
Díky posky tnut í účelové dotace Mo - 
ravskoslezského kraje a z rozpočtu městského 
obvodu Radvanice a Bartovice jsme v lednu 
vyjeli na ozdravný pobyt dětí s rodiči do hotelu 
Excelsior v Horní Lomné. Na čerstvém vzduchu 

jsme strávili 14 dní. Počasí se nám vystřídalo jak 
typické zimní – plno sněhu, na kterém si děti, 
rodiče i paní učitelky užili bobování, koulování, 
stavění sněhuláků, tak podzimní – déšť i bláto. 
Ale to nám vůbec nevadilo a každý den jsme 

vyrazili ven. Hry a program si pro rodiče a jejich 
děti nechystaly jen paní učitelky, ale také klaun 
se svým zábavným programem, teta Lena, ta 
si pro děti připravila dílničky, které provázela 
pohádka o zimních skřítcích a Ondra a Lukáš 
si se všemi zahráli sportovní hry a vzali děti na 
slackline. Pokud děti nebyly venku, tvořily, tan-
covaly a soutěžily za doprovodu svých rodičů. 
Ozdravný pobyt byl hodnocen velmi kladně, 
děti i rodiče si ho moc užili.

Za MŠ Radvanice Saša Sikorová
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Před koncem roku, 12. 12., zastupitelé měst-
ského obvodu schválili vyrovnaný rozpočet, 
který se nám díky získávání externích financí 
a změnou financování daří navyšovat. Pro rok 
2020 byla příjmová i výdajová složka rozpočtu 
schválena ve výši 91 855 tis. Kč. V porov-
nání s rokem loňským došlo k navýšení o cca 
12 mil. Kč. Jistě je na místě připomenout, že 
městský obvod nemá žádnou půjčku ani nespla-
cené závazky. 

Sestavení rozpočtu nikdy nebylo a není jed-
noduchou záležitostí, neboť z financí, které 
máme k dispozici z příjmů, a pak těch, které 
dostáváme z města, nestačíme opravit vše, co 
bychom si mnozí přáli. Proto jsme se rozhodli 
investovat prioritně do oprav, kde bude současně 
probíhat i jiná stavba, např. z OVaK, kanalizač-
ních a plynárenských firem, abychom snížili 
i své náklady. Zároveň doufáme, že schválený 

rozpočet městského obvodu na rok 2020

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice 

a Bartovice
a Janáčkova konzervatoř 
a Gymnázium v Ostravě 

Vás zvou na

KONCErTY 
VÁŽNÉ HUdBY
v 1. pololetí 2020, a to v termínech: 

18. února 2020  
14. dubna 2020 
5. května 2020

v obřadní síni radnice 
městského obvodu 

Začátek koncertů vždy 
v 17.00 hodin. 

Vstupné 30 Kč .

Těší se na Vás studenti Janáčkovy 
konzervatoře a Gymnázia v Ostravě!!!Pokračování na straně 2

Ozdravný pobyt dětí s rodiči 
z mŠ Ostrava ‑radvanice



Rada městského obvodu na 26. schůzi 
konané dne 18. prosince 2019
- projednala a souhlasila s návrhem přípravy 

a podáním žádosti o dotaci z Evropského 
fondu pro regionáln í rozvoj v rámci 
Integrovaného regionáln ího operač-
ního programu, 78. výzva, Energetické 
úspory v bytových domech III. pro pro-
jekt „Energetické úspory bytových domů 
v Ostravě -Radvanicích a Bartovicích, část 
I“ v předpokládané výši celkových výdajů 
55  440 000 Kč včetně DPH, 

- schválila rozpočty na rok 2020 a středně-
dobé výhledy rozpočtů na léta 2021–2022 
př íspěvkových organizací Mateřské 
školy Ost rava-Radvanice, Mateřské 
školy Ostrava-Bartovice a Základní školy 
Ostrava-Radvanice,

- rozhodla o uzavření smlouvy o partnerství 
a vzájemné spolupráci s Městem Šenov za 
účelem realizace projektu „Chodník ul. 
Těšínská – směr Bartovice“,

- rozhodla o schválení záměrů pronájmů 
pozemků v k.ú. Bartovice,

- rozhodla o uzavření smluv o pronájmu 
pozemků v k.ú. Radvanice,

- rozhodla o uzavření smluv o smlouvách 
budoucích o zřízení služebností a zaklá-
dajících právo umístit a provést stavby 
na pozemcích v k.ú. Radvanice a v k. ú. 
Bartovice,

- projednala záležitosti bytového fondu měst-
ského obvodu,

- schválila rozpočtové opatření,
- jmenovala nového člena do jednotky Sboru 

dobrovolných hasičů Ostrava -Radvanice,
Rada městského obvodu na 27. schůzi 
konané dne 15. ledna 2020
- projednala a souhlasila s návrhem přípravy 

a podáním žádosti o dotaci ze Státního fondu 

životního prostředí České republiky, v rámci 
výzvy Ministerstva životního prostředí, pro 
projekt „Energetické úspory Společenského 
domu v Ostravě -Bartovicích“ v předpoklá-
dané výši celkových výdajů 25.805.199 Kč 
včetně DPH,

