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„Růže a svět dětí“ byl název letošního již 
V. ročníku výstavy „Bartovická růže“, kterou 
pořádají bartovičtí zahrádkáři pod záštitou 
městského obvodu. Jako organizátoři výstavy 
jsme měli nejen obavy, zda růže vykvetou, ale 
také, jak se nám podaří zaplnit květinami pro-
story Společenského domu v Bartovicích, které 
jsme měli k dispozici. Ukázalo se, že naše obavy 
byly zbytečné, a od středečního rána se začalo 
předsálí společenského domu zaplňovat hrač-
kami, květinami, předměty zapůjčenými z MŠ 
a ZŠ, doprovodnou zelení a dalšími předměty 
určenými k dekoraci. Mezi vystavovateli byl 
také HANDY CLUB Ostrava. Ve čtvrtek dopo-
ledne si tak všichni „amatérští floristé“ mohli 
oddechnout a těšit se na první návštěvníky.

Vlastní výstava byla rozdělena do tří samo-
statných částí. V té první doplňovaly květiny 
ukázky prací dětí ze ZŠ Vrchlického a MŠ 
v Bartovicích a Radvanicích. Další místnost 
byla ve znamení symbolů předešlých výstav 
a byla doplněna výpěstky bonsají a kaktusů ze 
soukromé sbírky. Třetí místnost byla plná květin 
a hraček. Téměř žádná návštěvnice neodolala 
a „zahuštala“ opravdickým kočárkem ze 60 let. 

Páteční dopoledne pak bylo vyhrazeno 
návštěvě žáků SOŠ prof. Matějčka z Poruby 
a dětem z MŠ v Radvanicích a Bartovicích. Role 
uvítacího výboru dětí se ujaly 2 ochotné zahrád-
kářky v kostýmech opic a provázely děti výstavou.

Součástí výstavy bylo i společenské odpo-
ledne k 85. výročí založení naší organizace, 
o kterém je v tomto čísle samostatný příspěvek.

Během dvou dnů navštívilo naši výstavu 
téměř 350 občanů a jejich uznání nás potěšilo, 

stejně jako skutečnost, že výstava není jen věcí 
zahrádkářů. Důkazem je, že z 36 vystavovatelů 
bylo 14 vystavovatelů z řad občanů Bartovic 
a Radvanic. Všem vystavovatelům patří dík za 
jejich angažovanost a příspěvek k úspěchu naší 
výstavy.

Zvláštní poděkování pat ř í oběma MŠ 
v Radvanicích a Bartovicích a ZŠ Vrchlického. 
Městskému obvodu, pak za to, že převzal nad 
naší akcí záštitu a poskytl nám nejen část 
finančních prostředků z dotací a grantů, ale 
také „obecní růže“. Závěrem děkujeme všem 
vystavovatelům a návštěvníkům. Vaše účast 
nás jako organizátory potěšila a rádi se s Vámi 
setkáme na VI. ročníku výstavy „Bartovická 
růže 2020 na téma…“.

Za výbor ZO ČZS Anna Hálová

Bartovická 
růže

V části městského obvodu Radvanice 
a Bartovice byl v říjnu 2018 nastartován pilotní 
projekt sběru separovaného odpadu do modro-
žlutých popelnic. Díky aktivnímu přístupu oby-
vatel obvodu je jeho aktuální bilance opravdu 
pozitivní. Více než dvojnásobek vytříděných 

plastů oproti obvyklému měsíčnímu průměru, 
82procentní nárůst množství vytříděného papíru 
a zároveň pokles objemu směsného komunálního 
odpadu o 32 procent!

modro-žluté popelnice se osvědčily. 
Už stačí jen pozorněji třídit 

(Pokračování na straně 2)
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Rada městského obvodu na své 13. schůzi 
konané dne 22. května 2019
- rozhodla o schválení záměrů pronájmu pozemků 

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

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

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

- rozhodla o uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene – služebnosti zakládající právo strpět 
umístění stavby a umožnit přístup k této stavbě na 
pozemcích v k. ú. Radvanice a v k.ú. Bartovice,

- rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a prove-
dením staveb na pozemcích v k.ú. Radvanice,

- rozhodla o uzavření smlouvy na pronájem 
garáže v budově Společenského domu v Ostravě-
-Bartovicích,

- projednala záležitosti bytového fondu městského 
obvodu,

- souhlasila se svěřením termokamery Dräger UCF 
7000 vč. příslušenství a 4 ks protipožárních úni-
kových kukel Dräger Parat do majetku městského 
obvodu pro potřeby JSDH Ostrava-Radvanice,

- rozhodla o uzavření darovací smlouvy na člun 
nafukovací ZODIAK MARK II Futura pro potřeby 
JSDH Ostrava-Radvanice,

- schválila rozpočtové opatření,

Rada městského obvodu na své 14. schůzi 
konané dne 5. června 2019
- rozhodla o uzavření smlouvy o dílo pod názvem 

