke 

smlouvě o dílo na stavební práce pod 
názvem „Zpevněné plochy, vodovodní 
přípojka a přípojka NN v areálu bývalého 
koupaliště“

- rozhodla o uzavření smlouvy o dílo pod 
názvem „Zimní údržba místních komuni-
kací v období 2018/2019“, 

- rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě 
o vytvoření pracovních příležitostí v rámci 
veřejně prospěšných prací,

- schválila rozpočtové opatření č. 20/2018.
Rada městského obvodu na své 
1. schůzi konané dne 7. listopadu 2018
- pověřila Mgr. Jarmilu Rojkovu, Ing. 

Bc. Ivanu Michálkovou a Ing. Štěpána 
Košťála, členy zastupitelstva, k přijímání 
projevu vůle, že snoubenci spolu vstupují 
do manželství,

- stanovila místo konání sňatečných obřadů, 
a to obřadní síň Úřadu městského obvodu 
Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 
Ostrava -Radvanice, a stanovila termíny 
pro konání sňatečných obřadů, a to každou 
sobotu v měsíci,

- rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti 
- schválila návrh jednacího řádu komisí 

rady městského obvodu,
- schválila nové číslování schůzí rady měst-

ského obvodu na II. pol. roku 2018,
- rozhodla o udělení souhlasu s kácením 

dřevin,
- souhlasila s umožněním provedení 

rozpočtového opatření Základní škole 
O.-Radvanice, 

- souhlasila s výkupem pozemku parc.č. 
2631 v k.ú. Radvanice,

- rozhodla o uzavření nájemní smlouvy 
na pronájem části pozemku parc.č. 1055, 
zahrada v k.ú. Radvanice,

- rozhodla o uzavření smluv o zřízení věc-
ného břemene,

- souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 ke 
smlouvě o dílo na stavební práce pod 
názvem „Úprava křižovatky Radvanická 
x Čapkova“

- zřídila pro volební období 2018 – 2022 
tyto komise rady městského obvodu a sta-
novila jejich počty členů takto:

a) Komisi životního prostředí, bezpečnosti 
a dopravy – 7 členů

b) Komisi sociální, sportovní a školství – 
5 členů

c) Komisi likvidační – 6 členů
d) Ústřední inventarizační komisi – 6 členů.
 Na základě návrhů členů zastupitelstva 

městského obvodu, jmenuje předsedy 
a členy komisí rady městského obvodu 
a určuje zaměstnance zajišťujícího orga-
nizačně a administrativně činnost komise 
(zapisovatele) s účinností od 8.11.2018:

a) Komise životního prostředí, bezpečnosti 
a dopravy:
Předsedkyně: Ing. Bc. Ivana Michálková 
Členové: 1. Zbyněk Najzar
  2. Miroslav Langr
  3. Jiří Stankuš
  4. BcA. Roman Pecháček
  5. Pavel Šebesta
  6. Břetislav Buchta
Zapisovatelka: Pavla Kolářová

b) Komise sociální, sportovní a školství 
Předsedkyně: Mgr. Jarmila Rojková 
Členové: 1. Vladimír Svoboda
  2. Mgr. Martina Linhartová
  3. Dana Lérová
  4. Martina Konečná
zapisovatelka: Pavlína Vildová, DiS.

c) Komise likvidační: 
Předseda: Jiří Stankuš 
Členové:
vedoucí odboru sociálních věcí a školství,
vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy 
a životního prostředí,
vedoucí odboru majetkového, bytového 
a investic,
vedoucí odboru financí a rozpočtu,
vedoucí odboru organizačního a vnitř-
ních věcí,
Zapisovatelka: Jana Cielecká

d) Ústřední inventarizační komise 
Předseda: Ing. Štěpán Košťál 
Členové: 1. Mgr. Petra Varyšová

  2. Pavla Kolářová
vedoucí odboru majetkového, bytového 
a investic,
vedoucí odboru financí a rozpočtu,
vedoucí odboru organizačního a vnitř-
ních věcí,
Zapisovatelka: Bc. Zuzana Zouharová

• Jmenovala pro volební období 2018–2022 
členy redakční rady RaB novin, infor-
mačního měsíčníku občanů městského 
obvodu Radvanice a Bartovice:
Předseda: Bc. Aleš Boháč, MBA
Členové: 1. Bc. Martina Stankušová
  2. Mgr. Jarmila Rojková
  3. Ing. Kateřina Tomanová
  4. Lenka Mladěnková
  5. BcA. Roman Pecháček
tajemník úřadu městského obvodu,

• Jmenovala členy poradního sboru rady 
městského obvodu k řešení bytové proble-
matiky pro volební období 2018–2022:
Předseda: Bc. Aleš Boháč, MBA
Členové: Bc. Martina Stankušová
  referent na úseku bytovém

• Odvolává s účinností od 8. listopadu 
2018: 
Předsedkyni povodňové komise  
Mgr. Šárku Tekielovou 
Místopředsedu povodňové komise  
Bc. Aleše Boháče, MBA
Člena povodňové komise Jiřího Válka
a jmenuje s účinností od 8. listopadu 
2018: 
Předsedu povodňové komise  
Bc. Aleše Boháče, MBA 
Místopředsedkyni povodňové komise  
Bc. Martinu Stankušovou
Člena povodňové komise Stanislava Halu.

• Ostatní stávající členové povodňové 
komise zůstávání beze změn.

 Ustavující zasedání zastupitelstva našeho 
městského obvodu konané dne 1. listo-
padu 2018:

Ustavujícím zasedáním zastupitel-
stva začalo nové čtyřleté funkční 
období 2018-2022, kterého se 
zúčastnili tito zvolení zastupitelé:
1. Bc. Aleš Boháč, MBA SNK 

Radvanice 
a Bartovice

2. Bc. Richard Dudek, DiS. Starostové 
a nezávislí

3. Ing. Lenka Guňková ANO 2011
4. Ing. Boris Hřivna SNK 

Radvanice 
a Bartovice

5. Ing. Pavel Kamas ANO 2011
6. Břetislav Kapusta ANO 2011
7. Ing. Štěpán Košťál Občanská 

demokratická 
strana

8. Mgr. Jan Kovács, Ph.D. ANO 2011
9. Jaroslav Kudlička SNK 

Radvanice 
a Bartovice

10. Dana Lérová SNK 
Radvanice 
a Bartovice

11. Milan Lukáš SNK 
Radvanice 
a Bartovice

12. Jan Maceček Starostové 
a nezávislí

13. Ing. Bc. Ivana 
Michálková

KSČM

14. Mgr. Jarmila Rojková SNK 
Radvanice 
a Bartovice

15. Ing. Jakub Sládek KDÚ-ČSL 
a nezávislí 
kandidáti 

16. Jiří Stankuš Ostravak
17. Bc. Martina Stankušová SNK 

Radvanice 
a Bartovice

18. Pavel Šebesta Starostové 
a nezávislí

19. Ing. Tomáš Šwigost SNK 
Radvanice 
a Bartovice

20. Kateřina Válková ANO 2011
21. Stanislav Zientek KSČM

Starostou městského obvodu byl na usta-
vujícím zasedání zastupitelstva zvolen Bc. 
Aleš Boháč, MBA, a místostarostkou byla 
zvolena Bc. Martina Stankušová.

