
Pozvánka do divadla

Městský obvod Radvanice a Bartovice zve na diva-
delní komedii „Můžem i s mužem“, která bude uvedena 
v sobotu 29. června v 18:00 hodin ve Společenském 
domě v Ostravě ‑Bartovicích. V hlavní roli uvidíte Jitku 
Sedláčkovou, Vandu Hybnerovou, Dášu Zázvůrkovou 
a Kairu Hrachovcovou. Vstupenky zakoupíte ve výši 
200 Kč v předprodeji v budově radnice, kanc. č. 14 u paní 
Sedlákové. Odbor OaVV
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Ve čtvrtek 18. dubna 2019 se slavnostně ote-
vřela nová přístavba hasičských garáží a dalších 
nových prostor. Místnost pro chemicko-tech-
nickou službu, sklady, novou dílnu, a zrekon-
struované prostory stávající zbrojnice. Lidé 
měli možnost si prohlédnout všechny prostory 
hasičské zbrojnice i se zajímavým odborným 
výkladem. Slavnostní akci pak doprovodil také 

kulturní program. Zazpívali jsme si s cimbálov-
kou nebo zavzpomínali na staré hudební pecky 
s kapelou Legendy se vrací. Po setmění prostory 
před hasičskou zbrojnicí rozzářila „ohňová šou“. 

Celkové náklady stavby přesáhly částku 
14 mil. Kč, avšak z 90 % byly kryty dotací z EU 
a národních zdrojů IROP. Modernizace objektu 
nejenom zlepšila zázemí pro hasiče, ale také 

akceschopnost jednotky. Od roku 2004 se jedná 
o poloprofesionální jednotku, která za 15 let 
vyjela na pomoc k 3 151 událostem, což je neu-
věřitelně vysoké číslo. Velké poděkování patří 
všem, co pomohli zdárnému dokončení stavby 
a především hlavně hasičům, kteří se obětavě 
starají o naše bezpečí.

Aleš Boháč, starosta

Slavnostní otevření hasičské zbrojnice

Pozvánka na výstavu růží
Bartovičtí zahrádkáři pod záštitou městského obvodu 

pořádají V. ročník výstavy 

„BartOVIcKá růže“
 v prostorách Společenského domu v Bartovicích, ve dnech

6. června (čtvrtek) od 12:00 do 17:00 hod.
a

7. června (pátek) od 10:00 do 17:00 hod.
Vstupné na výstavu je dobrovolné.

U příležitosti 85. výročí založení naší organizace
Vás zveme na

SPOleČeNSKé OdPOledNe
dne 6. června 2019, které se uskuteční v rámci výstavy růží

od 17:00 hod. ve Společenském domě v Bartovicích.
Kulturní program, zpěv, tanec, tombola, občerstvení a večeře budou zajištěny. 

Počasí zajistit neumíme, proto se termín může změnit.  
Slosovatelné vstupenky, v jejichž ceně je i večeře, lze zakoupit 

od 20. května 2019 u p. Sniegoňové (tel. 737 826 637) za cenu 100 Kč.
Výbor ZO ČZS Ostrava ‑Bartovice
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Rada městského obvodu na své 10. schůzi 
konané dne 27. března 2019
- souhlasila s uzavřením smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na 
realizaci projektu „Jarní ozdravné pobyty dětí 
z MŠ Radvanice a MŠ Bartovice v Beskydech“ 
z dotačního programu „Příspěvky na ozdravné 
pobyty ŽPZ/04/2018“a schválila příjem této 
dotace,

- rozhodla o uzavření smlouvy o organizování 
veřejné služby, a o uzavření dohody o vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěš-
ných prací a poskytnutí příspěvku s Úřadem 
práce České republiky,

- rozhodla o zadání veřejné zakázky malého roz-
sahu pod názvem „Sanitární kontejner do areálu 
bývalého koupaliště v Ostravě -Radvanicích“ 
a o zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům,

- schválila plán účetních odpisů majetku měst-
ského obvodu Radvanice a Bar tovice na 
rok 2019,

- schválila rozpočtové opatření,
- rozhodla o uzavření smluv o smlouvách budou-

cích o zřízení služebností a zakládajících právo 
umístit a provést stavbu na pozemcích v k. ú. 
Radvanice,

- rozhodla o schválení záměru pronájmu garáže 
a motobaru v budově Společenského domu 
v Ostravě -Bartovicích,

- rozhodla o schválení záměrů pronájmu pozemků 
v k. ú. Radvanice,

- projednala záležitosti bytového fondu měst-
ského obvodu,

Rada městského obvodu na své 11. schůzi 
konané dne 10. dubna 2019
- projednala žádost Statutárního města Ostrava 

o stanovisko k výkupu spoluvlastnického podílu 
1/14 pozemku parc. č. 1735, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice a dopo-
ručila zastupitelstvu souhlasit se záměrem 
výkupu,

- rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služeb-
nosti a zakládající právo umístit a provést stavbu 
na pozemku v k.ú. Bartovice,