„Oprava ulice Durčákova“ se zhotovitelem 
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava,

- rozhodla o zadání veřejné zakázky malého roz-
sahu na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce 
WC ve dvou budovách ZŠ Vrchlického č. 5, ul. 
Bartovická a Trnkovecká“ a zaslání výzvy k podání 
nabídky na zhotovitele předmětné stavby, 

- rozhodla o uzavření smlouvy na pronájem 
Motobar u v budově Společenského domu 
v Ostravě- Bartovicích,

- rozhodla o uzavření servisních smluv na zaří-
zení sloužící pro nucenou výměnu vzduchu, 
na technologie a zař ízení vyrábějící a upra-
vující stlačený vzduch, poskytování servis-
ních služeb na náhradním zdroji – dieselovém 
generátor u, posky tování servisních služeb 
zaměřených na opravy a kontroly průmyslo-
vých vrat vše v Hasičské stanici v Ost ravě-
-Radvanicích,

- projednala žádost Magistrátu města Ostravy a roz-
hodla nesouhlasit s využitím předkupního práva 
na garáž ležící na pozemku parc. č. 924/3 v k. ú. 
Radvanice,

- schválila termín a místo konání 5. zasedání zastu-
pitelstva městského obvodu a stanovila program 
zasedání,

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

- projednala záležitosti bytového fondu městského 
obvodu,

Zastupitelstvo městského obvodu na svém 
5. zasedání konaném dne 13. června 2019
- projednalo nabídku k odkupu garáže na pozemku 

parc. č. 690/29 v k. ú. Radvanice a rozhodlo neu-
platnit předkupní právo na budovu garáže,

- schválilo zprávu o výsledku hospodaření měst-
ského obvodu za rok 2018 (závěrečný účet) s tím, že 
souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad, 

- schválilo finanční vypořádání městského obvodu 
se státním rozpočtem, finanční vypořádání se sta-
tutárním městem Ostrava a finanční vypořádání 
s příspěvkovými organizacemi za rok 2018,

- projednalo návrh a schválilo rozdělení volných 
zdrojů u základního běžného účtu včetně rozpoč-
tového opatření,

- schválilo plnění příjmů a čerpání výdajů z rozpočtu 
městského obvodu za leden – březen 2019,

- souhlasilo s uzavřením darovací smlouvy na 
poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,00 Kč 
Základní umělecké škole Edvarda Runda Ostrava, 
Ostrava – Slezská Ostrava,

- rozhodlo odepsat nedobytné pohledávky statutár-
ního města Ostrava, městského obvodu Radvanice 
a Bartovice za neuhrazené nájemné a zálohy na 
služby spojené s užíváním obecních bytů a z vyúč-
tování záloh na služby spojené s užíváním obecních 
bytů,

- vzalo na vědomí odpověď k návrhu obecně závazné 
vyhlášky regulující hazardní hry na území statu-
tárního města Ostravy.

Kateřina Zdražilová,
vedoucí odboru OaVVRaB noviny 2

z jednání místní samosprávy

Jak říká starosta městského obvodu Aleš 
Boháč, revoluční nápad se tu ujal bez větších pro-
blémů. „Původně jsme se zamýšleli, jak vyhovět 
požadavkům občanů na zvýšení počtu a přiblí-
žení kontejnerových hnízd na separovaný odpad. 
V modro-žluté popelnici u domu jsme viděli 
odměnu pro každou domácnost, která třídí, a moti-
vaci pro ty, kteří ještě nezačali. Že se to povedlo, 
potvrzuje zájem o podobný způsob třídění ze 
strany občanů našeho obvodu, kteří do pilotního 
projektu zapojeni nebyli,“ konstatuje.

Jeho slova doplňuje technický náměstek společ-
nosti OZO Ostrava Petr Bielan: „Cílem tohoto pilot-
ního projektu, který potrvá do konce roku 2019, je 
zvýšení míry separace komunálního odpadu a ome-
zení množství směsného komunálního odpadu, zvý-
šení komfortu třídění u rodinných domů, ověření 
systému single-stream – tedy sběru využitelných slo-
žek odpadu do jedné nádoby s následným tříděním na 
lince,“ komentuje projekt, který je nyní ve své polo-
vině, a dodává, že důležitá je i možnost porovnání 
množství a složení separovaného odpadu s klasic-
kým systémem sběru do kontejnerů o objemu 1 100 l 
a také vyhodnocení ekonomických nákladů na různé 

systémy sběru a svozu separovaných složek odpadu. 
„Úspora ve výši zhruba 10 tisíc korun nám dává pro-
stor na mírné navýšení objemu nádob na směsný 
komunální odpad tam, kde z objektivního důvodu 
velikost nádoby nestačí,“ říká a zároveň podotýká, že 
OZO Ostrava se při hodnocení výsledků nezaměřuje 
jen na množství odpadu, ale sleduje také čistotu vytří-
děných odpadů a složení odpadu směsného. „Většina 
obyvatel třídí správně, ale přece jen jsou zde určité 
rezervy,“ upozorňuje na to, že ve směsném komu-
nálním odpadu zůstává relativně velké procento 
využitelných složek: až 12 procent plastů, 11 procent 
papíru a v menší míře také plechovky, tetrapak a sklo. 
A naopak v modro-žlutých popelnicích končí třeba 
textilní odpady, skleněné lahve nebo elektrospotře-
biče, tedy odpady, které mají své místo ve velkých 
sběrných nádobách na stanovištích v obci nebo ve 
sběrném dvoře.