První zasedání zastupitelstva stanovilo 
počet dlouhodobě uvolněných členů zastu-
pitelstva městského obvodu pro volební 
období 2018-2022 na 2, a to starosta a mís-
tostarosta.

Dalšími členy rady se stali Jaroslav 
Kudlička, Milan Lukáš, Bc. Richard Dudek, 
DiS., Jan Maceček a Ing. Jakub Sládek. 

Stanovilo, že počet členů rady městského 
obvodu pro volební období 2018-2022 je 7. 
Starostovi bylo svěřeno zabezpečování kon-
krétních úkolů v samostatné působnosti na 
úsecích:
- financí a rozpočtu
- investic
- stavebního řádu, dopravy a životního  

prostředí
- bytového a nebytového hospodářství.
Místostarostce bylo svěřeno zabezpečování 
konkrétních úkolů v samostatné působnosti 
na úsecích:
- organizačním a vnitřních věcí
- sociálních věcí a školství
- majetkovém.

Ustavující zastupitelstvo stanovilo 
pro volební období 2018-2022 počet členů 
finančního výboru na 5 a počet členů kont-
rolního výboru také na 5.

Předsedou finančního výboru byl zvo-
len Ing. Tomáš Šwigost a členy se stali Ivo 
Hainzel, Ing. Boris Hřivna, Pavel Ráček 
a Lukáš Ščerba. 

Předsedou kontrolního výboru byl 
zvolen Stanislav Zientek a členy se stali 
Vlastimil Kala, Mgr. Jan Kovács, Ph.D., 
Milan Lukáš a Adam Sulek. 

Byly stanoveny odměny neuvolněným 
členům zastupitelstva městského obvodu 
s tím, že při souběhu výkonu několika funkcí 
se odměna neuvolněnému členovi zastupi-
telstva poskytne pouze za výkon, za který 
náleží nejvyšší odměna, tedy odměny za 
jednotlivé funkce se nesčítají.

Schváleny byly zásady pro poskytování 
pracovního volna s náhradou mzdy a náhrady 
ušlého výdělku členům Zastupitelstva měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice, kteří 
nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvol-
něni ve volebním období 2018–2022. 

Šárka Krkošková,  
odbor OaVV

RaB noviny 3

z jednání místní samosprávy
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Čechy a Slováky 
zasáhla 
Stromománie

Stromománie, Lípobraní, Vlna svobody. 
I tak by se dalo nazvat vyvrcholení celoroční 
kampaně Nadace Partnerství Stromy svobody 
1918-2018, do které se zapojily tisíce lidí, aby 
oslavily letošní sté výročí československé stát-
nosti výsadbou jubilejních stromů. Původně 
Nadace Partnerství plánovala podpořit výsadbu 
symbolických 2018 lip a dalších druhů. „Již 
nyní víme, že se nám nakonec podařilo moti-
vovat komunity v České republice i za jejími 
hranicemi k vysazení nejméně 2 246 stromů. 
Ty budou tvořit nejen živoucí připomínku letoš-
ních oslav, ale představují i první vlaštovku ve 
snaze o obnovu suchem a horkem strádající 
české krajiny a měst,“ bilancuje ředitel nadace 
Miroslav Kundrata. Tyto stromy budou růst na 
celkem 855 místech v nejméně 13 zemích světa. 
Další do globální databáze nejspíše ještě přiby-
dou, možnost registrace do digitální mapy na 
www.stromysvobody.cz je stále otevřená. 

Vysazené stromy do budoucna nesou nejen 
symbolický význam a poslouží pro identifikaci 
občanů s rodnou zemí a konkrétní obcí, kde žijí, 
ale v době zrychlujících změn klimatu jsou i vel-
kým přínosem pro ekologickou stabilitu krajiny 
i obcí. 

Náš městský obvod Radvanice a Bartovice 
se do kampaně zapojil. Můžeme se pochlubit, 
že jeden z 2246 zasazených stromů je „náš“. 
Roste v nově vznikajícím Kouparku v Ostravě-
-Radvanicích, a o jeho výsadbě jsme informo-
vali již v minulých RaB novinách.

Zdroj: Nadace Partnerství 
(red)

První listopadovou sobotu se na Bučinském 
rybníku konaly tradiční podzimní rybářské 
závody, kterých se účastnilo přesně 30 závod-
níků. Nejmladšímu z nich bylo teprve 12 let, 
a mezi samými muži soutěžila pouze 1 žena. 
Chytat se začalo už ráno v 7 hodin. Počasí 
nebylo zprvu nikterak příznivé, byla vlezlá 
zima a pršelo. Přes den však déšť ustal a chvíle 
u rybníka se začaly zdát vcelku příjemné. 
Ryby však neměly příliš v úmyslu skočit rybá-
řům na háček. Z vody byli vytaženi v průběhu 
6 hodin soutěžení jen 3 kapři s celkovou hmot-
ností 6,115 kg. Úspěšní rybáři převzali ceny 

z rukou vedení městského obvodu Radvanice 
a Bartovice – starosty Aleše Boháče a místosta-
rostky Martiny Stankušové. První cena puto-
vala rybáři z Havířova, který si odnesl na zádech 
kance. Další 2 ceny zůstaly u rybářů z Ostravy, 
jenž si odnesli šunkovou kýtu. S prázdnou však 
neodešli ani ostatní rybáři. Vstoupili do loso-
vání o další věcné ceny, kterými byly například 
tyčky salámů, krmení rybám, nebo cena útěchy 
v podání toaletního papíru. Nejen do rybníka 
se však upíraly oči soutěžících. V obklopujícím 
lesním porostu bylo možné najít i několik stat-
ných praváků. Všechny účastníky akce, tedy i ty 
nesoutěžící, čekalo chutné občerstvení – guláš, 
klobásky, makrely. Tradičně byla akce doprová-

zena kolem štěstí, kde bylo možné vyhrát kapra, 
amura či tolstolobika. 

Jak všem řekl předseda místního rybářského 
svazu pan Jiří Stankuš, byly letošní závody 
posledními v tomto roce. Příští rok se plánují 
zase troje závody – jarní tradiční Bučinský 
pohár, pak letní dětské závody, a na podzim se 
zopakují stejné jako byly ty dnešní. Rybáři si je 
nazvali „gulášové“ a tak se jejich název traduje 
už několik let. Petrův zdar! (red)

Podzimní rybářské závody

V polovině měsíce října uskutečnil KD 
Ostrava -Radvanice pro své členy zájezd do 
Valašského Meziříčí. Na programu zájezdu 
byla návštěva Moravské gobelínové manufak-
tury, kde jsme obdivovali ruční práci žen při 
tkaní koberců nebo při restaurování poškoze-
ných gobelínů. Poté byla provedena exkurze 
v „Muzeu řeznictví“ podniku Krásno. Po 

exkurzi následovala volná prohlídka městečka. 
Někteří navštívili zámek, kde vystavoval foto-
grafie David Vávra v muzejním a galerijním 
centru. Na cestě domů jsme se občerstvili ve 
výletní restauraci a vrátili se spokojeni domů.