- rozhodla o uzavření darovací smlouvy 
s  M o r a v s k o s l e z s k ý m  k r a j e m  n a 
dov ybaven í  jed notk y Sbor u dobro -
volných hasičů Ostrava -Radvanice spe-
ciální technikou potřebnou pro činnost 
složek integrovaného záchranného sys-
tému př i ochraně obyvatel: speciální 
technika ke stabilizaci a zabezpečení hava-
rovaných vozidel, tlaková láhev, samo-
nosná nádrž na vodu v hodnotě 80 477  Kč,

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

- rozhodla o schválení záměr u proná-
jmu kuchyně ve Společenském domě 
v Bartovicích,

- projednala záležitosti bytového fondu měst-
ského obvodu,

- schválila rozpočtové opatření,
- schválila plán kontrolní činnosti Úřadu 

městského obvodu Radvanice a Bartovice 
na rok 2020,

- jmenovala dnem 1. února 2020 na pra-
covní místo vedoucího odboru sociál-
ních věcí a školství Úřadu městského 
obvodu Radvanice a Bartovice Mgr. Ivanu 
Bollogovou,

- projednala žádost Mateřské školy Ostrava-
-Radvanice a souhlasila s převodem finanč-
ních prostředků z rezervního fondu do 
fondu investic,

- vzala na vědomí zápisy z jednání komise 
sociální, sportovní a školství a komise 
životního prostředí, bezpečnosti a dopravy.

Kateřina Zdražilová, vedoucí odboru OaVV
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z jednání místní samosprávy

Pokračování ze strany 1
rozpočet městského…
rozpočet není konečný a podaří se nám z exter-
ních zdrojů získat prostředky i na další akce.

Mezi priority patří např. pokračování v pro-
jektové přípravě řešení problematiky povodní 
u Podleského potoka, v revitalizaci bývalého 
koupaliště v Radvanicích, od poloviny roku 
2020 by měla probíhat revitalizace území býva-
lých sadů na Šporovnici, budou vyměněny 
stávající betonové city-blocky na ul. Těšínské 
za květinové záhony, dále budou pokračovat 
opravy školních budov (včetně MŠ), školní 
kuchyně získají moderní nerezový program 
a budova školy na Havláskově ulici bude mít 
nový vstup. Hřiště u mateřských škol i parky 
získají další nové dětské prvky. A nesmíme 
zapomenout na podporu ozdravných pobytů 
rodičů s dětmi z mateřských škol. 

Občané jistě ocení podporu bezplatného 
sběru suti ve zdejším sběrném dvoře a přista-
vení velkoobjemových kontejnerů na odpad 

rozmístěných průběžně po celém městském 
obvodu v období jarních a podzimních měsíců. 
Opravy se dotknou i sakrálních staveb, kon-
krétně kapličky u Sv. Anny. Budeme pokračovat 
ve stavbách nových chodníků na obou našich 
hřbitovech. V sociální oblasti se chystáme dále 
podporovat aktivity seniorů v klubech důchodců 
a dále pokračujeme v podpoře projektu „taxi pro 
seniory“ – SENIOR EXPRES. V oblasti bezpeč-
nosti a požární ochrany se počítá s vybavením 
prostor nové hasičské zbrojnice v Radvanicích 
a bartovičtí hasiči získají novou kuchyni.

Čekají nás také stavby a rekonstrukce 
v některých ulicích městského obvodu. V sou-
vislosti s probíhající stavbou společnosti OVaK 
dojde k opravě ulice Za Šachtou. Také věříme, 
že tento rok bude příznivý pro řešení problémů 
se špatným tlakem vody v oblasti f inských 
domků, kde je přichystáno několik investic 
ve spolupráci se společností OVaK a statutár-
ním městem Ostrava (jedná se o ulice Světlá, 
Dopravní, V Osadě, Hranečník). Po probíhají-
cích pracích na kanalizacích a po předchozích 
etapách oprav chodníků a cest mají své místo 
v rozpočtu i projektové přípravy oprav na ulici 
Chodounského, několik ulic ve vilové čtvrti, 

chodník u LDN. S novým chodníkem se též 
počítá na ulici U Statku. Opravy se dočká chod-
ník na ulicích Dalimilova, Čapkova a U Břenků. 
Křižovatka ulic Těšínská a Bémová bude mít 
také nový chodník a přechod pro chodce. Budou 
pokračovat rekonstrukce kontejnerových stání 
a jejich zastřešení, dojde k úpravám našich 
autobusových zastávek s ambicí získat externí 
zdroje na jejich rekonstrukci a moderní „zele-
nou střechu“. 