Třiďme pozorněji! 
Do nádoby na směsný komunální odpad 

NEPATŘÍ využitelné složky: Sklo, plasty, nápo-
jové kartony, kovové obaly, papír, zeleň.

Do modrožluté nádoby na separovaný odpad 
NEPATŘÍ: Obaly od nebezpečných látek, elek-
tro, sklo, kuchyňské odpady, zeleň, textil, obuv, 
koberce. OZO Ostrava

modro-žluté…

Bytové domy 
na rokycanově 
ulici jsou 
zrekonstruovány

Městský obvod pokračuje v revitalizaci 
bytových domů. V současné době je dokon-
čena celá ulice Rokycanova a momentálně 
probíhá rekonstrukce posledního neoprave-
ného domu na ulici Kobrova. 

S potěšením mohu také nájemníkům 
sdělit, že rada rozhodla o veřejné zakázce na 
projektovou dokumentaci potřebnou k rekon-
strukci dalších osmi bytových domů v našem 
městském obvodu. Jsou to už poslední neo-
pravené bytové domy, které v majetku měst-
ského obvodu máme. Naší ambicí je na tyto 
domy získat evropské dotace, a první dům 
z těchto začít rekonstruovat v roce 2020. 

Aleš Boháč, starosta

Srovnání průměrného měsíčního množství vytříděných surovin v Radvanicích a Bartovicích před 
zahájením pilotního projektu se stavem v březnu 2019

Surovina Měsíční průměr před PP Březen 2019 Nárůst/pokles 

Papír 1,66 t 3,03 t + 82 %

Plast (+ nápojové kartony a kovové obaly) 2,18 t 5,04 t + 131 %

Směsný komunální odpad 34,44 t 23,53 t - 32 %

(Pokračování ze strany 1)



Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice na svém 4. zasedání konaném dne 16. května 2019 schválilo poskytnutí účelových dotací na 
podporu aktivit zdejších spolků, kulturních aktivit, sportovních činností, činností podporujících rozvoj dětí a mládeže apod. Celkově došlo k rozdělení 
částky 1 099 tis. Kč mezi 26 žadatelů (viz tabulka níže).

Hana Hanáčková, odbor FaR

Účelové dotace z rozpočtu městského obvodu na rok 2019

Poř. č. ŽADATEL výše DOTACE 

/ Kč

NÁZEV PROJEKTU

1 Český kynologický 
svaz, ZKO Šenov – 
164

3 000 Šenovská tlapka – výstava 
a soutěž voříšků a psů jak 
s PP, tak i bez PP 

2 Český rybářský 
svaz, z.s., místní 
organizace Ostrava

11 000 Dětský rybářský kroužek 
11 000 Rybáři v Radvanicích 
12 000 Zlepšení rybářského 

zázemí 
3 Český svaz včelařů, 

z.s. základní 
organizace 
Radvanice -Bartovice

16 000 Bezpečná aplikace léčiv  
při podzimním léčení 
včelstev 

4 Honební 
společenstvo 
Radvanice

8 000 Vrácíme mezím a polním 
cestám původní vzhled 

5 Knihovna 
města Ostravy, 
příspěvková 
organizace

8 000 Šikovné ruce – spokojené 
srdce 

30 000 Zřízení klubu pro 
předškolní děti a jejich 
rodiče a veřejné knihovny 
pro všechny věkové 
kategorie (pobočka 
v Bartovicích) 

6 Myslivecký spolek 
Ostrava-Radvanice, 
zapsaný spolek

4 000 Zmírnění dopadu 
nepříznivých civilizačních 
vlivů na zvěř a volně 
žijící živočichy, ochrana 
a zlepšení životního 
prostředí – životních 
podmínek zvěře 

7 Oblastní spolek 
Českého červeného 
kříže Ostrava

9 000 Osvětový, zdravotní 
a regenerační program pro 
děti, mládež a seniory 

8 Odborový klub 
důchodců Dolu J. 
Fučík, závod 3 

5 000 Turistika, kulturní spol. 
zájezdy 

9 Ostravská 
organizace 
vozíčkářů, spolek

2 000 Bez bariér – poradenství 
3 000 ALDIO – alternativní 

doprava imobilních 

Poř. č. ŽADATEL výše DOTACE 

/ Kč

NÁZEV PROJEKTU

10 RABA Motosport 
z. s.

55 000 Okruh Františka Bartoše 
v Ostravě-Radvanicích, 
mezinárodní závody 
motocyklů 29.-30.6.2019 