- rozhodla o schválení záměrů pronájmu částí 
budov v k. ú. Radvanice za účelem provozování 
umístění technologického zařízení,

- rozhodla o uzavření nájemních smluv na 
pozemky pod garážemi v k.ú. Radvanice,

- souhlasila se vstupem na pozemek parc. č. 2011/1 
v k. ú. Radvanice, z důvodu výkopových prací 
souvisejících s opravou poruchy plynovodu,

- projednala záležitosti bytového fondu měst-
ského obvodu,

- rozhodla o schválení záměru pronájmu rybníku 
Volný a okolních pozemků v k. ú. Radvanice za 
účelem chovu ryb a akcí pro občany Radvanic 
a Bartovic,

- souhlasila se zapojením Mateřské školy Ostrava-
-Radvanice do projektu kraje financovaného z ope-
račního programu potravinové a materiální pomoci 
na pozici partnera s finančním příspěvkem.

Kateřina Zdražilová,
vedoucí odboru OaVV

Místem konání voleb do Evropského parla-
mentu konaných ve dnech 24. a 25. května 2019 
v městském obvodu Radvanice a Bartovice jsou 
následující sídla volebních okrsků, do kterých 
náležejí tyto části městského obvodu Radvanice 
a Bartovice (ulice):
 Volební okrsek č. 18001 – volební místnost 

v ZUŠ Edvarda Runda, Třanovského 501/12, 
Ostrava‑Radvanice pro voliče s trvalým poby-
tem na ulicích: Čapkova č. 54, 56, 58, 60, 78, 80, 
82, 84, 98, 100, 102, 112, 116 a 128, Dopravní, 
Hraniční, Kobrova, Kozácká, Kř ístkova, 
Křivecká, Matušínského, Na Svahu, Poláškova, 
Ráčkova, Radvanická, Revírní, Rokycanova č. 1, 
3 a 5, Světlá, Šmídova č. 1, 3, 3a, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 
16, 20 a 24, Těšínská č. 267, 269 a 269a, Těžní, 
Tomicova, Třanovského č. 14, 16, 20, 21, 23, 24, 
25, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 a 44, 
U Stavisek, V Osadě, Vrchlického č. 31, 33, 35, 
37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 a 57, Za Šachtou;
 Volební okrsek č. 18002 – volební místnost 

v Klubu důchodců, Těšínská 46/307, Ostrava‑
Radvanice‑vstup zadním vchodem budovy pro 
voliče s trvalým pobytem na ulicích: Budovcova, 
Čapkova č. 14, 18, 20, 22, 24, 36 a 38, Dalimilova, 
Havláskova , Holešova , Hviezdoslavova , 
Karvinská č. 187, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 214, 216, 
220, 222, 224, 226, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 
244, 246, 248, 249, 250, 252, 254, 255, 257, 259, 
260, 262, 264 a 264a, Menšíkova, Mikšova, 
Pražanova, Rokycanova č. 6, 6a, 8, 10, 12, 13, 14, 
16, 21, Stromského, Ščerbovského, Šporovnická, 
Těšínská č. 271, 273, 281, 297, 304, 304a, 305, 308, 
314 a 316, Třanovského č. 3, 6, 7, 8 a 9, Třeneckého, 
U Výhybky, Vrchlického č. 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50, 52, 52a, 54, 56, 58 a 60;
  Volební okrsek č. 18003 – volební míst-

nost v Klubu důchodců, Těšínská 46/307, 
Ostrava‑Radvanice‑ vstup předním vchodem 
budovy pro voliče s trvalým pobytem na uli-
cích: Artézská, Bendova, Bučinská, Do Údolí, 
Durčákova, Haškova, Horácká, Jiskrova, Kálalova, 
Kopcovecká, Krištofova, Lipinská, Ludvíkova, 
Maryčky Magdonové, Na Hrázkách, Na Ostří, Na 
Stezce, Na Štěpnici, Nad Hutěmi, Nad Kaplí, Nad 
Obcí, Návrší, Pod Kaplí, Podlesní, Podvrší, Přední, 
Radvanova, Rohova, Stařešinská, Šmídova č. 2, 4, 
10, 12, 16a, 18, 18a, 22 a 71, Táborská, Těšínská č. e. 
103, č. 306, 317, 318, 320, 321, 325, 327, 329, 335, 340, 
342, 350, 352, 354, 369, 371, 372, 373, 375, 379, 385, 
385a, 387, 402, 402a, 404, 408, 410 a 418, Újezdní, 
Vardasova, Zadní;