Důležité je zmínit investici spojenou s odstra-
něním starých septiků a přípojek v budovách, 
které má městský obvod ve svém majetku. 
Bude se pokračovat v opravách bytových domů. 
Chystáme se pořídit nové nákladní auto a sekačku 
na trávu pro údržbu městského obvodu. Šatny pro 
pracovníky veřejně prospěšných prací budou pře-
stavěny. Chystá se také generální oprava střechy 
archívu a bývalého sklenářství ve dvoře úřadu 
(opět s možnou dotací „zelené střechy“). Postaví 
se i tolik potřebné parkoviště na ul. Dopravní. 
V případě, že se nám podaří získat další finanční 
prostředky, jako tomu bylo v roce 2019, budeme 
pokračovat v dalších celoplošných opravách 
místních komunikací. 

Aleš Boháč, starosta
Snažíme se získat 
finanční podporu na 
rekonstrukce domů

Zimní měsíce, které nejsou příznivé pro 
stavební činnosti, využíváme k přípravě dal-
ších staveb. V lednu městský obvod odevzdal 
žádost o dotaci na Ministerstvo životního pro-
středí ČR na podporu úsporných opatření – 
snížení energetické náročnosti čtyř bytových 
domů – v Radvanicích na ul. Těšínské 
a Trnkovecké (u pekárny Mayak), dále na ul. 
Těšínské 316, kde se nachází květinářství, 
a v Bartovicích na ul. U Statku, kde sídlí pošta. 
V případě získání dotace by měla realizace 
staveb probíhat od konce letošního roku do 
roku 2023. Naší snahou je také získat na uve-
dené rekonstrukce finanční podporu z města. 
Zároveň jsme odevzdali i žádost o dotaci na 
rekonstrukci a snížení energetické náročnosti 
budovy Společenského domu v Bartovicích. 
 Aleš Boháč, starosta

Upřesnění 
informace 
o poplatcích ze psů

Na základě dotazů držitelů psů, upřes-
ňujeme informaci o osvobození od poplatků 
ze psů. Od 1. 1. 2020 je od poplatků ze psů 
osvobozený držitel psa, který má trvalý 
pobyt v rodinném domě na území našeho 
obvodu. Dále připomínáme, že povinnost 
evidovat psa staršího 3 měsíců je beze 
změn! Zaevidovat psa je povinné i v případě, 
že poplatek ze psů neplatíte. Stejně tak je 
nutné odhlásit psa z evidence v případě jeho 
ztráty (smrt, prodej, darování atd.). S případ-
nými dotazy se obraťte na Lucii Bartkovou: 
lbar tkova@radvanice.ost rava.cz nebo 
tel. č. 599 416 133.



RaB noviny 3

Život může zachránit 
obálka v lednici

Možná se vám už někdy stalo, že jste volali sou-
sedovi záchranku, ale protože žil sám a jeho zdra-
votní stav mu neumožnil odpovídat na dotazy, 
zdravotníci se na místě nedopátrali, zda se pacient 
dlouhodobě léčí a jaké užívá léky. Problematickou 
situaci může vyřešit speciální IN.F. Obálka nazý-
vána též „obálka do lednice“ s osobními informa-
cemi, kterou senioři, ale i osoby se zdravotním 
postižením nebo osoby samostatně žijící, umístí 
do lednice, o čemž budou informovat prostřednic-
tvím samolepky či magnetky. Tu připevní na vidi-
telné místo, například na vstupní dveře z vnitřní 
strany bytu či na lednici. 

Obálku si již nyní mohou zdarma vyzved-
nout také radvaničtí a bartovičtí senioři či jejich 
blízcí na odboru sociálních věcí v kanceláři č. 2 
na městském úřadě v Radvanicích v úřední dny. 
V pondělí a ve středu v době od 08.00 do 11.30 
hodin a od 12.30 do 17.00 hodin. Cílem projektu, 
do kterého se přihlásil i náš městský obvod a je 
spolufinancován ze státního rozpočtu České 
republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje, 
je rychlé předání informací o zdravotním stavu 
složkám integrovaného záchranného systému 
v případě, že se senior v domácnosti ocitne 
v nebezpečí či ohrožení života. 

Obálka obsahuje formulář k vyplnění, samo-
lepku či magnetku, návod a propisovačku. 
Použití obálek je snadné. Senioři vyplní podle 
přiložených pokynů jednoduchý formulář, vloží 
ho do speciální plastové obálky, kterou dají do 
ledničky, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří. 
Pak samolepkou či magnetkou označí dveře led-
nice nebo dveře z vnitřní strany bytu. Tak budou 
záchranáři vědět, že je pro ně IN. F. Obálka 
v ledničce připravená. Pamatujte, prosím, však 
na to, že po uplynutí určité doby je nutné údaje 
ve formuláři upravit, aby byly aktuální. 

Bohužel u každého dobrého záměru se najdou 
lidé, kteří jej využijí k trestné činnosti. Proto 
upozorňujeme, že obálka se vydává pouze u nás 
na úřadě a našimi zaměstnanci. Všichni ostatní 
nemají poctivý úmysl, a proto je nevpouštějte 
k sobě domů!