11 SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů 
Radvanice

47 000 Kancelářské vybavení 
a revitalizace prostoru pro 
SDH a zahrádkáře 

15 000  Radvanická drakiáda 

12 Svaz postižených 
civilizačními 
chorobami v ČR, z.s. – 
základní organizace 
Ostrava -Radvanice

20 000 Zájmová činnost zdravotně 
postižených osob 

13 Lukáš Ščerba 11 000 Mistrovství ČR, 
reprezentace ČR na 
mezinárodních turnajích 
v Evropě 

14 Tělocvičná jednota 
Sokol Radvanice-
Bartovice

40 000 Rozvoj činnosti mládeže 
v oddílech florbalu 
a stolního tenisu v počtu 
29 dětí 

270 000 Oprava fasády, oprava 
hydroizolace budovy, 
nákup nábytku – židle 
a stoly 

15 Kateřina Tomanová 10 000 Hrajeme dětem i seniorům 

16 Základní 
organizace Českého 
zahrádkářského 
svazu Ostrava-
Radvanice

6 000 „Celoroční činnost 
mladého zahrádkáře“ 

10 000 Instruktáže a přednášky pro 
občany a členy organizace 

38 000 Oprava spolkové budovy 

17 Základní 
organizace Českého 
zahrádkářského 
svazu Ostrava-
Bartovice

10 000 Odborná činnost ZO 
ČZS, zájezdy, přednášky 
a instruktáž 

35 000 Akce k 85. výročí založení 
organizace 

210 000 Rekonstrukce kuchyňky 
a podlah v 1. patře, včetně 
opravy venkovního 
schodiště s podestou, 
sklepa a dokončení opravy 
oplocení 

18 Mobilní hospic 
Ondrášek, o.p.s. 

8 000 Mobilní hospicová péče pro 
děti a dospělé 

19 Spolek Madleine 18 000 "Děti k dětem – Adventní 
koncerty" 

20 Marie Koudelková 16 000 Poznávací zájezd pro členy 
klubu důchodců Bartovice 

21 Mgr. Maceček Tomáš 11 000 Příprava a účast na 
závodech světové série ve 
skyrunningu 

22 Motosport Schwarz 
Racing Team z.s.

50 000 Mistrovství světa 
Supersport 300 

23 Boxing King Club, z.s. 20 000 Oblastní kolo Ostrava 

24 SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů 
Bartovice

10 000 Podpora sportovní činnosti 

50 000 Zakoupení techniky 
a hnojiv na údržbu 
sportovní dráhy a opravu 
technické budovy 

25 Jana Lukášová 9 000 Tvoření a tradice 

26 Trendum o.p.s. 8 000 Festival netradičních her 
2019 

CELKEM 1 099 000 

Bartovičtí zahrádkáři slavili. A měli důvod! V letošním roce si připo-
mínají 85 let od založení své základní organizace. Slavnostní odpoledne, 
které se konalo při příležitosti výstavy Bartovická růže, zahájil pan starosta 
městského obvodu Aleš Boháč. Několik dní měl k dispozici „poklad“, tedy 
kroniku, ze které si připravil poutavý doprovod celé společenské akce.

Bartovičtí zahrádkáři si začali vést kroniku až v roce 1959. Čerpali ze 
vzpomínek svých rodičů, přátel i vlastních. Jak uvádějí v úvodu „Kronika 
tato má býti trvalou vzpomínkou na všechny zakládající členy i na ty, jenž 
se přičinili o zvelebení odbočky této“. Tolik první kronikář, přítel Jan 
Ludvig.

Součástí slavnostní akce bylo předání „Čestného uznání“ Rady územ-
ního sdružení Ostrava za dlouholetou úspěšnou činnost pro zahrád-
káře z rukou tajemnice Územního sdružení Ostrava paní Řezníčkové. 
Vyznamenáni převzali paní Olga Čajková, paní Miroslava Červená, paní 
Věra Grygerková, paní Ludmila Nedavašková a pan Ivo Zelina. Zároveň 
organizace obdržela u příležitosti 85. výročí vzniku ZO ČZS Ostrava-
-Bartovice od pana starosty Aleše Boháče „Pamětní plaketu“.

Do tomboly přispěli svými osobními dary pan starosta Aleš Boháč, paní 
místostarostka Martina Stankušová, vedoucí KODUS Mgr. Procházková 
a ZO ČZS Ostrava -Bartovice.

