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Děti z mateřských škol
odjely na ozdravný pobyt

Pozvánka
do divadla

Městský obvod Radvanice a Bartovice pro své
občany i letos připravil představení Těšínského divadla. Tentokrát vtipnou a zábavnou komedii Willyho
Russella „Výchova slečny Rity“ aneb jak si poradí
poněkud omšelý vysokoškolský profesor literatury
s novou externí studentkou, kadeřnicí Ritou. V sobotu
26. května 2018 v 19:00 hodin ve Společenském domě
v Ostravě-Bartovicích se na Vás budeme těšit!!!
(red)

Městský obvod obdržel již potřetí
dotaci z rozpočtu Moravskoslezského
kraje na jarní ozdravné pobyty dětí z MŠ
Radvanice a MŠ Bartovice v Beskydech.
Cílem této dotace je podpořit účast dětí
předškolního věku žijících v oblastech
s prašností nad limit stanovený zákonem.
Je zřejmé, že dlouhodobě překračované
limity denních i ročních koncentrací
znečišťujících látek v ovzduší způsobují
u obyvatel městského obvodu Radvanice
a Bartovice zdravotní problémy a ovlivňují
i zvýšenou nemocnost dětí. Využití uvedené dotace s cílem podpořit pobyty dětí
předškolního věku v oblastech s čistším
a zdravějším vzduchem za účelem regenerace a prevence onemocnění dýchacích
cest se jeví dlouhodobě jako účelné a pro
děti prospěšné.
Ozdravného pobytu se zúčastnilo celkem 116 osob, tzn. 60 dětí z obou mateřských škol našeho městského obvodu
vč. 56 doprovázejících rodičů. Děti z MŠ
Radvanice odjely v termínu 5.–18. 4. 2018

do Penzionu Sluníčko na Ostravici. Cena
za ubytování byla ve výši 473 200 Kč, cena
za dopravu 5 000 Kč. Děti z MŠ Bartovice
odjely v termínu 14. – 27. 4. 2018 do hotelu
MESIT na Horní Bečvě, kde cena za ubytování byla ve výši 448 500 Kč a cena
dopravy 7 800 Kč.
Celkové náklady na čtr náctidenní
ozdravné pobyty všech dětí s rodiči byly
vyčísleny na částku 934 500 Kč, přičemž
z poloviny budou hrazeny z dotace získané
z Moravskoslezského kraje. Vzhledem
k vysokým nákladům a zároveň prospěšnosti celého projektu bylo o spolufinancování požádáno též statutární
město Ostrava, které přispělo částkou
345 100 Kč. Finanční náklady městského
obvodu Radvanice a Bartovice na uskutečnění ozdravných pobytů dětí jsou ve výši
122 150 Kč.
Dětem však výše uvedená čísla ještě
nic neřeknou. Vnímají pobyt v přírodě
krásných Beskyd jako důležité chvíle
strávené společně se svými rodiči, kteří si

kvůli pracovnímu vytížení nebo naopak z důvodů sociální potřebnosti mnohdy nemohou se svými dětmi tolik
dnů mimo domov užít. Počasí bylo slunečné a vykouzlilo
všem na tváři spokojený úsměv.
Šárka Tekielová,
starostka

Dodržujte protihlukovou vyhlášku! Výměna kotlů:
Opět se v našem městském obvodě množí
o 110 tun
st í ž nost i na nedod r žová n í prot i h lu kové
vyhlášky. Lidé si stěžují, že jim sousedé způsoprachu méně
bují hluk i v době, kdy je to zakázáno. Vyzýváme

Celkem 699 žádostí podali obyvatelé
Ostravy na výměnu starého kotle za nový
ve druhé vlně kotlíkových dotací. Spolu
s první výzvou, kde jich bylo 423, se jedná
o 1 122 nových moderních zařízení. Pro
Ostravany je to dobrá zpráva. Do ovzduší
se tak díky kotlíkovým dotacím dostane
o 110 tun prachu méně.
St a r ý kot el v y pro d u k uje ro č ně a ž
10 0 k ilog ra mů prachu. „ P ř i jed noduchém propočtu zjistíme, že ročně ubude
ve městě po výměně všech kotlů z žádostí
z první i druhé vlny přes 110 tun prachu.
Vyměněno tak bude již zhruba 60 procent
starších zařízení. Těší nás, že obyvatelé
města na výzvu reagovali v tak vysokém
počtu a že jim životní prostředí ve městě
není lhostejné.
Ostravským žadatelům město přispívá až
10 tisíci korunami na nový kotel a všem bylo
nabídnuto poskytnutí bezúročné zápůjčky
až do stoprocentní výše. Město Ostrava
rovněž otevřelo po řadu týdnů informační
místo na Sokolské třídě v budově radnice.
Ostravané byli o druhé výzvě kotlíkových
dotací informováni prostřednictvím kampaně, jejíž součástí byl roznos materiálů do
schránek všech rodinných domů na území
města, besedy v městských obvodech, plakáty ve vozech MHD, byla rozdávána kotlíková káva. Na sociálních sítích mělo úspěch
dětmi zpracované video k výměně starého
kotle za nový.
Ostravané požádali o bezúročné zápůjčky
v 15 případech v celkové hodnotě 1,73 milionu korun.
Ve druhé vlně město postupně přispěje
žadatelům s ostravskou adresou zhruba
sedmi miliony korun na desetitisícových příspěvcích.
Zdroj: Magistrát města Ostravy

proto občany, aby dodržovali klid v době, kdy je
to stanoveno, jinak jim hrozí vysoká pokuta.
Už v roce 2012 vstoupila na území města
Ostravy, tj. mimo jiné i městského obvodu
Radvanice a Bar tovice, v platnost obecně
závazná vyhláška statutárního města Ostravy,
která se týká zabezpečení veřejného pořádku
formou omezení hluku ve městě v přesně stanovených časech. Občané se musí denně od pondělí do soboty v době od 20.00 do 22.00 hod.,
v době nočního klidu od 22.00 do 6.00 hod a po
celý den v neděli a o státních či jiných svátcích
zdržet činností, které způsobují hluk. Patří mezi
ně např. používání sekaček na trávu, křovinořezů, kotoučových a motorových pil, brusek a rozbrušovaček, pneumatických kladiv,
kompresorů, vrtaček apod. Dle vyhlášky jsou
občané Ostravy povinni se zdržet rovněž užívání zábavní pyrotechniky (mimo 31.12.).
Aleš Boháč, místostarosta

Z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu na své 84. schůzi
konané dne 28. března 2018