Doufáme, že tento způsob předávání infor-
mací bude pro všechny zúčastněné užitečný 
a všem vám přejeme pevné zdraví.

Martina Stankušová, místostarostka

Vývoz modro‑
‑žlutých popelnic

Na webové stránky městského obvodu 
byl umístěn kalendář vývozu komunál-
ního a tříděného odpadu. Pravidla vývozu 
jsou nezměněna a termíny lze najít na 
https://radvanice.ostrava.cz/cs/obcan. 
Chceme jenom připomenout, že projekt 
modro – žlutých popelnic je pilotní a přesto, 
že bychom chtěli, aby svoz probíhal na celém 
území našeho městského obvodu, není to 
zatím možné. V té věci je očekávaná změna 
legislativy, která by mohla přinést přízni-
vější výsledek.

Aleš Boháč, starosta

O tom, že máme v městském obvodě talen-
tované děti, není pochyb. Vynikají především 
ve sportovních soutěžích. Dneska představu-
jeme 13letého Ondřeje Lise, žáka VII. třídy 
ZŠ Vrchlického, který se čtvrtým rokem věnuje 
judu. Stal se 2x šampiónem Moravy, získal 

medaili fair play, má spoustu zlatých medailí 
a především získal titul Judista roku 2019. 
Rodiče jsou na syna zaslouženě pyšní a my pře-
jeme Ondřejovi hodně splněných sportovních 
cílů a životních úspěchů.

(red)

Talentovaný Ondřej

Neodmyslitelnou součástí dětského světa se 
stala komunikace prostřednictvím internetu. 
Častý je obrázek skupiny dětí, trávící čas sice 
společně na jednom místě, nicméně vzájemně 
nekomunikující slovem, nýbrž prostřednic-
tvím telefonů tzv. na síti. I dítě, jež tráví volný 
čas ve svém pokoji či v přítomnosti dospělého, 
se může velmi jednoduše stát obětí trestného 
činu. Pachatel na počátku zahájí komunikaci 
přátelsky, často jako vrstevník, následně však 
přistoupí k manipulaci s dětskou obětí a dojde 
třeba i k nátlaku, aby oběť zaslala další intimní 
fotografie. A to v tom příznivějším případě, 
neboť některá takto navázaná komunikace 
může pokračovat osobním setkáním a v krajním 
případě fatálními následky. 

Moravskoslezský kraj není v tomto směru 
výjimkou. I v našem regionu jsme v předchozích 
měsících prověřovali či vyšetřovali okolnosti 
trestných činů spáchaných prostřednictvím 
internetu, kdy se obětí staly děti. Zvyšující se 
počet tohoto protiprávního jednání inicioval také 
speciální preventivní program, který napoví, jak 

postupovat v krizové situaci a pakliže již nastala, 
jak ji vlastně řešit. Klíčová role v osvětě samo-
zřejmě i zde náleží rodičům. Výukový program 
Tvoje cesta onlinem je proto připraven se základ-
ními bezpečnostními radami jak rodičům, tak 
žákům druhého stupně základních škol. Není 
našim cílem uživatele sociálních sítí od těchto 
výdobytků moderní doby odradit, ale poukázat 
na možná rizika spojená se zmíněnými techno-
logiemi. Se svými dětmi komunikujte o využití 
možností internetu otevřeně a bez předsudků. 
Není výjimkou, že děti prostřednictvím inter-
netu sdělí jakékoliv informace o sobě a při osobní 
komunikaci pak standardního rozhovoru schopny 
nejsou. Děti je zapotřebí informovat o náležité 
obezřetnosti ve vztazích i při komunikaci pro-
střednictvím internetu, aby věděly, s kým sku-
tečně komunikují. Znovu je vhodné zopakovat, 
že jakmile pořízené fotografie, videa intimního 
rázu někomu poskytnou, ztrácí možnost kontro-
lovat jejich existenci a nakládání s nimi (tzv. nad 
nimi ztrácí moc).

Zdroj: PČR

Tvoje cesta onlinem 
v moravskoslezském kraji

Rádi bychom jako každoročně připomněli, 
že se blíží termín pro úhradu poplatků za pro-
nájmy pozemků, který je smluvně stanoven 
na 31. březen každého roku. Poplatek za pro-
nájem pozemku lze uhradit v hotovosti přímo 
na pokladně úřadu nebo převodem z účtu. 
Bezhotovostní platbu je třeba zaslat na číslo 
účtu 19-11622761, kód banky 0100 (číslo 
účtu je rovněž uvedeno na webových strán-
kách městského obvodu). Abychom však mohli 
platbu identifikovat, je nutno při platbě uvést 
údaj, z kterého bude možno zjistit poplatníka 

(variabilní symbol – jedinečné číslo pro kaž-
dého poplatníka nebo jméno poplatníka s jeho 
adresou). Informaci o variabilním symbolu lze 
získat u p. Cielecké na odboru majetkovém, 
bytovém a investic, tel. 599 416 114. V případě 
prodlení s placením je poplatník povinen hradit 
penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 
den prodlení. Odbor MBaI

Placení poplatků za pronájmy pozemků
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v měsíci únoru
Kalendář událostí

Dne 25. 1. 2020 oslavili zlatou 
svatbu manželé 

Margita a Oldřich 
Slívovi.