Slavnostní odpoledne provázel kulturní program a podávala se také 
chutná večeře. Za výbor ZO ČZS Anna Hálová

Společenské odpoledne 
k výročí 85. let založení zO ČzS 
Ostrava-Bartovice
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3.7. 15:15 16. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář starosty

12.7. 16:30

Páteční posezení ve 
Slezském dvoře – 
restaurace Slezský dvůr 
v O.-Radvanicích

27.7. 15:00
XXV. Bartovická pouť 
ke Sv. Anně – u HZ 
v O.-Bartovicích

31.7. 15:15 17. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář starosty

v měsíci červenci
Kalendář událostí

Dne 5. 6. 2019 oslavila své 
významné životní jubileum 80. let 

paní 

Lýdie Slípková. 

Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví 
přeje, dcera Lýdie, syn Zdeněk a bratr 

Eduard s rodinami.

Dne 11. července 2019 oslaví 
své 94. narozeniny 

paní 

Sylva Wranová.

Do dalších let přeje hodně zdraví, štěstí 
a pohody celá rodina a známí.

akce v knihovně
KLUB SLUNÍČEK 

O veliké řepě a nejen o ní… Q

setkání pro nejmenší děti a jejich rodiče, prarodiče
čtvrtek 18. července | od 9 do 10.30

Budky z PET-ky Q

výtvarné odpoledne pro děti | výroba ptačích budek 
a krmítek z PET lahví | čtvrtek 18. července | 12–14

Recyklopraní  Q

čtení pro nejmenší čtenáře
úterý 30. července | od 9 do 10

Ekokutil Q

test pro děti | červenec | během půjčování 
Sametová osmisměrka  Q

osmisměrka pro děti | červenec | během půjčování
Myslíme EKO a hlavně LOGICKY Q

výstava knih s ekologickou tematikou
červenec | během půjčování

Příroda kolem nás Q

výstava obrázků | červenec–srpen | během půjčování 
Obaleč jablečný Q

čtení pro nejmenší čtenáře | úterý 13. srpna | od 9 do 10
Zelená pro bylinky Q

dílna pro děti | sázíme bylinky do truhlíků a květi-
náčů | čtvrtek 15. srpna | od 12 do 14
KLUB SLUNÍČEK 

Ploutvičky a rybičky Q

setkání pro nejmenší děti a jejich rodiče, prarodiče
čtvrtek 15. srpna | od 9 do 10.30

Čarujeme v kuchyni Q

test pro děti | srpen | během půjčování 
Film pro děti  Q

test pro děti | srpen | během půjčování
Ze zahrádek na talíře Q  

výstava knih | srpen | během půjčování
Projekt Šikovné ruce – spokojené srdce je spolufi-
nancován statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Radvanice a Bartovice.

Významné životní jubileum 80 let oslavil pan 
Lubomír Linhart. Jubilant, dlouholetý obyva-
tel našeho městského obvodu, přivítal návštěvu 
pana starosty Aleše Boháče v úžasné zdravotní 
i osobní pohodě. Pan starosta oslavenci srdečně 
pogratuloval a popřál mu do dalších let stále 
pevné zdraví, životní elán a stále dobrou náladu. 

Další krásné jubileum 85 let oslavila paní 
Vladimíra Kadlecová z Radvanic, kterou navští-
vila paní místostarostka Martina Stankušová. 
Jubilantka se také těší dobré osobní pohodě 
a přijala gratulaci spolu s přáním všeho nejlep-
šího do dalších let. (red)

Významná životní jubilea

V sobotu dne 8. června 2019 pan starosta Aleš 
Boháč slavnostně přivítal v obřadní síni nově 
narozené občánky našeho městského obvodu. 
Rodiče, jejich nejbližší a přátelé přijali pozvání 
na slavnostní vítání občánků milé Karolínky, 
Ninky, Terezky, Rozálky, Elišky, Valinky 
a Terezky a milého Štěpánka, Martinka, Oliverka, 
Matouška a Filipka. Našim nejmenším si připra-
vily milé vystoupení děti z Mateřské školy Za 
Ještěrkou z O.-Bartovic pod vedením paní uči-
telky Marcely Římánkové a paní učitelky Hany 
Benové. Po zhlédnutí kulturního programu pan 
starosta rodičům dětí pogratuloval, předal jim 
věcný dar a mamince květinu. Rodiče se zapsali 
do naší pamětní kroniky a nechali se s miminkem 
vyfotografovat u kolébky. 

Příjemnou slavnostní atmosféru celého 
obřadu zdokumentoval pan Roman Pecháček na 
společné CD, které si rodiče mohou vyzvednout 

na matrice úřadu, č. dv. 14. CD je rodičům věno-
váno od vedení městského obvodu. Celý obřad 
také zachytila regionální televize Fabex a je 
k nahlédnutí prostřednictvím internetových 
stránek www.radvanice.ostrava.cz nebo na 
adrese www.tvova.cz.