- vzala na vědomí zápis č. 2/2018 z jednání Komise
životního prostředí, bezpečnosti a dopravy při
Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice
- rozhodla o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu se společností innogy Energie,
s.r.o.,
- rozhodla o uzavření smluv o smlouvách budoucích
o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit
a provést stavbu,
- rozhodla o uzavření smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti,
- projednala záležitosti bytového fondu městského
obvodu,
- rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na zakázku pod
názvem „Opravy závad na místních komunikacích
III. třídy na území městského obvodu Radvanice
a Bartovice v roce 2018“ se společností Ostravské
komunikace, a.s.,
- projednala návrh statutárního města Ostravy a rozhodla souhlasit se svěřením 163 kusů autonomních
požárních detektorů a signalizace Honeywell XS
100- CS a 267 kusů detektorů oxidu uhelnatého
Honeywell XC 100 D-CS městskému obvodu
Radvanice a Bartovice,
- schválila rozpočtové opatření č. 5/2018,
- rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek,
protokolu hodnocení nabídek o pořadí nabídek na
veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem
„Zpevněné plochy koupaliště Radvanice –
2. etapa“ o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem: EUROVIA
CS, a.s.,
- rozhodla ve věci veřejné zakázky malého rozsahu
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s názvem „Sanace vlhkého zdiva budovy bytového
domu na ul. Kobrova 5“ o výběru nejvýhodnější
nabídky a o uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem
KAVIS, spol. s r. o.,
- souhlasila se spoluprací zřizovatele příspěvkových
organizací, statutárního města Ostrava, městského
obvodu Radvanice a Bartovice, při přípravě a realizaci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II.
Rada městského obvodu na své 85. schůzi
konané dne 11. dubna 2018

- vzala na vědomí zápis z jednání Kontrolního
výbor u Zastupitelstva městského obvodu
Radvanice a Bartovice,
- vzala na vědomí zápis č. 33/2018 z jednání Komise
sociální, sportovní a školství Rady městského
obvodu Radvanice a Bartovice,
- rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Chodník podél ulice Čapkovy,
Radvanice“ a o zaslání výzvy k podání nabídky
uchazečům,
- rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu
pod názvem „Chodník podél ul. Těšínská – úsek
Nad Obcí – Újezdní a Údržba autobusových nástupišť Olšák“ a o zaslání výzvy k podání nabídky
uchazečům,
- rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na zakázku
„Zajištění údržby veřejné zeleně v roce 2018 na
území městského obvodu Radvanice a Bartovice,
část 1 – sečení pozemků a silniční zeleně“ se společností Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.,
- rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na zakázku
„Zajištění údržby veřejné zeleně v roce 2018 na
území městského obvodu Radvanice a Bartovice,
část 2 – rizikové kácení dřevin, údržba dřevin
a údržba květinových záhonů“ se společností
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.,
- rozhodla o uzavření smluv o smlouvách budoucích

-

-

o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit
a provést stavbu,
rozhodla o uzavření smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti,
projednala záležitosti bytového fondu městského
obvodu,
projednala nabídky k odkupu garáží v k. ú.
Radvanice a doporučila zastupitelstvu městského
obvodu akceptovat neuplatnění předkupního
práva,
rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemků
v k. ú. Radvanice,
souhlasila se zapojením mateřské školy do projektu
s názvem Poskytování bezplatné stravy dětem
ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP
PMP v Moravskoslezském kraji II.
Mgr. Kateřina Zdražilová,
pověřena zastupováním tajemnice

ÚKLIDOVÁ AKCE – jaro 2018
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., umístí velkoobjemové kontejnery na osvědčená místa v městském obvodu. Na některých místech
došlo oproti minulým létům k posílení o další kontejnery a zároveň došlo k rozšíření dalších kontejnerových míst:
QQ Radvanice: 21. – 22. května 2018 ( pondělí přistavení, úterý
dopoledne odvoz )

1. ul. Na Hrázkách – garáže 
2. křižovatka Těšínská x Na Ostří – u Unimetry 
3 křižovatka Úvozní x Pastrňákova 
4. křižovatka Výzkumná x Turgeněvova 
5. ul. Čechovova – nad bývalým kinem
6. ul. Dalimilova – hřiště DTJ
7. křižovatka Haškova x Ludvíkova
8. ul. Kobrova

QQ Radvanice: 22. – 23. května 2018 ( úterý přistavení, středa
dopoledne odvoz )

1. ul. Vrchlického – u školy 
2. křižovatka Čapkova x Radvanická (u kominictví) 
3. ul. Karvinská – u samoobsluhy 
4. křižovatka Třanovského x Karvinská 
5. křižovatka U Stavisek x Čapkova 
6. křižovatka Za Šachtou x Šmídova (býv. Míroděv)
7. křižovatka Na Svahu x Kozácká 
8. křižovatka Újezdní x Na Stezce 
QQ Bartovice: 23. – 24. května 2018
( středa přistavení, čtvrtek dopoledne odvoz )

2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
2 ks

1 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks

1. křižovatka Dvorová x Radova
1 ks
2. křižovatka Těšínská x U Samoobsluhy (na okraji zpevněné plochy před
prodejnou)
1 ks

3. křižovatka Bartovická x Za Školkou
4. křižovatka Pašková x U Lesíka 
5. křižovatka Bémova x Klaklova 
6. křižovatka Bémova x K Rybníkům
7. křižovatka Za Ještěrkou x U Pramenů
QQ Bartovice: 24. – 25. května 2018 ( čtvrtek přistavení, pátek
dopoledne odvoz )

1. křižovatka Těšínská x Maryčky Magdonové
2. křižovatka Majovského x Na Okraji 
3. křižovatka Březová x Sousedská
4. Těšínská – parkoviště u ozdravného centra Ještěrka
5. křižovatka Nad Lučinou x Pod Bažantnicí
6. křižovatka Na Pasekách x U Důlňáku – vedle cykloodpočívárny
7. ul. U Důlňáku – před podjezdem u zahrádek

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
2 ks
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 obvodu mohou dále využívat sběrný dvůr na ulici
Lihovarská v Ostravě‑Radvanicích, který je otevřen od pondělí do pátku
v době od 10:00 do 18:00 hod a v sobotu v době od 8:00 do 12:00 hod.
S ohledem na skutečnost, že městský obvod hradí společnosti OZO
Ostrava, s.r.o., náklady na likvidaci stavební sutě odevzdané ve sběrném
dvoře, mohou ji občané Radvanic a Bartovic ve sběrném dvoře bezplatně
odevzdávat.
Aleš Boháč, místostarosta

Máme se dobře. A produkujeme víc odpadu
Ohlédnutí za loňským rokem je pozitivní:
životní úroveň obyvatel Ostravy se zvýšila. A to
se odrazilo i na růstu množství odpadu…
• V roce 2017 bylo v Ostravě vyprodukováno
112 570 tun komunálního odpadu, což je nejvíce za posledních sedm let. Oproti roku 2016
jde o nárůst o bezmála 10 tisíc tun. Komunální

Sběrna se stala terčem
zlodějů dvakrát za noc

Strážníci obsluhující městský kamerový monitorovací systém zaznamenali
d ne 23. března 2018 h ned dva př ípady
nedovoleného vniknutí do sběrného dvora
v Ostravě-Radvanicích. V prvním případě
se muž před hlídkou městské policie ukryl
do jednoho z kontejnerů. Strážníkům poté
sdělil, že měl v plánu prohledat sběr né
nádoby a odnést si nějaké oblečení. Druhý
případ se odehrál jen o pár hodin později.
Dvě osoby byly hlídkou městské policie
objeveny, když se skrývaly za kontejnery.
Dvojice uvedla, že přelezla plot areálu, aby
prohledala odpad a vzala si pár věcí. Obě
události byly následně předány k dalšímu
šetření Policii ČR.
Městská policie Ostrava,
úsek prevence a propagace