Marie Pěkníková,
kronikářka KD Ostrava-Radvanice

den ve Valašském meziříčí
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Vůle, dřina a poctivost nás vedly pomalými 
krůčky k založení spolku Boxing King Club, 
z.s., abychom naplnili společné a vhodné způ-
soby trávení volného času naší mládeži, které 
se dlouhodobě v Ostravě chceme věnovat 
a věnujeme. Velkou oporou je nám paní ředi-
telka ze ZŠ v Ostravě -Radvanicích, která našim 
malým svěřencům boxu poskytuje prostory 
tělocvičny k tréninkům boxu v prostorách trn-
kovecké budovy školy. Touto cestou děkujeme 
celému týmu ze ZŠ, odloučeného pracoviště 

Trnkovecká, a také těm, kteří naši činnost pod-
porují, když sponzorují a pomáhají k úspěchům 
a zdravému životnímu stylu. Rádi bychom 
zmínili pomoc Mgr. I. Štulíkové a paní Růženy 
Dunkové, které s námi konzultují vše, co nás 
trápí. Dále bychom chtěli poděkovat městskému 
obvodu Radvanice a Bartovice za finanční pod-
poru naší činnosti.

Chceme tímto článkem zveřejnit úspěchy 
našich mladých boxerů a poukázat na to, že 
každý trénink je jejich srdcovou záležitostí 
a každý zápas chuť zvítězit.

Za Boxing King Club letos v Bulharsku na 
mistrovství Evropy byl nominován za Českou 
republiku náš borec Robin Tokár, který za 
školní mládež vybojoval bronzovou medaili. 
Na mistrovství České republiky letos pořádané 
v Českých Budějovicích náš club reprezento-
val Marek Horváth, a jako jediný kadet obhájil 
bronzovou medaili. Taktéž ve městě Prostějov 
se konalo mistrovství České republiky školní 
mládeže, kde náš club reprezentovali dva naši 
borci Mario Rafael (34 kg) a Robin Tokár (48 
kg). Oba boxeři se stali mistry republiky ve 
školní mládeži. Máme také výborné nováčky, 
kteří již za náš club boxují a vítězí v oblastních 
soutěžích. 

Jsme trenéři boxu. Věnujeme se hlavně mlá-
deži, také nabízíme i tréning pro dospělé, kteří 
mají zájem o kondiční box. Scházíme se každé 
úterý a pátek v 17:00 – 18:30 hod.
Informace najdete na facebookových stránkách: 
BoxingKingClub
Kontakt: Patrik Horváth,  
hlavni trenér 737 017 086
Kontakt: David Tokár, předseda 604 529 833

 Patrik Horváth a David Tokár 

Srdce boxerů a chuť vítězit

Jako celá řada dalších, i my jsme obdr-
želi finanční dar od městského obvodu, který 
schválila rada našeho obvodu 29. 8. 2018. Padlo 
několik návrhů, jak tento dar využít. Nakonec 
zvítězil návrh na dvoudenní odbornou exkurzi 
do parku v Průhonicích a do botanické zahrady 
hlavního města Prahy v Tróji. Obavy, že nese-
ženeme nocleh pro 24 lidí, hromadnou jízdenku 
na vlak tam i zpět, že se ztratíme při cestování 
po Praze místní dopravou a metrem, vzaly 
postupně za své. V sobotu 13. 10. jsme obdivo-
vali v Průhonickém parku nádherné podzimní 
zbarvení známých i neznámých dřevin, a hlavně 
pak obrovskou skalku, založenou na přelomu 
19. a 20. století na přírodních skalách nad 
Botičem. Část nezdolných zahrádkářů se potom 
vydala do centra Prahy na „Festival světel“.

V neděli jsme se věnovali prohlídce bota-
nické zahrady v Tróji. Společně jsme navštívili 
skleník „Fata Morgana“, kde jsme si prohlédli 
expozici suchomilné vegetace Jižní Afriky, 
tropické tůně s rybami, a hlavně tropický les 
s mnoha druhy rostlin.

Venkovní areál botanické zahrady nás 
všechny mile překvapil. Bylo se na co dívat. 
Ať to byly záhony plné kvetoucích rostlin, 
barevných listů a zajímavých plodů, „japonská 
zahrada“ s expozicí bonsají, anebo příjemné 
posezení na vinici sv. Kláry se sklenkou vína, 
výhledem na trojský zámek a Prahu. K příjemné 
atmosféře, kromě nádherného počasí, přispěla 
i spousta návštěvníků, kteří si užívali podzim-
ního sluníčka na netradičních lehátkách, lavič-
kách, křeslech i na trávníku.

Během exkurze jsme tak měli možnost poznat, 
že Praha nejsou jen kulturní památky s množstvím 
turistů, ale i místa k odpočinku v krásném prostředí 
plném zeleně, klidu a spokojených návštěvníků.

Děkujeme předešlému vedení našeho 
obvodu, že jsme mohli tuto akci uskutečnit.

Za výbor ZO ČZS Bartovice
p. Hálová

Praha trochu jinak

městská policie 
Ostrava informuje
Pálení biologického 
odpadu znepříjemňuje 
sousedům život

V posledních dnech stále častěji vyjíždějí 
hlídky městské policie k událostem souvisejí-
cím s porušováním obecně závazné vyhlášky 
č. 14/2016, která zakazuje spalování suchého 
rostlinného materiálu na území města. Problém 
se týká především okrajových částí města 
a upozorňují na něj samotní občané. Obtěžují 
je zplodiny spalovaného zahradního odpadu. 
Přivolaní strážníci při zjištění protiprávního 
jednání vyzvou dotyčné k uhašení ohně a pře-
stupkové jednání vyřeší uložením pokuty pří-
kazem na místě. V některých případech musí 
podezření z přestupku oznámit příslušnému 
správnímu orgánu. 

Městská policie Ostrava, 
úsek prevence a propagace
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Děkuji všem přátelům, známým 
a sousedům za projevenou soustrast, 

hojnou účast a květinové dary při 
posledním rozloučení  

dne 1. 11. 2018  
s mým manželem panem 

Vlastimilem Nytrou.

Květoslava Nytrová

akce v knihovně
Už se to blíží… Q

výtvarné odpoledne pro děti | výroba vánočních ozdob 
| čtvrtek 6. prosince | od 14 do 15

Je to prima, tvořit věci z FIMA Q
výtvarné odpoledne pro družinu při ZŠ Vrchlického
čtvrtek 13. prosince | od 14 do 15

Jak to chodí o Vánocích Q
test pro děti | prosinec | během půjčování 

Knihy plné zázraků Q
výstavka knih | prosinec | během půjčování 

Jak to bylo s detektivy Q
výstava obrázků dětí ze ZŠ Bartovice
prosinec | během půjčování 

KLUB SLUNÍČEK
Zlaté prasátko uvidíš už za krátko Q

setkání s dětmi z MŠ Slunečnice | beseda s výtvarnou 
dílnou | prosinec | v dopoledních hodinách

PrOjEKt KNÍŽKA PrO PrVŇÁČKA
Zdalipak jsi hodný byl… Q

Mikulášské setkání s prvňáčky ze ZŠ Bartovice
prosinec | v dopoledních hodinách

tel. 599 522 211, 602 233 211

2.12. 17:00
Adventní koncert 
v Římskokatolickém 
kostele v Radvanicích

4.12. 17:00 Koncert vážné hudby 
v obřadní síni MěOb RaB

5.12. 15:00
KD Bartovice – divadlo 
ke 100. Výročí vzniku 
Československé republiky