(foto na zadní straně)
Šárka Krkošková, referent odboru OaVV

Vítání občánků

Pozvání 
ke kapličce

Zveme všechny lidi dobré vůle na tra-
diční bohoslužbu slova, která se bude konat 
v neděli 28. července 2019 v 15,00 hodin 
u kapličky Svaté Anny v Bartovicích na 
Bartovické ulici.

Za pořádající Břetislav Buchta 



Ve středu 8. května 2019 proběhl v Rad- 
vanicích 14. ročník setkání hasičských praporů 
okresu Ostrava – město, který pořádá každo-
ročně u příležitosti vzpomínky a svátku sva-
tého Floriána, patrona hasičů, Okresní sdružení 
hasičů v Ostravě. Tato dnes již zavedená tradice 
vznikla právě v Radvanicích, kde se konaly 
první dva ročníky. V 10 hodin byla sloužena 

za všechny hasiče mše svatá v kostele 
Neposkvrněného početí Panny Marie. 
Poté se vydal průvod praporů a hasičů 
k hasičské zbrojnici v Radvanicích, 
kde přítomné přivítal starosta měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice 
Aleš Boháč. Součástí letošního ročníku 
setkání, kterého se zúčastnilo 23 hasič-

ských praporů, bylo rovněž před-
stavení nového praporu Okresního 
sdružení hasičů Ostrava. V rámci 
této slavnostní akce požehnal pan 
farář Marek Jargus také novým 
prostorám hasičské zbrojnice 
v Radvanicích.  Richard Dudek 
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Dne 16. května 2019 nás náhle opustila 
naše milovaná maminka, babička,  

teta a švagrová  
paní 

Jana Pichová.
Kdo jste jí znali a měli rádi, věnujte jí tichou 

vzpomínku. 
Dcera Renata a syn Tomáš s rodinou 

To, že čas rány hojí, je jenom pouhé zdání.
Stále v srdci velká bolest a tiché vzpomínání.

Dne 12. července vzpomínáme  
7. výročí úmrtí

pana
Jiřího Rudolfa.

Za celou rodinu, kamarády a přátele s láskou a úctou
vzpomíná manželka Marie a vnuk Marek.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, jen láska,  
úcta a vzpomínky nám zůstávají dál. 

Dne 10. 7. 2019 vzpomeneme 2. smutné 
výročí úmrtí paní 

Milady Prokopové 
a zároveň 10. 11. 2019 vzpomeneme 

3. smutné výročí úmrtí pana 
Borise Prokopa.

S láskou a úctou vzpomínají dcery Kamila, Monika a syn Marek s rodinami.

Dne 11. 7. 2019 si připomeneme nedožité 
77. narozeniny  

pana 
Rudolfa Mrázka. 

Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.  
Manželka Mária, syn Jan, vnuk Jan  

a celá rodina.

Dne 11. června 2019  
jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí 

pana 

Zdeňka Šlosarčíka 
z Ostravy-Bartovic.

Vzpomínají manželka Věra, syn Luděk, dcera 
Lenka a vnučka Terezka s rodinou.

Dne 16. května 2019 nás náhle beze slůvka rozloučení,  
v nedožitých 65 letech opustila kamarádka, 

paní 
Jana Pichová

z Radvanic.
Nikdy nezapomeneme, Jani.

Kamarádky TSMLKE

Statutární město Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice, odbor stavebního 
řádu, dopravy a životního prostředí, vyko-
návající přenesenou působnost na úseku 
rostlinolékařské péče dle § 70 odst. 2 zákona 
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve 
znění pozdějších předpisů a obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013 (Statut města Ostravy), 
upozorňuje vlastníky pozemků nebo osoby, 
které pozemky užívají z jiného právního 
důvodu, že jsou povinni při své činnosti 
omezovat výskyt a šíření škodlivých orga-
nismů a chránit pozemky a porost na nich 
před šířením plevelů a činit na vlastní náklady 
opatření k zamezování jejich výskytu. První 
sečení mělo být provedeno do 30. 6. 2019, 

a proto žádáme ty vlastníky pozemků nebo 
osoby, které pozemky užívají z jiného práv-
ního důvodu, kteří zatím údržbu neprovedli, 
aby tak učinili bezodkladně. Pracovnice 
odboru stavebního řádu, dopravy a životního 
prostředí bude v průběhu následujících dní 
provádět kontroly. V případě, že nebude pro-
vedena údržba pozemků, orgán státní správy 
ve věcech rostlinolékařské péče zahájí správní 
řízení, na základě kterého lze uložit pokutu.

Pavla Kolářová, 
dbor SŘDaŽP

Setkání hasičských praporů

Výzva k posečení pozemků
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Návštěva hasičů  
v mŠ Trnkovecká – poděkování

Ráda bych touto cestou poděkovala dobrovolným hasičům 
z Ostravy -Radvanic za návštěvu u nás v MŠ, která proběhla 11. června 
2019 dopoledne. Hasiči se na děti připravovali a ukázali jim vše, co 
se skrývá v jejich voze. Děti mohly vyzkoušet různé přilby, potěž-
kaly si hydraulické nůžky a na konci si zkusily, jaké je to hasit požár. 
Návštěva se dětem velmi líbila a bylo by fajn, kdyby se to podařilo 
v budoucnu zopakovat.