odpad byl přitom využit ze 47 procent, což je
nejlepší výsledek za posledních sedm let. V roce
2011 to bylo pouhých 28 procent.
• Loni jeden Ostravan vyprodukoval 390 kg
komunálního odpadu, zatímco v roce 2016 to
bylo 353 kg a v roce 2011 jen 315 kg. Pozitivní je,
že objemy separovaného odpadu rostou a klesá
množství odpadu směsného. Důležitou roli
sehrálo i rozšiřování počtu separačních hnízd
a budování nových stanovišť jednotlivými
městskými obvody za finanční podpory OZO
Ostrava. Význam má i osvěta v podobě kampaní

zaměřených na občany a rovněž zacílení pozornosti na novou generaci. Centrum odpadové
výchovy OZO Ostrava navštívilo za patnáct let
jeho provozu už přes 105 tisíc dětí.
• Občané Ostravy v roce 2017 vytřídili 4 174
tun plastů (3,7 procenta z celkového množství
odpadu), 7 674 tun papíru (6,8 procenta a 2
712 tun skla (2,4 procenta). Separované zeleně
bylo 15 441 tun, tedy nejvíce za posledních sedm
let (13,7 procenta). Směsný komunální odpad,
jehož produkce z roku na rok postupně klesá,
loni tvořil 46,2 procenta z celkového množství
odpadu, objemný odpad 11,7 procenta, stavební
suť 9,6 procenta a kovy 4,4 procenta.
• Vedle separace odpadu je podstatné i jeho
další využití. Vlastní technologie na dotřiďování a zpracování odpadu umožňuje společnosti
OZO Ostrava třídit plasty a sklo, zpracovávat
zeleň a ze zbytkového plastu a dalších vytříděných spalitelných složek odpadu vyrábět tuhé
alternativní palivo. Jeho produkce vzrostla
z 9 925 tun v roce 2013 na loňských 26 807 tun.
Letos chce OZO Ostrava zprovoznit druhou
linku, která umožní navýšení kapacity výroby
až na 40 tisíc tun.
OZO Ostrava
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Ředitelka MŠ Ostrava‑Radvanice, Těšínská 279,
příspěvková organizace, po dohodě se statutárním
městem Ostrava, městským obvodem
Radvanice a Bartovice vyhlašuje

Zápis dětí do MŠ Ostrava‑Radvanice
na školní rok 2018/2019

Zápis do MŠ Bartovice

Srdečně zveme všechny rodiče s dětmi na zápis do
mateřské školy v Ostravě-Bartovicích, Za Ještěrkou 8
V úterý 15. května 2018 od 8.00 do 15.30
Mateřská škola pracuje podle hesla
„Děti-květy života“. Je zaměřena
na taneční výchovu, citlivý přístup
k dětem všech věkových kategorií,
celkový rozvoj osobnosti a přípravu
dětí pro vstup do ZŠ. Má vytvořené
podmínky rozvoje dětí dvouletých
a k tomu přizpůsobené prostředí
školy a třídy. Naše škola nabízí možnost integrace dítěte
s postižením za podpory speciálního pedagoga.
Počet volných míst: 21
RODIČE POZOR!!!

Zápis se bude konat 10. 05. 2018
od 8:30 do 16:00 hodin.
V době zápisu proběhne
i „Den otevřených dveří“.

Zápis proběhne pro obě pracoviště – MŠ Těšínská 279 a MŠ
Trnkovecká 55 v budově MŠ Těšínská 279.
K zápisu vezměte s sebou: OP, rodný list dítěte, přezůvky
pro dítě.
Tiskopisy: „Žádost o přijetí“ – vyplní rodič v MŠ v době
zápisu, „Evidenční list dítěte“ – k dispozici ke stažení na
web. stránkách MŠ, potvrzený lékařem přineste v den
zápisu do MŠ.
O přijetí do MŠ rozhoduje ředitelka MŠ podle předem
stanovených kritérií, která budou zveřejněna v MŠ a na web.
stránkách MŠ.
Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31. 08. 2018,
pokud již do MŠ nedochází.
MŠ dětem nabízí: všestranný rozvoj dítěte, osobní přístup
pedagogů k dětem. Přijímáme děti od 2 let věku – o děti
pečuje pedag. pracovník a chůva. V MŠ máme keramickou
dílnu, prostornou zahradu, organizujeme ozdravné pobyty,
výlety, akce s rodiči, lyžařský a plavecký výcvik, kroužky,
které probíhají v odpoledních hodinách a vedou je externí
lektoři.
Pro školní rok 2018/2019 se předpokládá 35 volných míst.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy
dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní
docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li
dále stanoveno jinak (Školský zákon 561/2004, ve znění
pozdějších předpisů,§34)
• Děti mohou navštěvovat tyto aktivity-taneční, seznamo‑
vání s anglickým jazykem, plavecký výcvik, lyžařský výcvik
ve Ski areálu
Bílá, v případě zájmu rodičů i jiné aktivityy. Také orga‑
nizujeme pro děti školu v přírodě a ozdravnou rodin‑
nou dovolenou v Chorvatsku. Během školního roku
s dětmi navštěvujeme Loutkové divadlo, Galerii umění,
Zoologickou zahradu, Základní školu v Bartovicích a také
pořádáme spoustu akcí pro rodiče s dětmi (Mikulášská
besídka, Karneval, Den matek, Den dětí, Pasování školáků,
Výtvarné tvoření aj.).
• Přijetí do MŠ bude posuzováno dle kritérií pro přijímání
dětí na rok 2018.
• Tento den bude i Den otevřených dveří.
K zápisu si rodiče přinesou občanský průkaz, rodný list dítěte
a vyplněné dokumenty k zápisu, včetně lékařského potvrzení
(vše naleznete
na www.mszajesterkou.cz)

Lérová Dana – ředitelka MŠ
tel.: 596 232 782 | e-mail: msradvanice@atlas.cz | www.msradvanice.cz

Těší se na Vás ředitelka školy
Bc. Táňa Krumniklová a celý kolektiv MŠ
Kontakt: 774 026 546, krumniklova@mszajesterkou.cz

Základní umělecká škola
Edvarda Runda ve Slezské Ostravě
vyhlašuje

Přijímací zkoušky pro školní rok 2018/19

v těchto oborech:
• hudební: přípravná hudební výchova, klavír, housle, keyboard, varhany, akordeon, violoncello,
kontrabas, kytara, harfa, cimbál, zobcová flétna, klarinet, hoboj, trubka, bicí, zpěv
• taneční • výtvarný • literárně-dramatický
zájemci se mohou hlásit ve dnech:

28. května – 1. června 2018 od 14.00 do 17.00 hod.
• v budově školy na Keltičkové ul. ve Slezské Ostravě
• v pobočce na ul. Třanovského12 v Ostravě‑Radvanicích
• v ZŠ Bohumínská – výtvarný a literárně-dramatický obor
• v ZŠ U kříže v Ostravě‑Michálkovicích
Informace na tel. č. 733 547 254, 595 245 941
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Nákladní a kontejnerová doprava pana Čecha
Jistě jste si všimli, že seriál, ve kterém
představujeme podnikatele našeho městského obvodu, se stal již nepravidelnou
rubrikou. Dále chceme našimi články
podporovat firmy, které mají zájem se zde
zdarma prezentovat, proto nás můžete kontaktovat na e-mail: rabky@seznam.cz.
Pan Ka rel Čech provoz uje v Ost ravě 
‑Bartovicích mimo jiné i autodopravu. Tím
„mimo jiné“ máme na mysli různé stavební
práce (zednictví, zámečnictví, instalatérství,
malířství, natěračství, obklady, dlažby). Vraťme
se však právě k té autodopravě, kterou pan Čech
v současné době preferuje. Protože jeho služby
souvisejí vždy se stavebními aktivitami, je také
jeho autodoprava zacílena na převoz sypkých
materiálů, zejména uhlí, dřeva, štěrku, písku,
rozmíchaného betonu apod. Kromě toho má
k dispozici větší kontejner nejen na stavební suť,