 Volební okrsek č. 18004 – volební místnost 
v MŠ Bartovice, Za Ještěrkou 507/8, Ostrava‑
Bartovice pro voliče s trvalým pobytem na ulicích: 
Bémova, Dvorová, K Pískovně, K Rybníkům, 
Ke Studánce, Klaklova, Lejskova, Majovského, 
Mezní, Myslivecká, Na Okraji, Na Výsluní, Potoční, 
Radova, Sestupná, Stranou, Těšínská č. 427, 431, 
432, 433, 435, 435b, 437, 439, 440, 441, 441a, 445, 
446, 448, 449, 451, 453, 455, 458, 459a, 462, 464, 
466, 468, 469, 470, 472, 474, 476, 478, 479, 480, 481, 
482, 483, 485, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 
500a, 501, 502, 504, 507, 508, 512, 514, 514a, 516, 
518, 520, U Potoka, U Pramenů, U Samoobsluhy, 
Večerkova, Za Ještěrkou;
 Volební okrsek č. 18005 – volební místnost 

v ZŠ Bartovice, Bartovická 129/59, Ostrava‑
Bartovice pro voliče s trvalým pobytem na uli-
cích: Bartovická, Březová, Na Pasekách, Nad 
Lučinou, Nové Nádraží, Paškova, Pod Bažantnicí, 
Pod Březinkou, Pod Tratí, Sousedská, Šenovská, 
U Důlňáku, U Lesíka, U Statku, Za Školkou, 
Zahrádkářů;
  Volební okrsek č. 18006 – volební míst-

nost v ZŠ Trnkovecká, Trnkovecká 867/55, 
Ostrava‑Radvanice pro voliče s trvalým poby-
tem na ulicích: Báňská, Batorova, Čechovova, 
Dvořáčkova, Frankevičova, Hranečník, Hutní, 
Hvězdná, Chodounského, Krištofova 25, 27, 
Krušinova, Kubečkova, Lučinská, Linkova, 
Na Kopci, Na Odbočce, Na Sedmém, Paculova, 
Pastrňákova, Pátova, Pikartská, Pošepného, 
Pulkavova, Těšínská č. 213, 213a, 213b, 215, 
217, 221, 221a, 223, 228, 231, 233, 237, 238, 
242, 243, 244, 245, 247, 251, 253, 257, 259 a 261, 
Trnkovecká, Turgeněvova, U Lípy, U Rybníka, 
Úvozní, Výzkumná, Za Hostincem.

Aleš Boháč, starosta

Oznámení o době a místě konání voleb  
v městském obvodu

Kotlíková 
dotace

Již jsme několikrát občany informovali 
o kotlíkových dotacích a v měsíci dubnu 
proběhly i semináře pro zájemce. Děkujeme 
všem, kteří se zapojili do projektu a upozor-
ňujeme, že elektronický příjem žádostí 
je od 13. 5. 2019 od 10:00 hodin. Stávající 
objem peněz určených na dotaci napovídá 
o uspokojení cca 3500 žádostí, což může zna-
menat vyčerpání počtu žádostí jen několik 
minut po 10. hodině v první den jejich přijetí.
 Aleš Boháč, starosta

z jednání místní samosprávy
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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 kontej-
nery na osvědčená místa v městském obvodu:
 Radvanice: 20.–21. května 2019
(pondělí přistavení, úterý dopoledne odvoz)

1.  ul. Na Hrázkách – garáže 2 ks
2.  křižovatka Těšínská x Na Ostří –  

u Unimetry 1 ks
3.  křižovatka Úvozní x Pastrňákova 1 ks
4.  křižovatka Výzkumná x Turgeněvova 1 ks
5.  ul. Čechovova – nad bývalým kinem 1 ks
6.  ul. Dalimilova – hřiště DTJ 2 ks
7.  křižovatka Haškova x Ludvíkova 1 ks
8.  ul. Kobrova 2 ks
 Radvanice: 21.–22. května 2019
( úterý přistavení, středa dopoledne odvoz )

1.  ul. Vrchlického – u školy 1 ks
2.  křižovatka Čapkova x Radvanická  

(u kominictví) 2 ks
3.  ul. Karvinská – u samoobsluhy 1 ks
4.  křižovatka Třanovského x Karvinská 1 ks
5.  křižovatka U Stavisek x Čapkova 1 ks
6.  křižovatka Za Šachtou x Šmídova  

(býv. Míroděv) 2 ks
7.  křižovatka Na Svahu x Kozácká  1 ks
8.  křižovatka Újezdní x Na Stezce 1 ks

Bartovice: 22.–23. května 2019
(středa přistavení, čtvrtek dopoledne odvoz)

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 1 ks
4.  křižovatka Pašková x U Lesíka  1 ks
5.  křižovatka Bémova x Klaklova  1 ks
6.  křižovatka Bémova x K Rybníkům 1 ks
7.  křižovatka Za Ještěrkou x U Pramenů 1 ks 
 Bartovice: 23.–24. května 2019
(čtvrtek přistavení, pátek dopoledne odvoz)

1. křižovatka Těšínská x Maryčky  
Magdonové 1 ks

2. křižovatka Majovského x Na Okraji  1 ks
3. křižovatka Březová x Sousedská 1 ks
4. Těšínská – parkoviště  

u ozdravného centra Ještěrka  2 ks
5.  křižovatka Nad Lučinou x  

Pod Bažantnicí 1 ks
6.  křižovatka Na Pasekách x U Důlňáku – 

vedle cykloodpočívárny 2 ks
7.  ul. U Důlňáku – před podjezdem  

u zahrádek 1 ks

Apelujeme, prosím, na Vaši ohleduplnost – 
nedávejte do kontejnerů materiál, který tam 
nepatří. Do kontejneru nepatří popel z domác‑
nosti, stavební suť a domovní odpad.