Na další cestě životem mnoho spokojenosti 
a lásky přejí synové Petr a Pavel 

s rodinami.

akce v knihovně
radVaNICE

Čtenářská výzva 2020 Q
výstava knih se soutěží | únor | během půjčování

Krajinou  Q
výstava fotografií | únor | během půjčování

Srdcebraní Q
výtvarná dílna pro děti | vytváříme srdce a srdíčka 
ke dni svatého Valentýna | čtvrtek 13. února | od 13 do 15

Spím, nerušit! Q
test pro děti | o zimním spánku zvířat
únor | během půjčování
KLUB SLUNÍČEK

Sluníčkový karneval Q
setkání pro nejmenší děti a jejich rodiče, prarodiče
čtvrtek 20. února | od 9.30 do 10.30
SLUNEČNICE

Nešťourejte se v nose! Q
setkání s dětmi z MŠ Radvanice | beseda s výtvarnou 
dílnou | únor | v dopoledních hodinách 
PROJEKT UŽ JSEM ČTENÁŘ

Řemesla, která nám doba odnesla Q
setkání s prvňáčky ze ZŠ Radvanice
únor | v dopoledních hodinách

BarTOVICE
Plesová sezona Q

výstavka knih | únor | během půjčování
Čaj o páté Q

výtvarná dílna pro dospělé | skládání čajových 
sáčků, tvorba přání a záložek
pátek 14. února │ od 9 do 10.30

Maskování za maskou Q
výtvarné odpoledne pro děti | tvoříme karnevalové 
masky | úterý 18. února | od 13 do 15

Já tak rád trsám, trsám Q
test pro děti | o animovaném filmu Madagaskar
únor | během půjčování

Detektivní desatero Q
test pro dospělé | únor │ během půjčování
KLUB BARTÍK

Proč méďové v zimě spí? Q
setkání pro nejmenší děti a jejich rodiče, prarodiče
úterý 11. února | od 10 do 11

Bartíkův karneval Q
setkání pro nejmenší děti a jejich rodiče, prarodiče
úterý 25. února | od 10 do 11
PROJEKT UŽ JSEM ČTENÁŘ

Řemesla, která nám doba odnesla Q
povídání s prvňáčky ze ZŠ Bartovice
únor | v dopoledních hodinách

Starosta městského obvodu Radvanice 
a Bartovice Vás zve na

SlaVNOSTNÍ  
VÍTÁNÍ OBČÁNKů, 
15. února 2020 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 mat-
riku 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 interne-
tové televizi městského obvodu musí zákonný 
zástupce dítěte vyjádřit svůj písemný souhlas.
 Martina Stankušová, místostarostka

4.2. 15:00 KD při DPS Bartovice – 
Vepřové hody

5.2. 14:00 KD Radvanice – Výroční 
členská schůze

6.2. 14:30
KD záv. J. Fučík 
Radvanice – Výborová 
schůze

6.2. 16:00 KD Bartovice – Členská 
schůze

13.2. 18:00 ČSV – Členská schůze

15.2. 10:00 Obřadní síň radnice – 
Vítání občánků

18.2. 15:00 SPCCH Radvanice – 
Výborová schůze

18.2. 17:00 Obřadní síň radnice – 
koncert vážné hudby

19.2. 14:00 KD Radvanice – Spol. 
posezení s tombolou

20.2. 16:00 KD Bartovice – Konec 
masopustu

21.2. 18:00 ČSV – Výroční členská 
schůze

V měsíci prosinci oslavil své významné 
životní jubileum 90 let pan Jan Faltýnek. 
Společně se svou manželkou Leopoldinou 
Faltýnkovou přivítali návštěvu pana starosty 
v plném zdraví, životním elánu a optimismu. 
Pan starosta v průběhu návštěvy neopome-
nul ocenit spořádané rodinné soužití manželů 
Faltýnkových, které je pěkným příkladem pro 
nás všechny a poděkoval za milé povídání spo-
jené se vzpomínkami na pracovní i osobní život 
manželů. Zároveň si připomněli krásné výročí 
manželky, která v minulém roce oslavila 85 let. 

Významná životní jubilea obdivuhodných 
95 let a 90 let v minulém roce oslavili také 
manželé Miloslav a Olga Karáskovi, které také 
pan starosta navštívil a popřál hlavně zdraví, 
hodně radosti a spokojenosti v kruhu svých 
nejbližších. 

V lednu oslavila své krásné 90. narozeniny 
paní Drahoslava Kráčalíková, kterou s gratu-
lací a kytičkou navštívila paní místostarostka. 