ale třeba i na nepořádek z vyklizených zahrad
a domů. Může být tedy ideální službou na odvoz
nepotřebných věcí na skládku třeba při jarním
úklidu. Jeho Avie odveze až 4 t nákladu.
Pan Čech nám prozradil, že se do Bartovic
přistěhoval z Poruby. Měl zde několik přátel,
proto přivítal možnost postavit si v našem městském obvodě rodinný dům, kde s rodinou bydlí.
Prozradil nám, že se vyučil strojním zámečníkem na tehdejší Nové Huti, později se rekvali-

seriál

představujeme podnikatele
v obvodu
fikoval na různé stavební profese a nějaký čas
pracoval v Německu a Rakousku. Před patnácti
lety ho k podnikání inspirovala vlastní manželka, která věřila umu svého muže uplatnit se
na podnikatelském trhu, když je tolik zručný

a šikovný. Pan Čech měl zároveň štěstí na klientelu zákazníků, neboť začínal pracovat pro
realitní kanceláře se zajímavými movitými
zákazníky. Prakticky bez reklamy se zakrátko
dostal k lukrativním zakázkám. Ač nepříznivá
zdravotní komplikace na čas znemožnila jeho
podnikatelské aktivity, před pár měsíci se k podnikání úspěšně vrátil a má chuť pokračovat dále.
Manželka je mu stále oporou, když kromě svého
zaměstnání zvládá také veškeré administrativní
práce spojené s jeho podnikáním.
Potřebujete-li cokoliv ze svých zahrad odvézt
nebo i navézt (stavební materiál, zeminu), neváhejte sympatického pana Čecha kontaktovat.
Rychlé a vstřícné jednání je jeho samozřejmostí.
Kontakt:
Tel.: 774 165 629
e-mail: cechkodl@gmail.com
www.cechkarel.cz
Kateřina Tomanová

Informace o platbě poplatku za komunální odpad
Opět se blíží termín splatnosti poplatku za
komunální odpad, tedy 30. 6.!
Výše poplatku zůstává nezměněna – 498 Kč
na osobu a kalendářní rok.
Způsob úhrady:

- prostřednictvím SIPA – pokud nemáte
platbu do SIPA navedenou, stačí do 15.5. sdělit spojovací číslo SIPA na e-mailovou adresu
komunalniodpad@ostrava.cz.
- bankovním převodem na účet číslo 300151649297309/0800, variabilní symbol a případně
specifický symbol je stejný jako vloni, ale lze
ho dohledat na stránce:
https://esmo.ostrava.cz/cs/uzivatelskasekce/informace-o-platbe-poplatku-za-komunalni-odpad ,
- složenkou typu A – pozor! Město složenky
nezasílá, lze si je vyzvednout na kterékoliv
poště a je nutno znát číslo bankovního účtu
30015-1649297309/0800 a variabilní symbol
– viz výše.
- na pokladně MMO – poplatek za komunální
odpad lze hradit v pokladně Magistrátu města

Ostravy, budova Nové radnice, Prokešovo
nám. 8, Moravská Ostrava, 1. poschodí, dv.
č. 101 (platba je možná v hotovosti i platební
kartou)
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
úterý		
8.00 – 15.30 hod.
čtvrtek
8.00 – 16.00 hod.
pátek		
8.00 – 11.00 hod.
- nově QR kódem nebo prostřednictvím platebního portálu statutárního města Ostrava:
Platba QR kódem

Nově je v e-mailech zasílaných občanům,
kteří nám sdělili své e-mailové adresy, uveden
QR kód. Tento kód lze načíst pomocí chytrého
telefonu, ve kterém je nainstalovaná bankovní
aplikace a platební příkaz se v aplikaci automaticky vyplní správnými údaji. Rychlé, pohodlné,
jednoduché.
Platba prostřednictvím platebního portálu statutárního města Ostrava

Na platebním portále (https://platebniportal.ostrava.cz) lze provést platbu poplatku
on-l i ne plat ebn í k a r t ou nebo plat ebn í m

tlačítkem prost řednictvím platební brány
PayU.
Podrobné informace najdete také zde:
Potřebuji si vyřídit – Poplatky a finance –
Poplatek za komunální odpad, případně se na
nás můžete obrátit telefonicky 844 12 13 14 nebo
e-mailem komunalniodpad@ostrava.cz
Do formuláře na webové stránce https://
e smo.ost rava .cz /cs/u z ivatelsk a- sekce/
informace-o-platbe-poplatku-za-komunalni-odpad lze zadat své rodné číslo a zobrazí se vám variabilní a specifický symbol.
Př i uvedení pou ze var iabil ního sy mbolu
bude platba rozúčtována stejným dílem všem
poplatníkům přihlášeným pod tímto variabilním symbolem. Pro určení platby pouze
konkrétní osobě uveďte kromě variabilního
i specifický symbol.
Zdroj: ostrava.cz

5 RaB noviny

Kalendář
událostí

v měsíci dubnu
9.5. 15:00
10.5. 15:00
11.5. 18:00

11.5. 20:00
15.5. 15:00
16.5. 14:00
17.5. 16:00
23.5. 15:00

26.5. 19:00

29.5. 15:00

30.5. 14:00
31.5. 16:00
Květen

87. schůze Rady
MěOb RaB –
kancelář starostky
SPCCH Radvanice
– Den matek
ČSV Radvanice
Bartovice –
Výborová schůze
Kulturní dům
Bartovice –
Retrománie
SPCCH Radvanice –
Výborová schůze
KD Radvanice –
Smažení vaječiny
KD Bartovice –
Smažení vaječiny
88. schůze Rady
MěOb RaB-kancelář
starostky
Společenský
dům Bartovice
– Divadelní hra –
Výchova slečny Rity
KD při DPS
Bartovice –Smažení
vaječiny
KD Radvanice –
Veselé odpoledne
s harmonikou
KD Bartovice –
Kácení májky
SPCCH Radvanice
– Zájezd

Uzávěrka
příštího čísla
15. 5. 2018
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Pozvánka na vítání občánků
Starostka městského obvodu
Radvanice a Bartovice Vás zve
na slavnostní vítání občánků dne
16. června 2018 od 10.00 hodin
v obřadní síni zdejší radnice.
Vá žen í rod iče, pok ud máte
zájem o účast na slav nost n í m
obřadu vítání občánků, dostavte
se, prosím, v úřední dny na matr ik u 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 na internetové
televizi městského obvodu musí
zákonný zástupce dítěte vyjádřit
svůj písemný souhlas.
Šárka Tekielová, starostka

Koncert studentů Janáčkovy
konzervatoře v Ostravě
Dne 17. 4. 2018 v 17.00 obřadní
síň Ostrava-Radvanice opět hostila
studenty Janáčkovy konzervatoře
v Ostravě na svém koncer tě. Na
programu bylo pěvecké vystoupení
a hra na klavír. Diváci mohli slyšet
díla z pera Ludwiga van Beethovena,
Fr a n z e S c h u b e r t a , Fr yd e r y k a
Chopina a dalších. Programem provázel tradičně Jiří Bystroň.
(red)
Dne 10. 5. 2018 uplyne již deset let od úmrtí
mého bratra, pana

Zdeňka Kaima.