Občané našeho obvodu mohou dále využí-
vat 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, starosta

ÚKlIdOVá aKce – jaro 2019

Nezapomeňte 
zaplatit komunální 
odpad!

Termín pro splatnost poplatku za odvoz 
komunálního odpadu je 30. 6. 2019!

Výše poplatku zůstává nezměněna – 
498 Kč na osobu a kalendářní rok.

POZOR! Od 1. 1. 2019 je ZRUŠENO 
osvobození od placení poplatku pro občany 
s trvalým pobytem v sídle ohlašoven – i tyto 
osoby jsou povinny platit poplatek!!!

Poplatek lze uhradit bankovním převodem 
na účet číslo 30015-1649297309/0800, vari-
abilní symbol a případně specifický symbol 
je stejný jako v loni, lze ho dohledat také na 
stránce: 

https://esmo.ostrava.cz/cs/uzivatelska-
sekce/informace-o-platbe-poplatku-za-ko-
munalni-odpad. 

Do formuláře na uvedené webové stránce 
lze zadat své rodné číslo a zobrazí se vám vari-
abilní a specifický symbol. Při uvedení pouze 
variabilního symbolu bude platba rozúčto-
vána stejným dílem všem poplatníkům přihlá-
šeným pod tímto variabilním symbolem. Pro 
určení platby pouze konkrétní osobě uveďte 
kromě variabilního i specifický symbol.

Poplatek můžete dále platit 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.

Osobně můžete poplatek také zaplatit 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 lze platit i tzv. QR kódem nebo pro-

střednictvím platebního portálu statutárního 
města Ostravy.

S dotazy se lze obrátit telefonicky 
na čísle 844 12 13 14 nebo 
e-mailem komunalniodpad@ostrava.cz.

 Zdroj: ostrava.cz

V loňském roce Ostrava vyprodukovala 
celkem 108 601 tun odpadu. Z toho téměř polo-
vinu (48,2 procenta) tvoří směsný odpad, okolo 
17,3 procenta separované složky (papír, plast, 
sklo a kovy), 14,3 procenta zeleň a 12,6 pro-
centa objemný odpad. Jeden občan Ostravy 
vloni v průměru vyprodukoval 378 kilogramů 
odpadu, ze kterých se vytřídilo téměř 181 kilo 
surovin použitelných pro další zpracování.

Dotazníkový průzkum Q

Na konci roku 2018 byl v Ostravě proveden 
dotazníkový průzkum na téma odpadového hos-
podářství ve městě. Otázky byly záměrně stejné 
jako v průzkumech z let 2005 a 2008, aby bylo 
možné vysledovat trendy v chování a postojích 
občanů města. Výsledky ukázaly, že za posled-
ních 13 let vzrostla spokojenost lidí s odpado-
vým systémem i službami, které město spolu se 
svou odpadovou společností OZO Ostrava vybu-
dovalo. Systém nakládání s odpady v Ostravě 
se podle respondentů zdokonalil a lidé jsou 
mnohem lépe informováni o tom, jak správně 
s odpady nakládat. Pozitivní byly i reakce na 
dostatečnou kapacitu nádob na směsný i separo-
vaný odpad. Stále chybí pouze povědomí o tom, 
že do žlutých kontejnerů lze v Ostravě vyhazo-
vat i nápojové kartony a kovové obaly.

Třídíme odpady Q

Loni bylo materiálově či energeticky vyu-
žito téměř 48 procent komunálního odpadu 
z ostravských domácností a tento podíl stále 
vzrůstá. Přispívá k tomu jak fakt, že přes 90 
procent občanů má v dosahu svého bydliště 
separační kontejnery na plasty, sklo a papír, tak 

skutečnost, že odpad třídí zhruba 80 procent 
domácností. Je to značný posun od roku 2005, 
kdy ve městě ještě nebyly zavedeny kontejnery 
na papír, sklo mohlo v blízkosti svého bydliště 
třídit pouze 61,8 procenta obyvatel a plasty jen 
55, 4 procenta.

Využíváme sběrné dvory Q

Mnohem intenzivněji jsou využívány sběrné 
dvory. Před 10 lety více než polovina Ostravanů 
ani nevěděla, kde najde nejbližší sběrný dvůr, 
dnes to díky systematické propagaci ví 76,3 
procenta lidí. Sběrné dvory předčily dříve pre-
ferované velkoobjemové kontejnery v ulicích. 
O polovinu se snížil počet lidí, kteří starý náby-
tek a jiné zařizovací předměty z domácnosti 
vyhazují ke kontejnerům na zem, stále jich však 
je 11 procent, kteří tento fakt v průzkumu beze-
lstně přiznali – asi netuší, že toto jednání je pro-
tiprávní a může je za to čekat finanční postih.. 