5.12. 15:15 3. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář starosty

6.12. 13:00
KD záv. J. Fučík 
Radvanice-členská 
schůzee

6.12. 16:00 KD Bartovice – 
Mikulášská besídka

11.12. 15:00 KD při DPS Bartovice – 
Mikuláš

13.12. 16:00 2. zasedání Zastupitelstva 
MěOb RaB

12.12. 14:00 KD Radvanice – Vánoční 
posezení s nadílkou

14.12. 18:00
ČSV z s., Radvanice-
Bartovice – Výborová 
schůze

19.12. 15:15 4. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář starosty

31.12. 20:00

Prostranství před 
budovou radnice 
MěOb – – Ohňostroj – 
rozloučení se starým 
rokem 

v měsíci prosinci

Kalendář
událostí

Uzávěrka příštího 
čísla 10. 12. 2018

Starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice Vás zve

na slavnostní vítání občánků, 
12. ledna 2019 od 10,00 hodin v obřadní síni zdejší radnice.
Vážení rodiče, pokud máte zájem o účast na slavnostním obřadu vítání občánků, dostavte se, 
prosím, v úřední dny na matriku Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice (1. patro, 
č. dveří 14) s platným občanským průkazem a rodným listem dítěte. 
Se zveřejněním fotografie, zapsáním do slavnostní kroniky a zveřejněním 
v internetové televizi městského obvodu musí zákonný zástupce dítěte vyjádřit svůj písemný 
souhlas. Aleš Boháč, starosta

Vánoční bohoslužby 
v Husově sboru:
PůLNOČNÍ 24. 12. – ve 22.00 hod.
BOŽÍ hOD VÁNOČNÍ 25. 12. – v 10.00 hod.
ŠtěPÁN 26. 12. – v 8.00 hod. 
Pravidelné bohoslužby – v neděli v 8.00 hod.
Úřední hodiny – pondělí 14.00–16.00 hod.
Kontakt: 775 092 801
E-mail: monikabartkova@seznam.cz

Významné 
životní 
jubileum

Významné životní jubileum 91 
let oslavil pan Josef Mimra. Jubilant, 
dlouholetý obyvatel našeho městského 
obvodu, přivítal návštěvu pana starosty 
v úžasné zdravotní i osobní pohodě. Pan 
starosta oslavenci srdečně pogratuloval 
a popřál mu do dalších let stále pevné 
zdraví, životní elán a dobrou náladu. 
Oslavenec naopak věnoval panu staros-
tovi svůj kreslený portrét a svolil k jeho 
uveřejnění v RaB novinách. (red)

V radvanickém klubu důchodců 
se 6. listopadu slavilo. Na oslavu bylo 
pozváno 22 členů KD, kteří se v letoš-
ním roce dožívají tzv. „kulatin a poloku-
latin“. Sedmi členům, kteří se nemohli 
zúčastnit pro nemoc, byly doručeny 
dárkové balíčky. S květinovým dárkem 
přišli jubilantům popřát také zástupci 
městského obvodu. Slavnostní atmo-
sféru doplnilo výborné občerstvení 
s přípitkem a hudebním doprovodem.

Marie Pěkníková,
KD Radvanice

Jubilanti 
v radvanickém 
klubu důchodců

VÁNOce 2018
v chrámu Neposkvrněného Početí Panny 
marie v Ostravě ‑radvanicích
Štědrý den: Vigilie Narození Páně - pondělí
24. 12.  2018  22:00 hod. – Mše svatá „půlnoční“
zpívá schola mladých
Slavnost Narození Páně - úterý
25. 12. 2018 9:00 hod.  – Mše svatá ze slavnosti
Chrámový sbor zpívá Českou vánoční mši od A. Hradila
Svátek sv. Štěpána - středa
26. 12. 2018 9:00 hod.  – Mše svatá   
 9:45 hod. – Vánoční hra 
Silvestr - pondělí
31. 12. 2018 16:00 hod. – Mše svatá 
se svátostným požehnáním na závěr občanského roku 2017
Slavnost Panny Marie, Matky Boží – úterý
1. 1. 2019 9:00 hod - Mše svatá 
na začátku Nového roku 2018



Několik let se v obřadní síni Radnice městského 
obvodu Radvanice a Bartovice konají koncerty 
vážné hudby v podání studentů Janáčkovy konzer-
vatoře v Ostravě pod vedením MgA. Jiřího Bystroně. 
Koncerty bývají hojně navštěvované zejména seni-
ory, ale nebývá výjimkou, že do sedadel zasednou 
i mladší občané. Naposledy tomu bylo tak v odpo-
ledních hodinách dne 6. 11. 2018. Rozezněl se zpěv 
Karolíny Levkové spolu s tóny flétny, doprovázené 
klavírem ve skladbách takových světových velikánů, 
jako byli např. Wolfgang Amadeus Mozart, Francis 
Poulenc, Antonín Dvořák či Petr Iljič Čajkovskij. 

Nové vedení městského obvodu poděkovalo 
ředitelce Janáčkovy konzervatoře v Ostravě Mgr. 
Soni Javůrkové za dlouholetou spolupráci a stu-
dentům s pedagogy za skvělé koncertní vystou-
pení, které lze zhlédnout na internetové televizi 
v odkaze: rab.tvova.cz.

Zároveň všechny zveme na další koncert stu-
dentů a pedagogů Janáčkovy konzervatoře, tento-
krát s adventním programem, který se bude konat 
v úterý 4. 12. 2018 v 17 hodin opět v obřadní síni 
naší radnice. Vstupné 30 Kč. (red)

Poděkování Janáčkově konzervatoři za koncerty vážné hudby

Informace z charity Ostrava
 Benefiční knižní bazárek pro 
Hospic sv. Lukáše

Srdečně zveme zájemce, kteří se chtějí 
dozvědět více o hospicové péči, prohléd-
nout si zázemí, zažít hospic trochu jinak, 
než jako „místo pro umírání“. Z Hospice sv. 
Lukáše si můžete odnést darovanou knihu, 
ozdobenou záložkou s autorským př íbě-
hem z hospicového prost ředí. Akce pro 
lidi, kteří chtějí zažít hospic trochu jinak, se 
koná v sobotu 1. 12. 2018, v době 10–17 h  
v Hospici sv. Lukáše, Charvátská 785/8,  
Ostrava -Výškovice.

 Dárek Jam na podporu lidí bez 
domova

Šestý ročník setkání ostravských muzikantů 
na benefiční hudební akci v centru Ostravy, 
na podporu žen, mužů a dětí bez domova. 
Návštěvníci akce mohou pro klienty sociálních 
služeb Charity Ostrava přinést vánoční dárek 
formou hygienických potřeb, teplých pono-
žek, čepic či dalšího zimního ošacení, hraček, 
trvanlivých potravin apod. Hudební setkání 
proběhne 12. 12. 2018 od 19:00 h v baru Modrá 
myš. Srdečně zveme.