Radvaničtí
zahrádkáři zvou

Na jarní zájezd na zahradnickou burzu
do Tych a prohlídku okrasných zahrad.
Odjezd: v sobotu 12.5.2018 v 5:00 hod.
od školy.
Informace: ing. Domes – tel. 777 469 304
Na sma ž en í vaj eč in y v sob ot u
19.5.2018 v 16:00 hod. v areálu zahradkářů.
zve výbor ČZS Radvanice

Akce v knihovně
A zároveň 31. 8. 2018 vzpomeneme jeho
nedožitých 65 let.
Všem, kdo jste ho znali a měli rádi, děkuje
za tichou vzpomínku sestra Dana

Dne 20. 5. 2018 uplyne již 40 let
od tragické smrti pana

Zdeňka Sýkory.

Za tichou vzpomínku děkujeme všem
přátelům a vodákům.
Manželka s dcerami.

 Máj, lásky čas
čtení a povídání o knihách
s dětmi ze ZŠ Bartovice
pondělí 7. 5. | od 14.00
 Dárek pro mámu
výtvarná dílna pro děti
čtvrtek 10. 5. | od 13.00 do 15.00
 Květy paní Květy
test pro děti | květen | během půjčování
 Koukání z obrázků
výstava fotografií známých osobností
květen | během půjčování
| v dopoledních hodinách
 15. květen – Mezinárodní den
rodiny
výstava knih | květen | během půjčování
KLUB SLUNÍČEK
 Za zvířátky do ZOO s rodiči
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice
beseda s výtvarnou dílnou
květen | v dopoledních hodinách
UŽ JSEM ČTENÁŘ
 Hurá, už jsem čtenář!
závěrečné setkání s prvňáčky ze ZŠ
Bartovice
květen | v dopoledních hodinách

DO ŠKOLY NA KOLE

Tato nová soutěž pro cyklisty je nabídnuta
žákům 9. ročníku. Z naší školy se přihlásili
čtyři deváťáci. Během měsíce května budou
denně do školy jezdit na vlastních kolech.
Cyklokoordinátor města Ostravy s nimi osobně
projedná bezpečnou trasu a zapůjčí každému
z nich ref lexní vestu. Všichni účastníci však
jezdí na vlastní nebezpečí a je jejich povinností
dodržovat Pravidla silničního provozu. Soutěží
se v pravidelnosti jízdy – z domu do školy a zpět.
Ovšemže pokud to klimatické podmínky dovolí.
Mohou se však také měřit najeté kilometry.
V krátkém rozhovoru s nadšenými cyklisty
jsme zjišťovali jejich dojmy:
QQ Proč se soutěže účastníš?

„Může to být dobré zpestření konce školního
roku.“
„Přihlásila jsem se kvůli kamarádce, aby
nejezdila sama.“
„Myslím si, že to je dobrý nápad, tak to chci
zkusit.“
QQ Jakých nesnází se obáváš při
každodenním dojíždění?

„Bojím se, aby se mi nepokazilo kolo.“
„U školy budu jezdit obzvlášť opatrně, aby
mi pod kolo nevběhlo nějaké malé dítě.“
„Mám trochu strach ze škaredého počasí, za
mokra to klouže.“

QQ Jaká jsou tvá očekávání?

„Chtěl bych vyhrát.“
„Myslím, že to dokážeme.“
„Chci zkusit dělat každý den něco pro sebe
i pro přírodu.“
Držme tedy budoucím studentům palce
a rádi je uvidíme v červnu na vyhodnocení za
účasti představitelů města Ostravy. Pouze tři
nejlepší dvojice mají nárok na věcné odměny
a ceny. Ostatním však zůstane dobrá zkušenost
a pocit výjimečnosti.
Místostarosta městského obvodu Radvanice
a Bartovice Aleš Boháč ještě doplňuje: „Do soutěže na kolech do škol se mohou zapojit všichni
naši žáci a tím podpořit naše soutěžící. Škola
připravila prostory pro uschování kol. Nově
je pod kamerami policie monitorované i prostranství před budovou ZŠ na ulici Havlásková,
Vrchlického a Trnkovecká. Jako dítě školou
povinné si pamatuji, že část mých kamarádů
do školy měla skoro kilometr a kolo používali.
Uvidíme, jak tomu bude dnes a zda žáci novou
možnost uschování kola využijí. V případě
zájmu máme prostor v letních měsících cyklistům podmínky na našich školách vylepšit.“
Mgr. Jana Matalová,
ZŠ Vrchlického

Výroční členská schůze
ZO SPCCH O.- Radvanice

Dne 5. dubna se konala v kulturní místnosti firmy PHARMOS výroční členská
schůze základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.,
Ostrava‑Radvanice. Součástí programu byly
i volby do nového výboru na dalších 5 let.
Pro naše členy připravujeme přednášky,
zájezdy, opékaní buřtů, Den matek, rekondiční pobyty, Mikulášské posezení, zájezd
na vánoční trhy a další akce.
V únor u se uskutečnila beseda, kde
nás sociální odbor seznámil se změnami
v poskytování různých příspěvků.
Děkujeme p. Mgr. Škovránové, vedoucí
odboru SVaŠ a její spolupracovnici za pečlivě připravenou besedu, která se setkala
s velkým zájmen našich členů. Děkujeme
městskému obvodu Radvanice a Bartovice
za poskytnutí dotací a umožnění realizace
akcí pro naše členy.
Děkujeme p. místostarostovi p. Boháčovi
za zájem a osobní podporu při zajišťování
akcí pro naše členy.
Za výbor ZO SPCCH O. – Radvanice
předsedkyně Eva Stošková
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MŠ Ostrava‑Radvanice, pracoviště Trnkovecká
Děti, které 7 měsíců dochází do nově otevřené
třídy „Hvězdičky“ v MŠ Trnkovecká, která
je pracovištěm MŠ Těšínská 279 v Ostravě
‑Radvanicích, jsou velmi spokojené. Kapacita
této třídy je 24 dětí. Třída se nachází v budově
ZŠ Vrchlického, na odloučeném pracovišti ZŠ
Trnkovecká 55.
Třída otevřela své dveře 1. září 2017 a byla
zřízena z důvodu nedostačující kapacity v MŠ
Těšínská 279.