Občané jsou kritičtí sami vůči sobě Q

Od roku 2005, kdy byl mezi občany Ostravy 
proveden první průzkum, se nezměnil většinový 
názor respondentů – hlavní problémy s odpady si 
způsobují občané sami svou nekázní (vyhazování 
odpadu mimo nádoby, netřídění…). Tento názor 
v průběhu let sílí. Naopak ubylo problémů s nedo-
statečnou kapacitou kontejnerů, četností svozu 
či špatně prováděným svozem. Téměř čtvrtina 
dotázaných žádné problémy v odpadovém hos-
podářství města nevidí. Přesto OZO Ostrava při-
pravuje opatření, jak tvorbě odpadů předcházet, 
a ty již vyprodukované ve větší míře využít. 

OZO Ostrava

Spokojenost s odpadovým systémem 
v Ostravě roste



RaB noviny 4

2.5. 16:00 KD při DPS Bartovice – Stavění 
májky

2.5. 14:15 KD záv. J.Fučík Radvanice – 
Výborová schůze

9.5.  7:30 KD Radvanice – Výlet do neznáma
10.5. 18:00 ČSV z s., – Výborová schůze
11.5. 15:00 Den rodiny – Vinařství „U Sládků“ 

Bartovice
14.5. 15:00 SPCCH Radvanice – Výborová 

schůze

14.5. 17:00 
DZ ČZS Bartovice – Přednáška 
„Co chcete vědět o ochraně 
rostlin“

15.5. 14:00 KD Radvanice – Beseda 
s pozvaným hostem

16.5. 15:00  SPCCH Radvanice – Den matek
16.5 16:00 KD při DPS Bartovice – Sportovní 

odpoledne

16.5 16:00
4. zasedání Zastupitelstva MěOb 
RaB – Společenský dům v Ostravě-
Bartovicích

22.5. 15:15 13. schůze Rady MěOb RaB – 
kancelář starosty

24.5. 16:00 Ostrava se baví – Sokolovna 
Radvanice

28.5. 15:00 KD při DPS Bartovice – Smažení 
vaječiny

29.5. 14:00 KD Radvanice – Smažení vaječiny
30.5. 16:00 KD při DPS Bartovice – Kácení 

májky

v měsíci květnu
Kalendář událostí akce 

v knihovně
Květnová inspirace plná listů  Q

čtení a povídání o knihách s dětmi ze ZŠ 
Bartovice
pondělí 6. 5. | od 14.00

Srdce darované Q

výtvarná dílna pro děti, vyrábíme srdíčka 
pro maminky k Mezinárodnímu dni 
matek
čtvrtek 9. 5. | od 13.00 do 15.00

Květena česká je prostě  Q

hezká 
test pro děti 
květen | během půjčování

Hrdinové z knih Q

výstava obrázků dětí ze ZŠ Bartovice
květen | během půjčování

15. květen – Mezinárodní den  Q

rodiny
výstava knih květen | během půjčování
KLUB SLUNÍČEK 

Pra a pra a pradávno Q

setkání s dětmi a jejich rodiči, prarodiči
beseda s výtvarnou dílnou
čtvrtek 9. 5. | od 9.00 do 10.30
UŽ JSEM ČTENÁŘ

Hurá, už jsem čtenář! Q

závěrečné setkání s prvňáčky ze ZŠ 
Bartovice
květen | v dopoledních hodinách

Významné životní jubileum 90 let oslavila 
paní Lidia Jaglarzová. Jubilantka, dlouho-
letá obyvatelka našeho městského obvodu, 
př ivítala návštěvu pana starosty v plném 
optimismu a v osobní pohodě. Pan starosta 
oslavenkyni srdečně pogratuloval a popřál jí 
do dalších let stále pevné zdraví, životní elán 
a stále dobrou náladu. 

Šárka Krkošková, odbor OaVV

Významné 
životní 
jubileum

Starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice Vás zve na:

Slavnostní vítání 
občánků 

8. června 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 zve-
řejněním na internetové televizi městského obvodu musí zákonný 
zástupce dítěte vyjádřit svůj písemný souhlas. Aleš Boháč, starosta

Uzávěrka příštího 
čísla 15. 5. 2019

Vstupné 100 Kč dospělí, děti zdarma.



Letošní výroční schůze byla oproti minulým 
jiná. Bilancovali jsme nejen naši činnost za rok 
2018, ale za celé zahrádkářské volební období 
2014 – 2018. Díky dotacím a darům poskytova-
ným naším městským obvodem se nám poda-
řilo realizovat např. opravu střechy, přístupový 

chodník, odpočívadlo s pergolou a upravit záhon 
veřejné zeleně podél oplocení. Počet našich 
členů se zvýšil z 59 na 71. Veškeré akce pořá-
dáme nejen pro členy, ale i pro veřejnost. Celkem 
se jich zúčastnilo cca 3100 zahrádkářů a příz-
nivců. Činnost naší členky př. Zdislavy Šotkové 
v Územním sdružení ocenila Republiková rada 
vyznamenáním „Zlatá růže“ za práci s dětmi 
a mládeží.