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví 
a síly do dalších let. (red)

TJ SOKOL RADVANICE 
A BARTOVICE

Vás srdečně zve na

SPOLEČENSKÝ 
PLES,

který se koná v pátek 
28. 2. 2020 od 19:00 hodin 

v Sokolovně.
K tanci i poslechu zahraje skupina UFO,  

vystoupí také taneční skupina STYX.

Předprodej vstupenek zahájen 
13. 1. 2020 v Papírnictví – 

paní Surovcová 
a v chovatelských potřebách 
U Kocura – paní Kopečková.

Cena vstupenky 170 Kč.

Významná životní jubilea

Jan Faltýnek Q

Miloslav a Olga Karáskovi Q

Srdečně Vás zveme na:

Valentýnský 
ples

dne 14. 2. 2020 od 19:30 hod 
ve Společenském domě  
v Ostravě ‑Bartovicích

Zahraje DJ Rosťa
Vstupné: 150,- zakoupíte 

na tel: 607 732 265 – Richard Folvarčný

Ve spolupráci s městským obvodem 
Radvanice a Bartovice pořádá Sousedský 

spolek BaR z.s.  
(R. Folvarčný, M. Folvarčná, M. Rybka, 

M. Hurkalová)



Letos jsme se již po třetí rozhodli společně 
oslavit konec roku v našem Domě zahrádkářů 
v Bartovicích. Pro obveselení všech účastníků 
tohoto setkání jsme opět nastudovali ochotnické 
představení na motivy veršovaných pohádek 
F. Hrubína. Nechyběli Červená Karkulka, vlk, 
myslivec, perníková 
chaloupka s holoub-
k e m ,  J e n í č k e m , 
Mařenkou a zvída-
vými dětmi a nemohl 
chybět ani Smolíček, 
j e z i n k y  a  cho d íc í 
stromy. Potěšilo nás, že 
do naší „Silvestrovské 
taškařice“ se kromě 
členů naší ZO zapo-
ji la jako ochotn ice 
i paní místostarostka. 
K dobré náladě př i-
sp ěly  spole če n ské 
s o u t ě ž e  a  b o h a t é 
občerstvení přinesené 
z domácích zdrojů.

A k radost i jsme 
měli důvodů víc než 
dost. Podařilo se nám nejen díky finanční pod-
poře městského obvodu Radvanice a Bartovice 
dořešit výměnu topidel, zajistit rekonstrukci 
skladů ve sklepě, ale i náročné úpravy scho-
diště a spolkových místností. Tečku za radost-
ným rokem nám nakonec udělalo i usnesení 
Republikové rady ČZS, kterým bylo na základě 

našeho návrhu uděleno našemu městskému 
obvodu ocenění mimosvazovým organizacím 
a institucím, a to „Ocenění za zásluhy o ČZS – 
stříbrná medaile“. Přítel Luděk Červený pak 
stejným usnesením obdržel stříbrnou medaili za 
„Aktivní činnost v ČZS“.

A závěrečný přípitek nemohl postrádat přání, 
správného počasí, slušné úrody a hodně pěk-
ných zážitků na našich akcích, na které srdečně 
zveme naše spoluobčany a příznivce.

Za výbor ZO ČZS Ostrava -Bartovice
Anna Hálová
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Dne 2. 2. 2020 uplyne rok od úmrtí naší 
maminky, paní 

Miloslavy Hamové 
a dne 18. 4. 2020 to bude 8 let, kdy odešel

náš tatínek pan 

Ervín Ham.

S láskou vzpomínáme na rodiče, kteří již, 
bohužel, nejsou s námi.

Dcera Marie a syn Ervín s rodinami.

Dne 26. 2. 2020 uplyne už rok od úmrtí 
mého manžela,

pana

Karla Střádaly.

S láskou vzpomíná manželka Vlasta 
s celou rodinou.

Veselé a radostné vykročení do roku 2020

Dne 27. 12. 2019 se konal vánoční turnaj 
mládeže, kterého se zúčastnila skupinka 7 
dětí, která dvakrát až třikrát týdně trénuje pod 
vedením trenéra mládeže. Tato skupinka začí-
najících nadějných hráčů stolního tenisu si mezi 
sebou zahrála turnaj, ve kterém mohly děti uká-
zat rodičům, co se během krátké doby naučily. 
Všichni mladí stolní tenisté obdrželi medaili, 
diplom a nějaké sladkosti.

H lav n í ho t u r naje  mu ž ů „52 .  ročn í k 
Vánočního turnaje“ ve stolním tenise, který se 
uskutečnil 28. 12. 2019 v radvanické sokolovně, 
se zúčastnilo 14 hráčů. Tradičně se začínalo tur-
najem ve čtyřhrách. Hlavní soutěž jednotlivců 
začala ve čtyřech skupinách. Hráči, kteří se 
umístili ve skupinách na 1. a 2. místě, postoupili 

do vyřazovacích bojů o putovní pohár. Ostatní 
hráči se utkali o umístění na 9.–14. místě.