 Jak pečovat o nemocného 
v domácím prostředí a půjčovna 
pomůcek

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní 
hospicové poradny nabízí možnost bezplatné 
účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného 
člověka v domácím prostředí“. Na setkání 
s profesionálními zdravotními sest rami 
Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak 
zvládnout péči o člověka se sníženou pohyb-
livostí a získáte související informace ze 
zdravotní a sociální oblasti. Naučíte se nemoc-
nému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, 

provádět osobní hygienu či polohování, jako 
prevenci vzniku proleženin. Proběhnou také 
praktické ukázky. Jsou připraveny informace 
o možnostech získávání příspěvku na péči 
nebo využívání kompenzačních pomůcek, 
které mohou být nápomocné při naplňování 
potřeb nemocného člověka. Kompenzační 
pomůck y je možné zapůjčit  v cha r it n í 
Půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog 
pomůcek a další informace můžete nalézt na 
webu Charity 

Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nej-
bližší termín je 13. 12. 2018 od 14.00 h 
v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 
785/8, Ostrava -Výškovice. Na školení se, pro-
sím, přihlaste předem u Bc. Anny Štefkové, tel. 
599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo e-mai-
lem: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz. 
Těšíme se na Vaši účast!

 Charitní Tříkrálová sbírka 2019
S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového 

roku budou přicházet do ostravských domác-
ností Tři králové v rámci tradiční celorepub-
likové veřejné sbírky pořádané 1. – 14. ledna 

2019 již po devatenácté Charitou Česká repub-
lika. Tři králové budou přinášet do ostravských 
domácností dary v podobě tříkrálových kalen-
dářů a cukru jako poděkování přispěvatelům za 
podporu pro lidi v nouzi, ke kterým prostřed-
nictvím poskytovaných sociálních a zdravot-
ních služeb Charity Ostrava tato pomoc plyne. 
Na svátek Tří králů – 7. 1. 2019 bude od 14 h 
na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě nabízen 
Tříkrálový punč a teplý čaj pro všechny kolem-
jdoucí. Děkujeme za podporu služeb pro lidi 
v nouzi. Více o využití Tříkrálové sbírky na 
webu Charity Ostrava: www.ostrava.charita.
cz

 Severní Irsko v galerii G
Soubor autorských fotografií Vladimíra 

Půlpána s názvem „Severní Irsko“ bude až do 
30. 12. 2018 k vidění v galerii G, kterou pro-
vozuje Charita Ostrava v Charitním středisku 
Gabriel, Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh. 
Výstava je přístupná každý všední den 8 – 16 h. 
Srdečně Vás zveme.

Charita Ostrava
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dotkni se Vesmíru
Ve čtvrtek 18. 10 2018 děti z naší Mateřské 

školy Za Ještěrkou navštívily díky poskyt-
nutí účelové dotace z rozpočtu statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Radvanice 
a Bartovice Planetárium v Ostravě – Krásném 
Poli. Seznámily se s hvězdnou oblohou – se sou-
hvězdími, planetami a dalšími tělesy Sluneční 
soustavy. Pozorovaly Zemi z Vesmíru. Zhlédly 
pohádku „Život stromů“, kde se dozvěděly, jak 
rostou stromy, odkud přijímají živiny a proč jsou 
zelené rostliny užitečné pro všechny živé orga-
nismy na Zemi. Po programu si děti prohlédly 
celý areál budovy. Nejvíce je zaujal raketoplán, 
zrcadlové bludiště, kosmonaut a výboj blesku. 
Kromě těchto krásných zážitků a nových infor-
mací si děti z výletu odvezly na památku 3D 
magnet. V této oblasti mohou být děti dále roz-
víjeny díky knihám, které jsme také z dotace 
nakoupili. Environmentální výchovou vedeme 
děti k lásce k přírodě a životnímu prostředí, 
což je v naší znečištěné lokalitě velmi důle-
žité. Děkujeme městskému obvodu Radvanice 
a Bartovice za poskytnutí dotace, která nám 
všem tyto krásné zážitky umožnila.

Michaela Stiborová a Marcela Římánková,
MŠ Za Ještěrkou Bartovice

Podzimní veselení
Ten, kdo šel koncem října kolem zahrady 

mateřské školy v Bartovicích, mohl nejen na 
vlastní uši slyšet, ale také i na vlastní oči vidět, 
jak to vypadá, když broučci, berušky, svět-
lušky, čmeláci a pavoučci pořádají oslavu. Tato 
oslava byla, tak jako každý rok, uskutečněna 
proto, aby si všichni tito malí tvorečkové řekli 
„Dobrou noc!“ a připravili se na zimní odpo-
činek. Ovšem ještě než se všichni rozloučili 
a rozutekli se do svých postýlek, tak se společně 
poveselili při tancích a různých soutěžích, ve 
kterých plnili drobné úkoly, a to jak sami nebo 
společně s maminkou a tatínkem. Za odměnu 
získali od čmeláka Hopsalína nejen velkou 
pochvalu, ale také i drobnou odměnu. A protože 
sluníčka s přibývajícím časem ubývalo a více 
se blížila tma a zima, tak si všichni broučci 
zapnuli své lampióny, chytli maminku a tatínka 
za ruku a vydali se hledat poklad, který jim 
měl zpříjemnit čas při čekání na jarní sluníčko. 
Cesta broučků byla poněkud delší a vyžadovala 
spoustu odvahy, protože při ní museli opustit 
svou známou školní zahradu a projít mezi ploty, 
kde už paprsky sluníčka nedosáhly, a tím se 
dostat až na krásnou, novou, přírodní zahradu, 
která se nachází pod zahradou mateřské školy. 
Díky odvaze, lampiónkům a světýlkám, které je 
navedly správným směrem, broučci a berušky 
vše zvládli. Sladkou odměnou pro všechny bylo 
nalezení tří pokladů, ukrytých v přírodním 
teepee. Poklad si spravedlivě rozdělili a poté se 
všichni rozloučili krásným ohňostrojem a slíbili 
si, že se na stejném místě sejdou příští rok.

Hana Benová,
MŠ Za Ještěrkou Bartovice

Z a č a l  p o d z i m  a  h l a v n ě  p r o  o b č a n y 
z Moravskoslezského kraje to znamená pravi-
delné zhoršení ovzduší. Proto již několik let ředi-
telka z MŠ Ostrava -Radvanice podává žádost na 
Magist rát města Ost ravy na 
poskytnutí účelového neinvestič-
ního příspěvku z Fondu pro děti 
ohrožené znečištěním ovzduší 
na ozdravný pobyt v období 
od listopadu do dubna, kdy je 
oblast nejvíce zatížená smogem. 
Rada města schválila poskytnutí 
dotace a ozdravný pobyt se mohl 
začít organizovat.

Děti z MŠ Ostrava  - Radvanice 
vyrazily na 14 denní pobyt do 
hor. Konal se od 3. 11. do 16. 11. 
2018 na Bílé v srdci Beskyd a děti 
byly ubytovány ve stylové chatě 
Hájenka pod sjezdovou. Program 
pobytu byl velmi bohatý. 