A co chystáme v letošním roce? Všechny 
akce máme zaměřené k 85. výročí založení naší 
organizace. V červnu to bude V. ročník výstavy 
„Bartovická růže“ se společenským odpoled-
nem, „Prázdniny pod pergolou“, V. ročník „RaB 
štrúdlování“, přednášky o asijských a jihoev-
ropských zahradách, ochraně rostlin a nebez-
pečném světě bylin.

O všech těchto akcích Vás budeme průběžně 
informovat obvyklým způsobem.

Na setkání s Vámi se těší
výbor ZO ČZS Ostrava ‑Bartovice.
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Dne 28. 4. 2019 jsme si  
připomněli nedožitých 80 let pana 

Juraje Augustina  
a zároveň dne 21. 5. 2019 si 

připomeneme již 10. výročí úmrtí 
paní

Drahomíry Augustinové. 
S láskou vzpomínají syn Jiří 

s rodinou a neteř Pavla s rodinou.

Dne 19. 5. 2019  
vzpomínáme nedožitých  

75 let mého manžela 

Františka Liščaka.
Vzpomínají manželka Stáňa, dcera Ivana  
s rodinou, syn Pavel s rodinou, vnoučata 

Dominička, Viktorek a syn Rosťa.

Dne 22. 4. 2019 jsme si připomněli  
1. výročí úmrtí 

pana 

Rudolfa Mrázka. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou 
vzpomínku. Manželka Mária, syn Jan,  
vnuk Jan a celá rodina.

V hlubokém zármutku oznamujeme všem 
příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 
11. dubna 2019 navždy opustila ve věku 73 let 
naše milovaná maminka, tchýně, babička, 
prababička, sestra, švagrová a teta paní

Václava Janostyaková.

Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí 
její památku.

Na zastávce u OC Ještěrka v tzv. budce, kde 
se v minulosti vystřídala řada prodejen s potravi-
nami, vznikla útulná prodejna dekoračních před-
mětů s názvem Dekor pro radost. Výroba a prodej 
dekoračních předmětů je prvním podnikatelským 
počinem paní Kateřiny Válkové, zastupitelky měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice a šéfky barto-
vických hasičů. Kateřina je toho času na mateřské 
dovolené a výrobou dekoračních kytic, věnců 
a jiných krásných předmětů se doposud zabývala 
jen ve svém volném čase jako hobby. Protože po 
její tvořivé práci začala vznikat poptávka nejprve 
mezi přáteli a známými a později se ozývali i lidé 
ze sousedství, pronajala si volné prostory po pro-
dejně potravin na točně u Ještěrky a zřídila si svou 

prodejnu, kde mohou lidé vidět a zakoupit spoustu 
krásných věcí. Protože jsme prodejnu navštívili 
před Velikonocemi, pojila se dekorace především 
k těmto svátkům jara. Zákazníci, kteří v průběhu 
naší návštěvy v prodejně byli, právě velikonoční 
dekorační předměty nakoupili. Kateřina však 
vyrábí celoroční květinové vazby na stůl, zdobí 
bytové doplňky, košíky, věnce, prodej doplňuje 
vonnými svíčkami, líbivými lucernami a mno-
hým dalším. Zákazníkům nabízí výrobu přímo 
na míru. Stačí, když si vyberete něco z nabídky na 
stránkách Facebooku Dekor pro radost nebo sami 
vznesete požadavek podle svých představ, pak 
můžete obdivovat kreativitu této mladé paní plné 
nápadů v kombinaci s šikovnými ručkami. 

Zajímalo nás největší úskalí a naopak radost 
z počátku podnikání Kateřiny. „Největší problém je 
EET. Pořídit si elektronickou pokladnu a naučit se 
ji provozovat není vůbec snadné. Nedokážu si před-
stavit některé starší občany, kteří také mají malé pro-
dejny, jak mohou tuto povinnost zvládnout,“ hodnotí 
svůj rozjezd Kateřina. „Naopak velkou radost mi 
činí, když moje výrobky dělají radost druhým a zdobí 
jejich domácnost. Proto jsem svůj obchůdek nazvala 
Dekor pro radost,“ dodává s úsměvem. 

Pokud máte rádi krásné věci, přijďte se poko-
chat a nakoupit si do obchůdku ke Kateřině, nebo 
navštivte její instagram a FB stránku Dekor pro 
radost.

Provozní doba prodejny: 
pondělí – pátek 10:00 – 12:00, 14:30 – 17:00
Kontakt: tel.: 724748196
E-mail: katerinkavalkova@seznam.cz

Kateřina Tomanová

Bartovičtí zahrádkáři bilancovali a plánovali

dekorační předměty pro radost
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Poděkování rodičů
Ráda bych touto formou poděkovala kolektivu učitelek z MŠ Těšínská a MŠ 

Trnkovecká, které celé dva týdny doprovázely naše děti (rodiče i prarodiče) a při-
pravily pro nás velice rozmanitý, zábavný a zajímavý program.