Vánoční turnaj navštívil a nový putovní 
pohár věnoval stolním tenistům starosta měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice Aleš 
Boháč. 
Výsledky soutěží:
Soutěž jednotlivců o putovní pohár:
1. Merta Tomáš
2. Rinka Alfréd
3. Pastrňák Jan
Soutěž čtyřher:
1. Pastrňák Jan – Kožušník Jiří
2. Hrstka Pavel – Muroň David 
3. Rinka Alfréd – Kupec Rostislav

TJ Sokol Radvanice a Bartovice 

Vánoční turnaj ve stolním tenise

Pečujete o blízkého 
člověka po cévní 
mozkové příhodě?
PAK PRÁVĚ VÁS HLEDÁME!

Podělte se o své pocity i zkušenosti – co 
Vám péče o blízkého po CMP (lidově mrt-
vici) dává? Co Vám bere? Co Vás trápí? Co 
Vám pomáhá? Dejte vědět ostatním, které 
služby a podpora jsou užitečné, co Vám 
naopak chybí. Spojte se s lidmi, kteří jsou 
v podobné situaci.

Zapojte se do výzkumu Fakulty soci-
álních studií Ostravské univerzity, která 
na základě unikátního výzkumu a ve spo-
lupráci s VŠB – Technickou univerzitou 
Ostrava vytváří speciální web, jenž nabídne 
prostor pro sdílení zkušeností s péčí o blízké 
po mrtvici.
Z A P O J T E  S E  D O  V Ý Z K U M U 
A POMOZTE OSTATNÍM I SOBĚ!

www.cmp-radce.cz, kontakt: Miroslav 
Paulíček – e-mail: miroslav.paulicek@osu.cz

Miroslav Paulíček, Ostravská univerzita
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V měsíci lednu se děti z Mateřské školy Za 
Ještěrkou v Bartovicích společně s kamarády ze ZŠ 
Bartovice zúčastnily lyžařského kurzu „Lyžujeme 
se sluníčkem“. Každý den od 6. 1. do 10. 1. 2020 se 
23 dětí z naší mateřské školy vydávalo do Skiareálu 
Bílá. Během 5 dní se děti ve skupinkách zábavnou 
formou učily základům lyžování. Po prvním tes-
tovacím setkání byly rozděleny do skupin podle 
svých dovedností. Již od druhého dne se ti nejzku-
šenější proháněli na velké sjezdovce. Bylo radostí 
pozorovat malé lyžaře, jak se den ode dne ve svých 
lyžařských dovednostech zlepšují. 

Poslední den se přijeli podívat na své děti 
rodiče. Povzbuzovali je při závodech a bylo pro 
ně příjemným překvapením sledovat děti, jaký 
pokrok za pět dnů v lyžařské školičce udělaly. 
Všichni malí závodníci byli odměněni sladkostí, 
velkou medailí a diplomem.

Byl to týden fyzicky náročný, ale plný rado-
sti, dobré nálady a děti si alespoň na chvilku 
užily zimních radovánek.

Marcela Římánková,
MŠ Za Ještěrkou Bartovice

lyžovali jsme 
a bylo to prima

Tak by se dal shrnout do jedné věty pěti-
denní pobyt na horách v Beskydech na Bílé. 

Ve dnech 6. 1. 2020 až 10. 1. 2020 jsme 
vyráželi hned po vyučování do Beskyd na 
Bílou na odpolední lyžařský kurz. Z dětí 
se staly rybičky, včelky a melouni – tak se 
nazývala jednotlivá družstva. Lyžování 
jsme si užili, někteří z nás stáli na lyžích 
poprvé, někteří zdokonalovali své lyžařské 
dovednosti na menším i větším kopci. Na 
závěr lyžařského kurzu byly uspořádány 
závody. Každý za svůj výkon byl odměněn 
medailí, diplomem i sladkostí. Těšíme se 
opět za rok! 

Radmila Sulková

lyžujeme se sluníčkem

„Květinová vazba, exkurze v Hasičském 
záchranném sboru Moravskoslezského kraje 
a Naše planeta.“

V měsíci listopadu se v Mateřské škole Za 
Ještěrkou konaly dvě akce hrazené ze šablon 

MŠMT. V úterý 12. 11. se předškolní děti pod 
vedením f loristky paní Marcely Sommerové 
učily vytvářet vypichovanou květinovou vazbu. 
Paní floristka nejdříve dětem ukázala rostlinky, 
s kterými budou pracovat a o každé rostlince 
dětem něco pověděla, např. v kterém světadíle 
a zemi rostou, zda potřebují vody hodně nebo 
málo. Děti seznámila s f loristickou hmotou, 
kterou si umístily do hrníčku přineseného 
z domova. Z vytvořených květinových vazeb 

byly děti nadšené. Paní Sommerová děti pou-
čila, jak se o květiny mají starat, aby jim vydr-
žely co nejdéle.