Kromě soutěží a her, které denně pro děti 
připravovaly paní učitelky, tak děti poznávaly 
krásnou přírodu v nejbližším okolí, každou vol-
nou chvíli si hrály v lese, stavěly domečky, nebo 
hledaly poklad. Hodně času děti trávily na hřišti 
přiléhající k chatě. Díky nedaleké oboře nechybělo 
ani seznámení se zvířaty, které ve volné přírodě 
uvidíme velmi zřídka (jezevce, muflona, divoké 

prase a jelena). O těchto zvířatech nám na besedě 
vyprávěli velmi zajímavě zdejší myslivci. 

Přijel klaun Hopsalín se strašidly, děti měly 
možnost vidět pohádku „O perníkové chaloupce“, 

kterou přijely zahrát Myška Klárka a Veverka 
Terka z divadélka Ententýky. Dále za dětmi přijeli 
animátoři ze společnosti Čtvrtníček O&C a strá-
vili s dětmi sportovní den. Nechyběly ani dílničky, 
které zajistila agentura Lena. 

Děti si 14 denní pobyt i díky neobvyklému 
krásnému podzimnímu počasí moc užily, rodiče si 
snad odpočinuli a za rok se zase budeme těšit.

MŠ Ostrava -Radvanice

Ozdravný pobyt dětí  
z mŠ Ostrava‑radvanice

Projekt „Čteme pro radost“ financovaný z účelo-
vého neinvestičního příspěvku statutárního města 
Ostravy, kód 17/1114, probíhal na odloučeném pra-
covišti ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, p. o. 
budova Trnkovecká 55 od pondělí 22. 10. do středy 
23. 10. 2018. V pondělí jsme se sešli v 17:30 hod. 
a projekt začal Nočním čtením. Jako hlavní téma 
jsme zvolili postavičku Večerníčka, která nám kaž-
dodenně přináší večerní pohádku. Nezajímala nás 
jen tato postavička, ale zaměřili jsme se na nepře-
bernou hromadu pohádek, pohádkových postav 
a dvojic. To, že se děti těšily, bylo vidět už na jejich 
výbavě. Putování jsme si rozdělili na část tvoři-
vou, kvízovou, sportovní, dobrodružnou a samo-
zřejmě čtecí. Společně jsme si vyrobili postavičku 
Večerníčka v keramické dílně, dále oblíbeného 
Rákosníčka z výtvarných materiálů. Ve spleti karti-
ček jsme našli dvojice, které spolu přinesly nejednu 
televizní pohádku. Dobře jsme je poznali, ale vzpo-
mínali si i na jejich jména a vyprávěli si příhody, 

které nám zůstaly v paměti. Po splnění všech úkolů 
bylo zapotřebí se pořádně protáhnout. Tělocvičnu 
jsme využili k soutěživým hrám i k následné rela-
xaci. Sportem unaveni – hurá k večeři. A co pak? 
Trocha odvahy při cestě tajemnými zákoutími 
sklepních prostor. To vám byla paráda! Musíme 
přiznat, že i trocha strachu byla na místě. Pěkně 
unaveni veškerým děním jsme se nakonec uložili do 
provizorních postýlek a závěrečné čtení z pohádko-
vých knížek nás odneslo do říše snů.

Druhý den čekalo všechny žáky prvního stupně 
pokračování formou projektového dne, kde si nejen 
povídali o Večerníčkových pohádkách, ale měli 
možnost si prohlédnout nové knihy a také si z nich 
četli. Jelikož se jednalo o malé děti a víme, jak rády 
si vyrábějí upomínkové předměty, tak si všichni 
vyrobili vlastní záložku a vybarvili si postavičku 
Večerníčka, které také složili čepici z novin.

Jana Naarová,
ZŠ Vrchlického, odl. prac. Trnkovecká

Čteme PrO radOSt



Žáci I. B v pátek 9. listopadu zasedli do svých laviček a společně s rodiči 
navštívili tři království. Foukali do kouzelné bubliny a navštívili království 
„Písmen“ – „Slabik“ – „ Obrázkového čtení“. Naši malí prvňáčci nám před-
nesli krásné básničky k jednotlivým probraným písmenkům.

Žáci již přečetli i věty v obrázkovém čtení, vůbec se toho nebáli – šlo jim 
to náramně. Za krásné výkony dostali sladkou odměnu. Žáci předvedli také 
své znalosti v matematice, orientace v číselné řadě a vyřešení slovní úlohy. 
Bylo toho opravdu mnoho, co žáci mohli předvést. Vždyť do školy chodíme 
už dva měsíce! A velké překvapení pro žáky? No, přece Slabikář, který nám 
zatím ukrývá spoustu nových písmen, slov. Ale na konci školního roku budou 
všechna nová písmenka pro nás jednoduchá a můžeme si přečíst svoji první 
knížku!

Marcela Šimčíková, učitelka I. B, 
ZŠ Vrchlického, odl. prac. Bartovická
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dobrou noc, broučci
Rok se s rokem sešel a opět je tu podzim. I když 

to tak venku ještě nevypadá, ochladit se může 
kdykoli, a proto jsme se dne 30. 10. 2018 sešli 
v Mateřské škole v Ostravě -Radvanicích, aby-
chom uspali broučky.

V každé třídě probíhaly od 15,30 hodin dílničky 
pro rodiče a jejich děti, kde se vyráběli broučci 
a berušky z různých materiálů. Za to, jak se děti 
snažily, získaly omalovánku a sladkou odměnu.

Za svitu lampiónů a lucerniček a při zpěvu písně 
„Na mravenčí pasece“ jsme se vydali na procházku 
ulicemi Radvanic. Na bezpečnost všech zúčastně-
ných dohlíželi strážníci MP Ostrava -Radvanice.

Po příchodu zpět k mateřské škole uložily děti 
své broučky, berušky, včelky apod… do podzimní 
postýlky a zazpívaly jim „Mravenčí ukolébavku“. 
Teď už můžou klidně spát.

Tato akce již má v naší MŠ desetiletou tradici 
a těší se veliké oblíbenosti hlavně u dětí. I z tohoto 
důvodu jsme na akci s názvem „Uspávání broučků“ 
využili část dotace z projektu „Na podzim se nenu-
díme“, kterou poskytl městský obvod Radvanice 
a Bartovice.

 Simona Slížková, MŠ Radvanice

Žáci ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, p. o. dne 
31. 10. 2018 soutěžili v nejzajímavější stavbě ze stavebnic 
LEGO. Žáci dokázali promítnout svou fantazii do sku-
tečnosti a zlepšili si své motorické schopnosti. Výtvory 
byly zdařilé, úžasné a velmi nápadité. Tato akce se usku-
tečnila díky finanční podpoře účelového neinvestičního 
příspěvku statutárního města Ostravy, kód 17/1114. Žáci 
stavěli domečky, hrady, zámky atd. Ti nejlepší si odnesli 
krásné ceny v podobě stavebnic LEGO. Pro školní klub 
byly z tohoto příspěvku zakoupeny také stavebnice, ze 
kterých si budou moci žáci stavět celý rok a tak rozvíjet 
svou fantazii a zlepšovat si svou drobnou motoriku. Akce 
se zdařila a žáci byli nadšeni. Už se těší na další ročník, 
ve kterém bychom tuto činnost chtěli rozšířit i na odlou-
čená pracoviště a vybavit stavebnicemi školní družiny. 
Doufáme, že se nám to podaří.