Samozřejmě obrovský dík patří i paní ředitelce z mateřské školy, městskému 
obvodu Radvanice a Bartovice a Moravskoslezskému kraji, kteří ozdravný pobyt 
pro rodiče s dětmi v Horní Lomné zařídili a financovali.

Bylo by fajn, kdyby i nadále měly možnost další děti z městského obvodu 
Radvanice a Bartovice navštěvovat takové ozdravné pobyty a strávit na čerstvém 
horském vzduchu co nejvíce času.

S poděkováním Kateřina Náplavová  
a další zúčastněni rodiče, babičky a dědečkové

Škola se zúčastnila ozdravného pobytu 
f inancovaného z účelového neinvestičního 
příspěvku z Fondu pro děti ohrožené znečiš-
těním ovzduší SMO – usnesením Rady města 
č. 09981/RM1418/134 ve výši 1.155.000 Kč. 

Žáci jeli ve dvou termínech na Hotel Petr Bezruč 
do Malenovic. Dopoledne se učili a odpoledne 
chodili na vycházky do okolí. Žáci navštívili 
výrobnu svíček v Rožnově pod Radhoštěm, 
jeli na Pustevny, vyšlapali na Jurkovičovu 

rozhlednu, absolvovali animační program, 
sportovní olympiádu, někteří dobyli Lysou horu 
a zúčastnili se mnoha dalších aktivit. Bylo to 
super a všichni si to moc užili.

Martina Linhartová, ZŠ Vrchlického

Návštěva knihovny 
V úterý 9. dubna jsme se vydali na plánovanou návštěvu 

knihovny v Radvanicích. Téma pro tuto návštěvu byly 
Velikonoce. Jistě se všichni těšíme na příchod jara a na 
Velikonoce. Paní knihovnice pro nás připravila velmi zají-
mavé vyprávění o zvycích a tradicích Velikonoc, dozvěděli 
jsme se také různé zajímavosti slavení Velikonoc v jiných 
evropských státech. Dokonce jsme si ověřili testíkem zna-
losti již získané dříve a vyrobili jsme si velikonoční vajíčko. 
A protože v tento den bylo krásné jarní počasí, vydali jsme 
se pěšky zpět do školy a vnímali rozkvétající přírodu, slu-
níčko nám příjemně svítilo. 

Za třídu V. B Radmila Sulková 

Patchworkové 
kraslice

Děti z naší školní družiny vyráběly v dubnu v radvanické 
knihovně zajímavé kraslice. Připravili jsme si předem 36 čtve-
rečků látek na každé polystyrénové vajíčko. Práce s množ-
stvím špendlíčků byla namáhavá, zejména druháky z toho 
bolely palečky. Paní knihovnice jim ovšem při práci zajímavě 
vyprávěly o velikonočních tradicích. Po vydařené výtvarné 
dílně jsme se ujistili o tom, že známe novou techniku, kterou 
můžeme naučit i maminky.

Lenka Mladěnková, ZŠ Vrchlického

Volejbal našich žáků 
V pátek 12. 4. 2019 jsme se zúčastnili v prostorách tělocvičen ZŠ Šenov dětského 

volejbalového dopoledne. Na šesti minikurtech probíhaly turnaje různých věkových 
kategorií. Děti se opět sešly a řídily se heslem „Výsledek je až na nějakém desátém 
místě“. Důležité bylo se sejít, popovídat si a zahrát si minivolejbal. Akce se nesla ve 
sportovním a přátelském duchu a v tomto školním roce se setkáme ještě v červnu na 
závěrečném turnaji. Sportu zdar! 

Za bartovické volejbalistky a volejbalisty Radmila Sulková

OzdraVNý POBYt
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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	

Koupím do 
sbírky vše, co se 
týká spiritismu 
v Radvanicích – 

kresby, časopisy, 
foto, dokumenty 

apod.
Předem děkuji 
za nabídky. Eva 

734 301 585

inzerce

Zápis do MŠ Bartovice
Srdečně zveme všechny rodiče s dětmi na zápis do Mateřské školy v Ostravě-Bartovicích, 

Za Ještěrkou 8

ve středu 15. května 2019 od 8.00 do 15.30
Mateřská škola má vytvořené podmínky rozvoje děti dvouletých 

a k tomu přizpůsobené prostředí školy a třídy. Nabízí možnost 
integrace dítěte s postižením, za podpory speciálního pedagoga 

a asistenta pedagoga.

počet volných míst: 20
K zápisu si rodiče přinesou občanský průkaz, rodný list dítěte 
a vyplněné dokumenty k zápisu, včetně lékařského potvrzení  

(vše naleznete na www.mszajesterkou.cz)

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

Zápis dětí do MŠ Ostrava ‑Radvanice 
se bude konat 14. května 2019 od 8:30 do 16:00 hodin.

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.
Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31. 8. 2019, pokud již do MŠ 

nedochází.
Pro školní rok 2019/2020 se předpokládá cca 34 volných míst.