Velikonoce v MŠ
Trnkovecká

- spolupráce pokračuje
28. 3. 2018 proběhlo již druhé kreativní
projek tové dopoled ne s ná z vem „Veselé
Velikonoce“, které si připravila Mgr. Pavlína
Boháčová ve spolupráci se svými kolegyněmi ze ZŠ Trnkovecká, a děti z MŠ se ho opět
zúčastnily. Stejně jako předchozí akce bylo toto
dopoledne připraveno s pečlivostí a přizpůsobeno i našim dětem z MŠ. Žáci ze ZŠ pomáhali
dětem z MŠ při výrobě slepiček, papírových
kraslic, zajíčků. Dětem i p. učitelkám se tato
akce opět líbila. Spolupráce se základní školou
se neustále prohlubuje a společných akcí přibývá. Zhruba před měsícem nás navštívily děti
z prvního stupně s paní učitelkou Mgr. Pavlínou
Boháčovou, paní učitelkou Vlastou Šimkovou
a asistentkou Marcelou Dömeovou a společně
s našimi dětmi vybarvovaly omalovánky, plnily
různé pracovní listy a také zpívaly písničky
s doprovodem tahací harmoniky, na kterou
hrála paní učitelka Šimková. Pár dní poté jsme
s dětmi z MŠ navštívili třídu paní učitelky Mgr.
Boháčové a všichni dohromady jsme vyráběli
různé zápichy z papíru. Velmi si této spolupráce
vážíme a věříme, že do budoucna bude přibývat společných akcí. Za naši MŠ bychom chtěli
velmi poděkovat všem pedag. pracovnicím ze
Bc. Andrea Rezgui
ZŠ Trnkovecká.
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Do MŠ Trnkovecká jsou přihlášené převážně
děti, které v blízkosti MŠ bydlí, nebo děti, které
zákonní zástupci přihlásili do MŠ po zápisu,
a v budově MŠ Těšínská již nebylo místo.
To, že se MŠ nachází v budově ZŠ, se ukázalo
jako velmi přínosné. Přináší to nové možnosti
spolupráce a prospívá to dětem, které po ukončení předškolního vzdělávání do ZŠ nastoupí.
Děti s p. učitelkami absolvovali již dvě projektové akce – „Vítáme tě, Zimo“ a „Veselé
Velikonoce“, děti navštěvují společně divadelní
představení, dochází do 1. třídy v ZŠ atd.
Děti z MŠ Trnkovecká vystupovaly s velk ý m úspěch na oslavách jubilant ů v K D
v Bartovicích.
I když během školního roku zákonní zástupci
3 děti odhlásili z důvodu stěhování, tak se ihned
přijaly další děti, které nemohly být na začátku
školního roku 2017/2018 přijaty.
MŠ je zapojena do projektu „Obědy do
škol“. V rámci tohoto projektu je dětem hrazeno
stravné.
Pro rodiče dětí pořádáme z programu tzv.
„Šablony v MŠ“ přednášku se speciálním psychologem.
Dětem z MŠ Trnkovecká jsou nabízeny
všechny programy, které absolvují děti z MŠ
Těšínská – ozdravné pobyty, lyžařský výcvik,
plavecký výcvik atd. Děti se mohou aktivně
zapojit i do kroužků, které MŠ organizuje.
Dana Lérová

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Ve čtvrtek 12. 4. jsme s naší třídou IV.A vyrazili do Ostravy‑Přívozu na Dopravní hřiště
BESIP. Už jsme ho navštívili na podzim.
Dozvěděli jsme se, co musíme zvládnout, abychom získali průkaz cyklisty. S paní učitelkou
Radanou Lakomou jsme se každý týden věnovali ve škole dopravní výchově. Na hřišti nás
přivítali policisté, se kterými jsme si nejprve
opakovali, jak se má chovat správný cyklista.
Pak jsme psali nesnadný test a na kolech jezdili
po dopravním hřišti. Většina spolužáků vše
zvládla a průkaz dostala. Nejlepší výsledky
testu měl Ondra Skupník. Cyklistika nás moc
baví a tento slunečný den jsme si moc užili.
A. Lorinczová a A. Lechowiczová,
žákyně IV.A, ZŠ Vrchlického

Jak se trnkovecké děti chystaly na Velikonoce
Dne 28. 3. 2018 si žáci II. stupně odloučeného
pracoviště naší školy na Trnkovci pod vedením
učitelek připravili pro své mladší kamarády z I.
stupně a také pro děti z mateřské školy projektový
den nazvaný ,,Velikonoce“. Nachystali si pro ně
pestrobarevné výrobky s velikonoční tematikou.
Děti si mohly vyrobit z papíru a dalších rozličných výtvarných materiálů velikonoční ozdoby.
Vznikali tak barevní beránci, pestrá vajíčka,
kuřátka, zajíčci nebo slepičky.
Povykládat si s dětmi o velikonočních tradicích
přišel i pan místostarosta Bc. Aleš Boháč. Také se
zapojil do činorodého vyrábění. Toto setkání se
neslo v příjemné atmosféře a všichni jsme se dobře
bavili. Děti dokázaly, že si umí pomáhat, a tvořivá
Mgr. Jana Naarová
činnost je moc baví. 
ZŠ Vrchlického, odl. prac. Trnkovecká

Děti ze ZŠ Vrchlického
ve škole v přírodě

Poděkování –
přišlo k nám do
redakce:

Dobrý den,
jménem účastnících se rodičů bych chtěl
t out o for mou p o d ěkovat Mor avsko 
slezskému k raji a městskému obvodu
Radvanice a Bartovice, že pro naše děti
připravili a financovali ozdravný pobyt pro
děti a rodiče z Mateřské školky Ostrava
‑Radvanice.
VELKÝ DÍK patří kolektivu učitelek,
který pro naše děti (i rodiče) připravil pestrý, zábavný a naučný program, ze kterého
si všichni odnesli mnoho veselých zážitků.
Chtěli bychom také do budoucna popřát
dalším dětem z našeho městského obvodu,
aby takové ozdravné programy pokračovaly a bylo tak dopřáno našim dětem strávit
co nejvíce času na čerstvém horském vzduchu.
S poděkováním Petr Stachel
a další účastnící se rodiče.

Vystoupení
dětí

Nejen děti z mateřských škol, ale také děti
ze základní školy Vrchlického v Ostravě
‑Radvanicích odjely na 14 dní do školy v přírodě.
V neděli 15. dubna odvezly celkem 4 autobusy od školní budovy téměř všechny žáky na
Vysočinu do hotelu Medlov v Novém Městě na
Moravě. V ceně pobytu kromě ubytování, stravy
a dopravy měly děti hrazenou také návštěvu
bazénu se slanou vodou, výlet ozdravného charakteru, odpolední animační program a další.
Škola v přírodě byla financována z účelového neinvestičního příspěvku z Fondu pro děti
ohrožené znečištěním ovzduší SMO ve výši
2 226 000,- Kč.
(red)

z MŠ Za Ještěrkou
k MDŽ

Ve čtvrtek 8. 3. se při příležitosti mezinárodního svátku všech žen vydaly nejstarší
děti ze třídy Myšky do Klubu důchodců
Bartovice předvést, co se naučily. Pro potěchu všech posluchačů předškoláci zazpívali písničky o muzikantech a hudebních
nástrojích a někteří také doprovázeli hrou na
Orffovy hudební nástroje.
Mezi písničkami děti přednesly sólově
i ve skupinách naučené básně. Poté ve dvojicích zatančily v rytmu písně „Mazurka pro
babičku“. Na konci celého vystoupení předvedly taneční sestavu na výběr písní.
Za krásné vystoupení dostaly děti sladkou odměnu a paní učitelky krásnou voňavou květinu, která pro ně byla i darem ke
svátku žen.
Bc. Lucie Filipová
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VODÁCKÉ DĚTSTVÍ