Martina Linhartová a Šárka Ševčíková,
ZŠ Vrchlického

Fantazie ze stavebnic

Slavnost Slabikáře 

V pátek 19. 10. 2018 si pro rodiče s dětmi při-
pravily paní vychovatelka Šárka Ševčíková a paní 
učitelka Mgr. Nikol Ševčíková večerní tvořivou 
dílničku. Tato akce se uskutečnila na naší škole 
ZŠ Ostrava -Radvanice, Vrchlického 5, příspěv-
ková organizace, díky účelové dotaci městského 
obvodu. Rodiče s dětmi si zde mohli vyzkoušet 
malování na textil různými technikami, jako 
například práci se šablonami, razítky, foukacími 
fixy, tupování a vlastní malování. Rodiče i děti 
ukázali svou kreativitu a vytvořili si nádherné 
potisky na tašky a trička. Jejich výtvory byly nato-
lik zdařilé, že by nikdo neřekl, že s touto technikou 

pracují poprvé. Také si vyzkoušeli práci s keramic-
kou hlínou, ze které lze vyrobit výrobky do domu 
i na zahradu. Maminky, tatínkové a jejich ratolesti 
vyráběli svícny ve tvaru koule. Práce jim šla pěkně 
od ruky, a tak jim ke svícnům přibyly květináče, 
misky a mnohé další výrobky podle vlastní fanta-
zie. Rodiče odcházeli spokojeni a my doufáme, že 
tuto akci budeme moci znovu zopakovat a setkat se 
tak s těmi rodiči a dětmi, kteří rádi tvoří. Některé 
maminky si chodí své výrobky dodělávat ještě 
nyní, vždy v pondělky v rámci odpolední dílny pro 
rodiče, které vede vychovatelka školního klubu.

Šárka Ševčíková, ZŠ Vrchlického

OdPOLedNÍ dÍLNIČKY PrO dĚtI a rOdIČe
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Strašidelné 
dopoledne

V pátek 26. 10. 2018 se naše třída V. B v Bartovicích pro-
měnila ve strašidelné doupě. Byly zvány nejrůznější pří-
šery a prapodivné bytosti z říše fantazie. A věřte, pozvání 
přijali upírka s upírem, kostry a kostlivci různého druhu, 
mrtvá princezna s holičkou, čarodějnice a další podivu-
hodné osoby. 

Všichni příchozí nejdříve plnili různé úkoly, aby se 
seznámili s kouzelnými mazlíčky – ropuchou, pavoukem, 
netopýrem, kočkou, sovou, fénixem a také méně známou 
trpaslenkou. 

Snažili se všichni! A aby na toto společné setkání jen 
tak nikdo nezapomněl, vyrobili jsme si také netopýra. Celá 
akce proběhla ve „strašidelném duchu“. Ale nikdo se nebál. 
Všichni se moc těšíme na další podobnou akci. Takže stra-
šidlům a duchům zdar!  Radmila Sulková

Na začátku listopadu připravujeme ve 
školní družině každoročně pěveckou sou-
těž „Doremi“. Tuto soutěž jsme uspořádali 
hlavně kvůli zjištění, jakou mají děti trému 
a jak sebevědomě vystupují před lidmi. 
Proto také trénujeme přednes básní. Náš 
dramatický kroužek totiž už chystá novou 
pohádku. Její scénář jsme vymýšleli na 

akci „Noc v družině“. Tam jsme přidělili 
každému dítěti roli přímo na tělo. Zpívali 
jsme ve dvou kategoriích- kluci a děv-
čata. Vítězi se stali Petr Hanáček a Adéla 
Skupníková. Jistě všechny šikovné herce 
uvidíte na příštích radvanických slavnos-
tech s naší novou pohádkou.

Nela Jopková, ZŠ Vrchlického

Paní učitelka naplánovala na hodinu 
angličtiny Halloween. Připravili jsme si 
různé zajímavé masky a kostýmy. V ang-
ličtině jsme vybarvovali omalovánky 
s tematikou Halloweenu. Ty jsme potom 
nalepili na barevné papíry. Ve slohu jsme 
si povídali o tomto svátku s naší paní uči-
telkou a někteří si také připravili refe-
rát. Ve školní družině jsme si také užili 
Halloweenské odpoledne. Zařádili jsme 
si u soutěží. Mistrem míčků se stala Aneta 
Lörinczová, mistrem šipek Nela Jopková, 
mistrem kroužků Adéla Skupníková. 
Následovala foukaná a diskotéka. Masky 
si děti připravily úžasné, všechny zaujal 
kostým lidožrouta Viktora Liščáka. 

Aneta Lörinczová, ZŠ Vrchlického

StÁtNÍ SVÁteK
 Ve všech třídách jsme si připomínali, že naše repub-

lika vznikla před 100 lety. Před 28. říjnem jsme ve třídě 
I.A vyráběli lípu, která měla sto lístečků. Každý lísteček 
jsme vymalovali jako červenomodrobílá srdíčka. Také jsme 
navrhovali známky ke 100. výročí republiky. Povídali jsme 
si o historii a vysvětlovali, co to je státní znak. Každému 
žákovi paní učitelka vytiskla českého lva a my jsme si ho 
s chutí vybarvovali. V družině jsme si také povídali a zpí-
vali krásnou píseň „Ta naše písnička česká.“ Takže teď už 
rozumíme i my prvňáci, proč všude vlají české vlajky.

Karolin Šefránková a Lucie Wawroszová, I.A

dOremI

HaLLOWeeN Ve ŠKOLe
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inzerce

V dnešních dnech se všichni ohlížíme o 100 let 
zpět a vzpomínáme na dobu, kdy vznikla republika. 
Jak na tom v té době byla Ostrava s podnikáním? 
V Moravskoslezském inovačním centru Ostrava 
(MSIC) hledáme cesty, jak podporovat podnika-
vost dnešních obyvatel, tak nás zajímalo, jak pod-
nikali jejich předci přibližně v té době. Vykládaly 
jsme si s ředitelkou Archivu města Ostravy Hanou 
Šústkovou:

„Ostrava byla nesmírně bohaté město, tady 
se peníze točily a lidé si rádi užívali, na druhé 
straně byla veliká bída. Mělo to takový americký 
ráz, byly zde vidět propastné rozdíly.“
Kam za zábavou a odpočinkem?