O týden později 19. 11. navštívily děti 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského 

k r a je .  Sez n á m i ly  s e 
s prací hasičů, prohlédly 
si vozový park, který je 
jeden z největších a nej-
modernějších v republice, 
měly možnost navštívit 
dispečink i podívat se 
do zázemí záchranného 
sboru. Pozornost dět í 
nejvíce upoutal vrtulník 
Zdravotnické záchranné 
služby a možnost vyzkou-
šet si „hašení“ oprav-
dovou had icí ,  k te rou 
hasiči běžně používají 
při zásahu. Děti poznaly, 
že práce hasičů je velmi 
rozmanitá, ale především 
velice těžká.

Poslední projektový den, který se v tomto 
měsíci konal, se jmenoval „Naše planeta“. Tento 
projektový den byl rozdělen do čtyř částí. V první 
části si děti povídaly o tom, co je globus, co 
představují jednotlivé barvy na globusu a o svě-
tadílech. V druhé části programu se dozvěděly 
něco o Vesmíru, naší planetě, hvězdách, Slunci 
a o planetách sluneční soustavy. V rámci prožit-
kového učení si vyzkoušely, jak jdou jednotlivé 
planety po sobě, tím že držely jednotlivé modely 
nad hlavou a jak to vypadá, když obíhají kolem 
slunce. Poslední část programu byla věnována 
třídění odpadu (jak barevně rozlišujeme popel-
nice, co do nich patří, co se děje s odpadem, když 

přijde na třídící linku). Ve čtvrté části programu 
si děti v rámci pohybově-naučné hry vyzkou-
šely vyčistit řeku od odpadků a to tak, že cho-
dily přes rovnovážné kameny a mosty a sbíraly 
ve vyznačeném prostoru – řece věci, které tam 
nepatří a následně je třídily podle materiálu do 
daných popelnic (děti si procvičily rovnováhu, 
rozhodovaly o správném a nesprávném chování 
k přírodě, vlastními slovy popisovaly, jak se jim 
líbí znečištěná voda). Na závěr celého projekto-
vého dne dostaly děti certifikát strážce planety 
a pastelky.

Kateřina Kramolišová, MŠ Za Ještěrkou

Projektové dny 
v mateřské škole za Ještěrkou

Od adventu 
do Vánoc

Poklidný vánoční čas jsme prožil i 
v Mateřské škole Za Ještěrkou několika 
adventními akcemi. Začali jsme zdobením 
perníčků, naši školku navštívil Mikuláš, 
čert a anděl, pak jsme na oplátku my přišli 
za klienty Komunitního domu v Bartovicích 
s adventn ím pásmem písn iček a př í-
běhů. V knihovně Společenského domu 
v Bartovicích jsme si společně s paní knihov-
nicí povídali o adventní době, pečení cuk-
roví, vánočních zvycích, pustili si lodičky 
a zazpívali vánoční koledu. Také jsme si pod 
dohledem f loristky Marcely Sommerové 
vyrobili svícen na štědrovečerní tabuli podle 
vlastní fantazie a kreativity.

Nakonec jsme si ve školce uspořádali 
„Vánoční posezení u stromečku“. Přišli nás 
navštívit pan starosta Aleš Boháč a paní 
místostarostka Martina Stankušová, kteří 
dětem donesli sladkosti. Pak zazvonil zvo-
neček… a jelikož byly děti celý rok hodné, 
přinesl jim Ježíšek spoustu krásných nových 
hraček, s kterými si mohou kluci i holky ve 
školce hrát. 

Doufáme, že jste si adventní čas i Vánoce 
užili stejně krásně jako my v naší mateřské 
škole Za Ještěrkou.

Hana Benová, MŠ Za Ještěrkou



I v zimě děti ve škole 
uskutečňují mnohé akce. 
Proběhl turnaj ve fotbale, 
beseda s bývalou žákyní 
školy a mistryní agility 
Ha n kou  Kubíčkovou , 
žáci vyráběli polaz, kte-
r ý m s i  na š i  p řed kové 
v době zimního sluno-
vratu a příchodu nového 
roku zdobili svá obydlí, 
aby jim př inesl dobrou 
ú rodu, och ranu, lásku 
i zdraví. Tento polaz byl 
umístěn nad školním bet-
lémem, který před časem 
věnovala škole rodina 
Majerova. Napínavá byla 
letos také soutěž o nejlépe 
vá no č ně  v y z dob e nou 

třídu. Zajímavý byl třeba stromeček vyrobený z knih. Někteří žáci 
zase vyráběli krmítka pro ptáčky.

Lenka Mladěnková, ZŠ Vrchlického
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inzerce

Uzávěrka příštího čísla 15. 2. 2020

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	

Přijmu 
zdravotní 

sestru 
do	ordinace	praktického	

lékaře	v	Ostravě
Radvanicích	na	zkrácený	
úvazek	(týdně	26	hodin).

MUDr.	Havlová	Alice,	
informace	osobně	nebo	
na	tel.:	602	254	389.

zimní aktivity žáků
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