Víte o tom, že v 70. a 80. letech velice aktivně
pracoval na ZŠ Vrchlického vodácký oddíl
„Táborité“. Prošla jím řada našich občanů.
Bylo mi 11 let, když můj otec Zdeněk Sýkora,
důlní zámečník na Zárubku, převzal skupinku
chlapců na naší škole a založil s nimi oddíl
Táborité. První 2 roky to byli pouze chlapci a já
jsem byla jediná dívka. Pak se oddíl začal rozrůstat. Jeho činnost byla stále bohatší. Každý
víkend jsme chodili po horách, navštěvovali
bazén, podnikali výpravy za dobrodružstvím.
Nejčastěji jsme ovšem jezdili na ostravické
chatky a pak na loděnici v Děhylově.
„Strejda“ – jak jsme říkali vedoucímu, se zde
seznámil s vodáky a získal nás brzy pro myšlenku jezdit na vodu. V zimě 1973 se ve školních
dílnách pilně pracovalo. Děti si zde samy stavěly
své první pramice P-7. Bylo jich 5: Bobr, Kamzík,
Medvěd, Kuře a Táborita. A tehdy začalo naše
vodácké dětství – Opavice, Odra, Lužnice,

Protidrogový
vlak

Ve st ředu 4. 4. 2018 jsme navštívili
s naší třídou takzvaný Protidrogový vlak
na nádraží v Ostravě‑Svinově. Tuto expozici vytvořil pan Petr Tůma z vlastní zkušenosti pro školy, firmy i veřejnost. Tento
vlak se pohybuje nejen v České republice, ale
i v Rakousku, Německu, Slovensku a Polsku.
Interiér vlaku je vytvořen jako lidské tělo,
jímž prochází drogy.
Ve vlaku nás uvítala paní Dominika, která
nám představila typy závislostí. Existují
drogy legální, nelegální a také závislosti na
elektronice, sociálních sítích a hráčství. Dále
jsme procházeli interaktivním příběhem čtyř
přátel, kteří si postupně pěstovali závislost
na drogách. Hrdinkou příběhu byla Zuzka,
která se odmítala účastnit nezodpovědných
a nelegálních činností.
Z této exkurze máme příjemný pocit. Při
vytváření vlaku nešetřili kreativitou.
A. Surovcová a B. Tomanová,
žákyně VIII.B, ZŠ Vrchlického

Sázava, Berou n ka,
Hron, Bečva, Otava.
V pr ůběhu let jsem
se seznámila s téměř
v š e m i vo d á c k ý m i
řekami v tehdejším
Československ u.
Naše pramičky jsme
půjčovali také jiným
oddílům, takže jsme
vodácké dětst ví
umožnili také dalším
kamarádům. Zelené
koši le s domove n kami jsme nosili hrdě
– jen ať celá naše země
vidí, že právě připluli
„ostravští chachaři“.
Tá b o r it é v t ě ch
letech patřili ke špičkovým oddílům.
V roce 1978 můj
otec zahynul. Pak jsem
pokračovala s vodáky
já, takže mohu říci, že
za ty roky se v oddíle vystřídala celá řada skvělých lidí. S jejich dětmi a teď i vnuky dodnes pracuji ve školní družině.
Je to už spousta let. Ale přátelství kamarádů z dětství pokračuje, ačkoliv jsme mnozí už
dědkové a babičky. Setkáváme se každoročně
v posledních letech v hospůdce „Slezský dvůr“
každý třetí pátek v září. Letos chceme uspořádat
sraz vodáků také v pátek 1. června, protože je

tomu již čtyřicet let, co Strejda tragicky zahynul.
Naše řady již poněkud prořídly, někteří vytrvalí kamarádi nehledí na svůj věk a dodnes si
neumí představit léto bez vody a pádla. Na své
dětství rádi vzpomínáme. Neměli jsme mobily,
počítače a moderní techniku, na níž je dnešní
generace tak závislá. Ale prožili jsme takové
dětství, jaké nám naši potomci mohou jenom
závidět. Tak ať zase při kytaře zazní Pádlo
a třeba ti Ostravští chachaři. Mé drahé kolegyně
Šárka, Reňa a Iva vzkazují svým vrstevníkům:
přijďte také posedět a pochutnat si na místních
specialitách.
V pátek 1. června 2018 V 17.00 hodin
v restauraci Slezský dvůr snad zase posedíme
u táboráku. A pokud bude pršet, i u piva v hospůdce se krásně vzpomíná nad starými kronikami na pestré vodácké dětství.
Tak zd ravím všech ny kamarády
a posílám jim svoje hlasité Ahoj!!!
Lenka Mladěnková

Dopravně znalostní soutěž 2018
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Město Ostrava stejně jako v předchozích letech
připravilo prostřednictvím svého Aktivu BESIP,
pracovní skupiny odboru dopravy MMO, internetovou Dopravně znalostní soutěž. Soutěž je
vyhlášena na celý duben „tradiční měsíc bezpečnosti“ a zapojit se mohou všichni obyvatelé města
Ostrava a správně přidružených obcí starší 10 let
včetně.
Letošní ročník je zaměřen na správné chování účastníků silničního provozu při dopravních
omezeních. Otázky se týkají obecných pravidel
silničního provozu i aktuálních nebo připravovaných staveb na pozemních komunikacích
v Ostravě. Soutěžní test zájemci najdou na stránkách www.ostrava.cz v sekci odboru dopravy
(viz. http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/

odbory-magistratu/odbor-dopravy/oddelenisilnic-mostu-rozvoje-a-organizace-dopravy/
dopravne-znalostni-soutez-2018). Odkaz na soutěžní test a úplná pravidla soutěže je uveden i na
facebookovém profilu Aktivu BESIP (viz. https://
www.facebook.com/Aktiv.BESIP.Ostrava/).
Soutěžící, kteří splní podmínky soutěže
a správně odpoví na všech 15 otázek, se dostanou do osudí, ze kterého vedoucí odboru dopravy
MMO vylosuje pět šťastlivců, kteří si pak z rukou
zástupce města převezmou věcné ceny. První
cenou soutěže je notebook, za kterým následuje
sportovní kamera nebo chytré hodinky.
Ing. Josef Laža
Ostravské komunikace, a. s.,
oddělení dopravního inženýrství

Jubilejní ročník Dream Factory Ostrava zavede diváky
do industriálu, šapitó i opuštěného hotelu
Dream Factory Ostrava letos přinese přehlídku toho nejlepšího, co bylo na divadelních
prknech v posledním roce uvedeno, site- specific
projekt Hotel Bezruč?!, jenž vznikl exkluzivně
pro festival, i několik koncertů a debat. Jubilejní
desátý ročník festivalu se koná od 29. května do
4. června v ostravských divadlech a industriálních prostorech, které jsou s festivalem neodmyslitelně spjaty již od jeho prvního ročníku.
Letos navíc organizátoři zavedou diváky i do dalších netradičních prostor – hrát se bude v Národním
památkovém ústavu, v budově bývalého hotelu
Palace a festival zakončí představení v cirkusovém
šapitó na Masarykově náměstí. V rámci festivalu
se v Ostravě představí herci David Prachař, Zuzana
Stivínová, Martin Finger, Zuzana Kronerová a mnozí
další. Od úterý 29. května do pondělí 4. června diváci
uvidí tři desítky představení.
V první řadě to jsou inscenace z divadel z celé
České republiky. V neděli 3. června to bude například oceňovaná mysteriózní opera Deník zloděje
v režii Jana Nebeského s Miloslavem Königem
v hlavní roli. Herec a muzikant, jenž na večerním
festivalovém koncertu představí své nové album
Srdcem ženou, za tuto úlohu získal Cenu divadelní
kritiky i Cenu Divadelních novin, obě ocenění získala také inscenace. V Cenách divadelní kritiky
byla oceněna také inscenace Macbeth – Too Much
Blood, kterou v Divadle Na zábradlí režíroval David
Jařab. Petr Čtvrtníček a Petr Jeništa v groteskní variaci Shakespearovy krvavé tragédie publikum pobaví
a také jim zahrají na banjo. Z brněnského Divadla
Husa na provázku přijede poslední květnový den
Vitka – hudební inscenace tří velkých žen. Hru
Kateřiny Tučkové režírovala Anna Petrželková.
Festival během pátku a soboty představí také
kultovní Činoherní studio Ústí nad Labem, které
zahraje pro malé, střední i velké diváky. Všechny tři