Andrea Rezgui

Výlet do parku 
„Žirafa“

Děti počítaly dny, kdy pojedou na výlet. 
A dočkaly se. V pátek 24. května 2019 odjely 
děti ze třídy „Srdíčka“ MŠ Radvanice na 
celodenní výlet do zábavního parku „Žirafa“ 
v Ostravě. Užily si tady spoustu atrakcí: 
Trampolíny, skluzavky, kolotoče, balónkové 
lázně, odrážecí kola a opičí dráhu s tobogá-
nem. Ani po dobrém obědě neodpočívaly, 
ale pokračovaly v zábavě. Výlet se dětem 
moc líbil.

Henrieta Čajková

S dětmi z bar tovického dramatic-
kého kroužku „Pohádky z kufru“ jsme 
v květnu navštívili loutkové divadlo. 
Zhlédli jsme představení Dášeňka, 
abychom se podíval i ,  jak to dělají 
profesionálové. Pro naše spolužáky, 
zahraniční studenty a rodiče jsme nastu-
dovali pohádky Perníková chaloupka 
a Hrnečku vař. Hraní nás baví a už se 
těšíme na další pokračování.

Ivana Hrbáčková, 
ZŠ Vrchlického

den dětí v kině
K příležitosti oslav Dne dětí zorganizovala 

Unie rodičů v Bartovicích pro děti návštěvu 
kina. Již tradičně jsme se vydali do Minikina 
kavárny v Ostravě, tentokrát na pohádku 
„Když draka bolí hlava“. Měli jsme možnost se 
osobně seznámit a popovídat si s režisérem této 
pohádky, Dušanem Rapošem, který si pro děti 
připravil otázky k pohádce a správně odpo-
vídající děti získaly cenné dárky v podobě 
knihy, DVD a CD. Pohádka se nám velmi líbila 
a po pohádce jsme se vydali na zmrzlinu. Na 
zpáteční cestě náměstím T.G. Masaryka si 
některé děti vyzkoušely tvoření bublin, byla to 
velká legrace a podívaná. Odpoledne jsme si 
parádně užili.  

Za Unii Rodičů Radmila Sulková 

dĚTSKÝ deN
Ve čtvrtek 30. května se konal na naší škole Dětský den. Žáci z každé třídy se rozdělili vždy do 

dvou skupinek. Paní zástupkyně ředitele Hana Němcová zahájila celou akci shromážděním před 
školou. Pan učitel Karnůfek a paní učitelka Nikol Ševčíková byli hlavními pořadateli této akce. 
Při zahájení nám vysvětlili, co nás čeká na připravených stanovištích. Bylo jich připraveno cel-
kem sedmnáct, čtyři z nich se nacházela v tělocvičně, jedno v VII.A, pět stanovišť připravili před 
školou a ostatní disciplíny se nacházely na školním hřišti. Rozprchli jsme se plnit úkoly. Nejvíce 
se nám dařilo u švihadla nebo skákání v pytlích. Zajímavý byl pohyblivý chodník, kde jsme 

pomocí dvou kruhů překonali 
určitou vzdálenost. Nasmáli jsme 
se nejvíce u hodu do plechovek 
nebo přenášení rýže. Pobavili 
jsme se u přenášení vody lžičkou. 
Na stanovištích pracovali jako 
rozhodčí nejen učitelé, ale také 
deváťáci. Každá třída si vyhod-
notila vítěze, ale sladkou odměnu 
dostali všichni. Dětský den jsme 
si moc užili.

Nela Jopková, ZŠ Vrchlického

BarTOVIcKÁ POHÁdKa

Žáci naší školy se zúčastnili soutěže Koloběžky do 
škol, kterou pořádal BOKOLOBKA TÝM OSTRAVA, 
Člen SSK Vítkovice. Naší školu reprezentovalo smíšené 
družstvo žáků čtvrtého, šestého a osmého ročníku. Celý 
tým postoupil do finále. V prvním kole jsme získali dvě 
zlaté medaile a jednu stříbrnou pro jednotlivce a druhé 
místo pro družstvo starších žáků. Ve finále jsme získali 
druhé místo v mladších žákyních a jedna z žaček byla 
vylosována a získala koloběžku. Závod probíhal na 
městském atletickém stadionu SSK Vítkovice. Žáci sou-
těžili v závodě na 500 m a v paralelní štafetě. Jízda na 
koloběžkách je bavila, a když pořadatelé dovolili, že si 
mohou koloběžky půjčit, tak se vrhli na stadion a jezdili 
jako o život. Tato soutěž byla krásným zpestřením konce 
školního roku a určitě se zúčastníme i v příštích letech.