V Ostravě byla hustá síť restaurací nejrůzněj-
ších kategorií od doupat neřesti až po velice luxusní 
podniky, kam chodili lidé utrácet své peníze vydě-
lané nejen ve velkém průmyslu. V té době se velmi 
dařilo kavárnám. Lidé tam chodili nejen posedět, 
ale také tančit. V kavárnách probíhal i obchodní 

život. Pamětníci vypráví, že v kavárnách se schá-
zeli a domlouvali své obchody advokáti, obchod-
níci a například obchodní cestující. Nejznámějšími 
kavárnami byly Elektra, Praha, Kafé Royal (Menza 
filozofické fakulty na Reální ulici), kavárna Fénix 
(naproti Divadla J. Myrona) a Bocaccio (Palace).
Kouzlo obchodních domů 

Ke známým podnikatelům té doby patřili majitelé 
obchodních domů, kterých bylo v Ostravě hned něko-
lik. V 30. letech postavila rodina Bachnerů obchodní 
dům s nejrůznějším zbožím pro vybavení domác-
nosti. (Dnes známější pod názvem Horník). Kousek 
dále byl proslulý obchodní dům Rix zaměřený na 
módu, textil a galanterii. Původní budova byla za 
války zničena bombardováním a na jejím místě nyní 
stojí dům s pelikánem. Velkým obchodním domem, 
vzbuzujícím dodnes vášně, byla Textilie (Ostravica), 
patřící podnikateli Igo Wechslerovi. Vedle této nej-
známější trojice obchodních domů místních větši-
nou židovských podnikatelů byly v Ostravě filiálky 
celoregionálních obchodních domů ASO (dnes sídlo 
Všeobecné zdravotní pojišťovny), Baťa a Brouk 
a Babka (Dům knihy). 
Průmyslníci na výsluní

Nejbohatšími podnikateli byli majitelé dolů, 
hutí a podnikatelé v chemickém průmyslu. Po roce 
1918 už je obtížné rozklíčovat majitele velkých 
průmyslových podniků, protože přecházejí na 
akciové společnosti a vedení přejímají manažeři. 
Jiné je to u dolů, tam se jednalo o šlechtické rodiny – 
například hrabata Wilczkové na Slezské Ostravě 

a Reifferscheidtové. Do roku 1945 se tedy jednalo 
rodinné podnikání, poté byli majitelé uznáni za 
Němce a podniky nad 500 zaměstnanců byly zná-
rodněny, čímž vzniká koncern OKD, který sdružil 
ostravsko-karvinské doly. 

V Ostravě fungovaly malé rodinné hutě, jako 
například slévárna Rudolfa Sýkory v Mariánských 
Horách i Moravské Ostravě, ale ty nemohly dlouho 
soupeřit s Vítkovickými železárnami. Vítkovické 
železárny, přestože to byl obrovský konglomerát, si 
udržely rodinné vlastnictví velkopodnikatelských 
rodin Gutmannů a Rothschildů až do roku 1939 
respektive 1945. 

Známější jsou Rothschildové, dodnes se pou-
žívá rčení „Nejsem Rothschild“. Poslední ostrav-
ský Rothschild – Eugen, přestože měl v Moravské 
Ostravě trvalý pobyt, žil trvale v Paříži. Gutmanni 
jsou méně známí, pocházeli z Lipníka nad Bečvou, 
nakupovali a prodávali uhlí na Ostravsku a hráli od 
50. let 19. století významnou finančnickou a velko-

obchodnickou roli. Pak se etablovali ve Vídni a zalo-
žili obchodní a finanční dům „bratři Gutmannové“. 

V Zábřehu fungovala chemička rodiny Rütgers, 
jednalo se o říšsko-německý kapitál, který po 1. 
Světové válce prodali. V polovině 70. let minu-
lého století byl hlavní provoz přesunut do Dezy ve 
Valašském Meziříčí.
Živnostníků byla spousta

V Ostravě podnikali nejen velcí podnikatelé, ale 
i živnostníci a nejrůznější obchodníci. Živnostníci 
se sdružovali do živnostenských společenstev, 
jako například řezníci, uzenáři, obchodníci s potra-
vinami či jejich výrobci. Objevovali se taxikáři, 
prodejci aut a pohonných hmot. Dařilo se soukro-
mým lékařským praxím, dentistům a lékárníkům, 
známé bylo soukromé sanatorium doktora Kleina 
v Grossmannově vile. Soukromě podnikali advo-
káti, soukromníci vlastnili stavební společnosti – 
například Strassmann nebo bratři Špačkové. Byla 
zde spousta krámkařů, drobných živnostníků, kteří 
prodávali potraviny a k tomu třeba petrolej. Vedle 
nich byli i obchodníci jako například František 
Letovský, který měl na dnešním Masarykově 
náměstí obchod s vyhlášenými lahůdkami, kde bylo 
možné koupit luxusní potraviny a alkohol. Veškeré 
služby byly soukromé – holiči, kadeřníci, pohřeb-
nictví, přeprava, fotografové, knihtiskárny, nakla-
datelství, papírenské obchody atp.
Podnikaly i ženy?

Ženy před svatbou pracovaly, ale pak velice 
často zůstávaly doma. Mohly si však přivydělávat. 

Kolonie mívaly svůj pozemek, kde se pěstovala 
zelenina, chovaly slepice a přebytky bylo možné 
zpeněžit. Je třeba si uvědomit, že péče o rodinu, 
která bývala početnější než dnes, byla v té době 
náročnější. Jen oběhat krámkaře, sehnat všechny 
potraviny a přinést je domů! Vařilo se na kamnech, 
které bylo nutné roztopit, uhlí nanosit ze sklepa. 
Vyprat prádlo neznamenalo dát ho do automatické 
pračky. Zorganizovat celý chod domácnosti by se 
dalo přirovnat k manažerské práci.

Ve vyšších kruzích se neslušelo, aby žena praco-
vala. Od bohatých žen se očekávalo, že se budou sta-
rat o chod domácnosti, dělat muži zázemí, pořádat 
společenské akce, salony a u toho budou krásné. 

Ženy ale také podnikaly, jejich doménou byly 
služby – módní salony, výroba klobouků (modistky), 
výuka tance, jazyků, kadeřnictví. Některé převzaly 
rodinný podnik jako vdovy po manželovi, ale byly 
mezi nimi i vzdělané lékařky a advokátky.
Kdy nastala změna?

Dá se říci, že v té době bylo podnikání nutností 
pro uživení rodiny. V zaměstnaneckém poměru bylo 
v Ostravě asi 50 % lidí v aktivním věku. Rodiny nedo-
stávaly žádné dávky na vyrovnání sociálních rozdílů, 
a tak bylo nutné hledat aktivně jiné cesty. Podnikání 
nejprve zasáhla v 30. letech velká hospodářské krize. 
Tu malé podniky nepřežily a šly do konkurzu, ani 
Vítkovice na tom nebyly dobře a snižovaly své stavy 
o 50 procent. Podobně postižené krizí bylo luxusní 
zboží a stavebnictví. Nejvíce to asi postihlo střední 
podnikatele, kteří v období boomu ve 2. polovině 
20. let investovali z půjček a v krizi museli půjčky 
vracet. Další ranou byla 2. světová válka, která svým 
neblahým průběhem ovlivnila osudy tehdy většinou 
židovských podnikatelů a po válce bohatých němec-
kých velkopodnikatelů. V 50. letech, kdy byl upřed-
nostňován především těžký průmysl, podnikatelské 
aktivity nebyly podporovány.

Zpracovala:
Iva Sokolovská, PR Manager, 
iva.sokolovska@ms-ic.cz, 607 091 963
Více informací o historii Ostravy: 
Mgr. Hana Šústková, Ph.D., 
ředitelka Archivu města Ostravy, 
hsustkova@ostrava.cz, 599 450 015

Jak se v Ostravě podnikalo před 100lety

OD Bachner Q Kavárna Elektra 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	
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Ozdravný pObyt dětí z MŠ radvanice

pOdziMní rybářské závOdy