inscenace z tohoto divadla vznikly podle známých
knih – Exupéryho Malého prince, jehož veršovanou dramatizaci vytvořil Tomáš Vůjtek, poválečného románu o vině a trestu Maxe Frische Homo
Faber a sci-fi románu Raye Bradburyho 451 stupňů
Fahrenheita. Česko-slovenské duo SKUTR se bude
prezentovat jednou českou a jednou slovenskou
inscenací – z pražského Divadla v Dlouhé přijede
klasika v moderní interpretaci Čechovův Racek
a z bratislavské Astorky Korzo ´90 inscenace, jež
vznikla podle věhlasného filmu Miloše Formana
Lásky jedné plavovlásky. Obě představení mohou
diváci zhlédnout během prvního festivalového dne.
Podstatná část programu se bude – jak už je dobrým zvykem – odehrávat v Dole Hlubina. Faustovská
inscenace režisérky Martiny Schlegelové Tajemná
záře nad vilou tak bude přenesena z pražské VILY
Štvanice do prostoru pod Věží a tato jedinečná kulisa
poskytla nový název pouze pro ostravské uvedení –
Tajemná záře nad věží.
Vrcholem festivalu jistě bude site-specific projekt Hotel Bezruč?!, který připravuje sedm režisérů
(Martin Františák, Jiří Havelka, Janusz Klimsza, Jan
Mikulášek, Filip Nuckolls, Daniel Špinar a Janka
Ryšánek Schmiedtová) speciálně pro kdysi honosný
a dnes opuštěný hotel Palace. Hotel Bezruč?!, jenž
tematicky vychází ze slavných „bezručáckých“
inscenací a dodává jim špetku festivalového snění, bude mít
premiéru 31. května.

„Zájem o vstupenky na festivalová představení
je letos velký, některá představení se vyprodala už
pár hodin po zahájení předprodeje, na jiná momentálně zbývá pár volných míst,“ říká ředitel festivalu
Tomáš Suchanek a dodává: „Tam, kde je to možné,
zvyšujeme kapacitu sálů, abychom uspokojili co nejvíce diváků. V průběhu května pak budou do prodeje
uvolněny vstupenky rezervované pro akreditované
hosty, doporučujeme tedy sledovat naše webové

Florbal dětí na
Ještěrce
Každou středu od 16:30 do 18:00 hodin
chodí děti ve věku od 6 do 11 let trénovat florbal do Ozdravného centra Ještěrka. První
část tréninku je zaměřena na pohybové hry
s prvky atletiky a druhá část je již věnovaná
samotné hře f lorbalu. Na malé sportovce
čekají od září soutěže připravenosti a dvakrát ročně turnaj. Florbalový kroužek pořádá 1. SFK Havířov už druhým rokem.
Pokud budou chtít rodiče svoje děti přihlásit,
tak je možné přijít na kterýkoliv středeční trénink. Měsíční poplatek činí 300 Kč na 1 dítě.
Kontakt na trenéra:
Tomáš Ficenc, tel.: 777 602 792
e-mail: tomasficenc@seznam.cz,
FB: Florbal dětí na Ještěrce
Kateřina Tomanová
stránky a sociální sítě, kde budeme aktuální informace o volných vstupenkách zveřejňovat.“
Dream Factory Ostrava ovšem nenabízí jen
obrovskou porci divadla. Festivaloví návštěvníci
mohou po skončení některých představení zůstat v
hledišti a zúčastnit se krátkých a neformálních debat
s herci a tvůrci (například ze skupiny VOSTO5,
Činoherního studia či Divadla Na zábradlí), nebo
večer navštívit koncerty. A navíc organizátoři již
nyní připravují pruty na sobotní opékání špekáčků
na Dole Hlubina!
Kompletní program festivalu je dostupný na
webových stránkách festivalu www.dfov.cz.
Kontakt:
Michaela Kubicová, tajemnice festivalu
+420 739 066 111, tajemnice@dfov.cz
www.dfov.cz

Ostrava zažije festival historie, architektury a přírody Ostrava
Nový formát populárně-vzdělávací akce přiVíkendovou část programu představuje série
pravil pro ostravské publikum spolek Pestré vrstvy. komentovaných venkovních prohlídek, zaměřená
Stejnojmenný festival komentovaných prohlídek a dis- na historii, architekturu či přírodu v různých částech
kusí pořádá Spolek ve dnech 10. – 13. května. V prů- města Ostravy. Na každý ze dvou dnů jsou napláběhu čtyř dní se mohou účastníci těšit na přednáškové novány tři tematicky různorodé prohlídky. Mezi
večery a venkovní komentované prohlídky zaměřené nejatraktivnější patří ta mapující historii židovské
na historická, architektonická a přírodovědná témata. ostravské komunity nebo výstup na nejznámější
„Jako lidé žijící v kraji s pestrými problémy máme místní haldu Trojice (Ema) S odborným výkladem.
zájem na společenské diskusi témat důležitých pro ost- „Komentované vycházky jsou ideálním způsobem
ravský region. Pozvali jsme proto na
akci odborníky, kteří mají k vybraným tématům co říci, chtějí předávat
své znalosti a dělit se s ostatními o své
názory na danou problematiku,“˝říká
organizátor festivalu a průvodce příIČ: 74447971,
rodovědných prohlídek Jan Lenart.
e-mail:
Úvod festivalu bude patřit dvěma
kominictvi1@seznam.cz,
přednáškovým večerům, které se
tel.: 605 379 799
uskuteční v ostravském multikulNabízím Vám:
turním klubu Atlantik. Ve čtvrtek
•
Pravidelnou
kontrolu
vystoupí se svou přednáškou o vývoji
spalinových cest za 330 Kč
Ostravy ve významné průmyslové
• Vložkování a frézování
město historička z Ostravské univerkomínů
zity Andrea Pokludová. Páteční večer
se budou diskutovat historická i pří• Čištění komínů a kouřovodů
rodovědná témata spojená s oblastí
• Veškeré další kominické
Karviná – Doly s biology z OU a hispráce za NÍZKÉ CENY
torikem Radimem Kravčíkem.

KOMINICTVÍ
RADOVAN

popularizace dějin i přírodních zajímavostí, o nichž
mnozí Ostravané nevědí a denně je bez povšimnutí
míjejí,“ uvedl jeden z pořadatelů a průvodců, historik
Tomáš Majliš. „Zájem veřejnosti o poznání minulosti a krajiny v okolí svého bydliště má stoupající
tendenci. Náš festival to nabízí ve vzájemném kontextu těchto oborů, a to ve velmi přístupné podobě,“
dodává.
Bližší informace a program na www.pestrevrstvy.cz.
inzerce

Velikonoční příprava

Ozdravné pobyty dětí

den učitelů
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