Martina Linhartová, ZŠ Vrchlického

Koloběžky do škol
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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	

inzerce

Prodej palivového dřeva 
aKce!!!!!
Smrk: špalky 30 cm 650,- Kč/1prm/s 
 štípaný 750,- Kč/1prm/s 
Buk: štípaný 1150,- Kč/1prm/s 
Smrkové odkory… délka 2m  300,- Kč/m3

 výběrové hrubé 3m 450,- Kč/m3

Prodej cca 5 kg pytlíku třísek za 39,- Kč/ks. 
(7 m3 špalků = 1x pytlík třísek zdarma)

Odvoz vozem AVIA
Tel.: 725 987 422 

Uzávěrka příštího čísla 15. 7. 2019

Naše školní družina připravuje pro 
rodiče besídku k Vánocům i v květnu ke 
Svátku matek. V dramatickém kroužku 
děti každoročně vymýšlejí scénáře, 
pohádky a tanečky. Letos jsme od zimy 
vytvářeli indiánskou pohádku a nacvičovali i coun-
try tance. K malým hercům se také přidali zahra-
niční studenti z projektu Trendum. Představení se 
konalo v sále na Trnkovci a také jsme naši pohádku 

zahráli dětem v mateřské škole. Doufám, že si 
nejen moji malí umělci, ale také diváci užili tato 
vystoupení. 

Lenka Mladěnková, ZŠ Vrchlického

Sobotní výlet 
dětí a rodičů 

Unie Rodičů př i ZŠ Vrchl ického 
v Bartovicích funguje již řadu let. Pořádá 
pro děti i rodiče několik akcí a letos již 
podruhé jsme uspořádali společný výlet 
dětí a rodičů, který se uskutečnil v sobotu 
25. května 2019. Vydali jsme se do obce 
Modrá v blízkosti Velehradu, kde jsme 
navštívili expozici Živá voda. Zde se 
nám naskytla příležitost vidět obyvatele 
českých rybníků, řek, potoků a jezer pod 
hladinou v tunelu. Expozice také skýtala 
mnoho informací o této lokalitě. V těsné 
blízkosti se nacházel Archeoskanzen, 
který představoval ideální podobu slovan-
ského opevněného sídliště z doby Velké 
Moravy. Děti i dospělí si mohli vyzkou-
šet střelbu z luku. Ve Starém Městě jsme 
navštívili jedinou kovovou ZOO v Evropě. 
Je to jedinečná ZOO, kde profesionální 
kováři, domácí kutilové, vytváří neuvěři-
telná díla z kovu. Vše začíná v porodnici 
– tedy prostoru pro rození, léčení a rege-
neraci kovových zvířátek, který je vyba-
ven několika svářecími boxy. Po celý den 
nás provázelo sluníčko, všem se výlet 
velmi líbil, proto určitě v následujících 
letech budeme objevovat další zajímavosti 
a krásy naší republiky. 

Za Unii Rodičů Radmila Sulková Sportovní dopoledne v Bartovicích 
Ve čtvrtek 30. května 2019 proběhlo Sportovní dopoledne na 

odloučeném pracovišti v Bartovicích. Ráno se děti sešly před ško-
lou na společném zahájení a pak již začaly plnit různé sportovní 
disciplíny. Děti si vyzkoušely 
přenos míčku na lžičce, skoky 
přes švihadlo, skoky z místa, 
namotávání bonbonu na tužku, 
skákání panáka, hod na cíl a další 
úkoly. Na závěr byly výkony 
dět í  vyhodnoceny a n ikdo 
„nepřišel zkrátka“. Odměny 
pro děti zajistil městský obvod 
Radvanice a Bartovice, za to 
jim velmi děkujeme a těšíme se 
na další akce!  Radmila Sulková 

Dne 5. 6. 2019 se na naší škole konal sportovní 
turnaj „Florbal a vybíjená, jak je umíme“. Vybraní 
žáci druhého stupně reprezentovali svou třídu. 
Chlapci se proti sobě utkali ve florbalu 
a dívky ve vybíjené. Vítězná družstva 
byla oceněna medailemi a diplomem. 
Každý sportovec byl na závěr odmě-
něn sladkou odměnou. Sportovního 
turnaje se zúčastnilo celkem 65 žáků. 
První místo získali v obou disciplínách 
žáci IX. B, na druhém místě to byli žáci 
VII. A a třetí místo ve florbalu obsadili 
žáci IX. A a ve vybíjené žákyně VI. B. 
Celá akce byla financována z účelového 

neinvestičního příspěvku SMO, kód 18/0852. Akce 
byla zdařilá a my doufáme, že ji budeme moci příští 
rok zopakovat. Nikol Ševčíková, ZŠ Vrchlického

INdIÁNSKÁ 
POHÁdKa

Florbal a vybíjená, jak je umíme
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