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

Třináctka nemusí být vždy číslem, které přináší smůlu. A pokud je to tak 
vnímáno, přineslo toto číslo maximálně špatné počasí, které by si rybáři při 
svých závodech Bučinského poháru přáli o něco málo vylepšit. V sobotu 
6. dubna pršelo od brzkého rána, ale i přesto se u rybníka na Bučině sešlo cel-
kem 46 soutěžících rybářů, což je za poslední léta zatím nejvyšší počet. Mezi 
většinou mužů se závodu zúčastnily i 2 ženy. Jedna z nich se dokonce umístila 
na krásném 5. místě. Bučinský pohár přilákal rybáře nejen z okolí Ostravy, ale 
přijeli si zasoutěžit rybáři až z Olomoucka a Přerovska. Ti z Přerovska byli na 
soutěž tak natěšeni, že si doma v ledničce zapomněli červy, na které chtěli chy-
tat. Museli se tedy spokojit s návnadou, kterou získali na místě od pořadatelů. 
Rybáři celkem vytáhli z vody necelých 86 kg ryb. Nejčastěji to byli líni, cejni 
a plotice, ale vylovilo se také 6 kaprů, z nichž největší vážil 2,40 kg. Dokonce se 
z vody vylovili 3 pstruzi. Bučinský pohár nakonec vyhrál pan Beran. Vylovil 
celkem 8,63 kg ryb, a jak nám sám řekl, už den předem cítil, že závod vyhraje. 
Druhý skončil pan Dias ml. s nachytanou váhou ryb 7,45 kg a třetí skončil pan 
Polášek, kterému se na prut chytilo celkem 6,28 kg ryb. Vítězové získali hod-
notné ceny od pořadatelů a sponzorů – firmy Ryvafishing, firmy U Čvachty 
a městského obvodu Radvanice a Bartovice. Také o návštěvníky akce bylo 
dobře postaráno. Měli k dispozici chutné občerstvení a mohli se zúčastnit 
tradičního kola štěstí, kde se výhrou staly krásné velké ryby. I přes nepřízeň 
počasí byl závod Bučinského poháru velice úspěšný. (red)

Fotografie na zadní straně 

třináctý ročník Bučinského poháru 

Základní umělecká škola E. Runda ve Slezské 
Ostravě, pobočka Ostrava ‑Radvanice 

přijímá nové žáky 
pro školní rok 2019/20 do těchto oborů:

HUDEBní: Přípravná hudební výchova, housle, klavír, zpěv, 
keyboard, varhany, akordeon, violoncello, kontrabas, kytara, 

harfa, zobcová flétna, klarinet, hoboj, trubka, 
bicí, saxofon, cimbál, cembalo, lesní roh.

TanEční 
VýTVaRný

liTERáRně‑DRaMaTicKý

Rodiče mohou své děti přihlásit k výuce uvedených oborů 
osobně: 20.–22. 5. 2019, 14:00–17:30

• v budově ZUŠ Keltičkové ul. ve Slezské Ostravě 
• v budově ZŠ Bohumínská – výtvarný obor 

• v budově ZUŠ ul. Třanovského v Radvanicích 733547254, 
596232167

• v budově ZŠ Ostrava Bartovice
• v budově ZŠ U kříže v Michálkovicích

nebo na tel. č. 595 245 941, popř. prostřednictvím přihlášky 
na webových stránkách školy: www.zusslezskaostrava.cz 

dechovka Hradčovjanka 
se moc líbila

V sobotu 13. 4. 2019 uspořádali paní Marcela Špaková a pan Jaroslav 
Grzegorzek ve spolupráci s městským obvodem Radvanice a Bartovice 
koncert dechové kapely Hradčovjanka, která skýtala i se zpěvačkami 
celkem 17 členů. Bylo zajištěno bohaté občerstvení i zábavná tombola. 
Program zcela zaplnil sál Společenského domu v Ostravě -Bartovicích. 
Lidé se bavili do pozdních večerních hodin a chvílemi to vypadalo, že 
zábava nikdy neskončí. Protože akce byla velmi úspěšná a máme kladné 
ohlasy od našich občanů, chystáme další podobnou akci již v brzké době. 
Děkujeme pořadatelům za uspořádání akce.

(red)

Bezmála tříhodinové představení Ivo Šmoldase s hudebním doprovodem 
Pepy Štrosse čekalo diváky 11. dubna ve Společenském domě v Ostravě-
-Bartovicích. Ivo Šmoldas zahájil svou talk show čerstvě nastudovanými vědo-
mostmi o našem městském obvodu, rozpovídal se o svých studijních létech, 
o svém vztahu k ruštině, a po přestávce odpovídal na dotazy diváků. Vyprodaný 
sál praskal ve švech, což svědčí o chuti zdejších obyvatel navštěvovat podobný 
tip kulturních pořadů. Na podzim tedy městský obvod chystá další z řady talk 
show, tentokrát s komikem Josefem Aloisem Náhlovským. (red)

Ivo Šmoldas bavil diváky tři hodiny
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Bučinský pohár

oZDrAVný poBYT ŽákŮ ZŠ


