
V roce 1305, kdy zemřel ve věku 34 let 
český a polský král Václav II. a korunu panov-
níka převzal jeho šestnáctiletý syn Václav III., 
první osadníci vymezili hranice svého nového 
území  a   zača l i   s t avět   oby t ná 
a hospodářská stavení v místech 
zapsaných do soupisu desátků vra-
tislavského biskupství pod jménem 
Radvanowitz a Bertoltowitz. Letos 
je tomu 715 let od první zmínky 
o obcích Radvanice a Bartovice. 
Při této příležitosti chystáme letos 
hned několik akcí, které se pone-
sou v duchu oslav pro nás významného výročí. 
Zároveň chceme předat odkaz naším budoucím 
generacím, proto nám záleží na tom, aby „po 
nás“ něco zůstalo.

Počátkem dubna, konkrétně v sobotu 
4. 4. 2020 budeme od 14 hodin pořádat akci pro 
všechny věkové skupiny zdejších obyvatel, a to 
slavnostní výsadbu sazenic stromků. Budeme 
rádi, když se do výsadby občané Radvanic 
a Bartovic zapojí. Vytipovaným místem je pro-
stranství kousek od zastávky Bajger. Součástí 

akce je i doprovodný kulturní program. O akci 
Vás budeme ještě informovat v příštích RaB 
novinách a v informačních letácích.

Naše nejmenší chceme zapojit do světa 
fantaz ie  a  pohádek. Víme,  že 
si rádi vymýšlejí různé své pří-
běhy, které chceme sepsat do nové 
knížky s názvem „Pohádky dětí 
dětem“. I když většinu textů zajis-
tíme prostřednictvím literárních 
dílniček přímo ve školách a škol-
kách nebo v knihovně, rádi přiví-
táme sepsané pohádky dětí i jejich 

rodiči. Zaslané texty otiskneme v knížce i se 
jménem autora a doplníme věk dítěte. Již nyní 
nám můžete pohádky vašich dětí zasílat na 
e-mail: abohac@radvanice.ostrava.cz.

V letních číslech RaB novin budou vychá-
zet články, které přiblíží historii Radvanic 
a Bartovic, chystáme také tradiční i netradiční 
akce v celém městském obvodě, které nám 
výročí vzniku obou obcí připomene.

Aleš Boháč, 
starosta
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Letos slavíme 715. výročí  
vzniku radvanic a bartovic

zápis do 1. třídy 
a přípravné třídy 
proběhne v úterý 7. 4. 2020.
•  Odloučené pracoviště Havláskova 1, 

Ostrava - Radvanice: 9:00–17:00 hod. 
•  Odloučené pracoviště Trnkovecká 55, 

Ostrava - Radvanice: 12:00–17:00 hod. 
•  Odloučené pracoviště Bartovická 59, 

Ostrava-Bartovice: 12:00–17:00 hod.
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 

2013 do 31. 8. 2014.
Zákonní zástupci přinesou svůj občan-

ský průkaz, rodný list dítěte a popřípadě 
originál Rozhodnutí o svěření do péče.

Zákonný zástupce dítěte může písemně 
požádat o odložení povinné školní docházky, 
které musí doložit doporučujícím posouze-
ním příslušného školského poradenského 
zařízení a odborného lékaře nebo klinic-
kého psychologa. Rozhodnutí o odložení 
povinné školní docházky vydává ředitel-
ství školy. 

V případě problému s nástupem k zápisu 
v daném termínu informujte sekretariát 
školy na telefonním čísle 596 232 129 nebo 
elektronicky na zsvrchlickeho@seznam.cz. 
Ostatní potřebné informace o škole najdete 
na www.zsvrchlickeho.cz

Vedení ZŠ Vrchlického se těší na budoucí 
školáky!

Ilustrační foto Q



Rada městského obvodu na 28. schůzi 
konané dne 29. ledna 2020
-  vyslovila souhlas s přijetím finančního 
daru ve výši 12 600 Kč poskytnutého měst-
skému obvodu společností PETARDA 
PRODUCTION, a.s., a s uzavřením daro-
vací smlouvy,

-  rozhodla potvrdit referenční list zakázky 
pro společnost KAVIS, spol. s. r. o., s tím, 
že realizovaná zakázka „Energetické 
úspory bytových domů ulice Rokycanova 
a Kobrova v Ostravě -Radvanicích“, část 6 
– Kobrova 646/2, byla provedena v přede-
psané kvalitě a termínu, plně v souladu 
s projektovou dokumentací a smlouvou 
o dílo,

-  rozhodla o uzavření smluv o zřízení věc-
ného břemene – služebností spočívajících 
v povinnosti městského obvodu strpět umís-
tění stavby elektro přípojek na pozemcích 
v k. ú. Bartovice, a umožnit přístup k těmto 
stavbám v souvislosti s jejich provozem, 
opravami či odstraněním, 

-  projednala záležitosti bytového fondu měst-
ského obvodu,

-  schválila rozpočtové opatření,

Rada městského obvodu na 29. schůzi 
konané dne 12. února 2020
-  rozhodla o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na vypracování projektové doku-
mentace pro provedení staveb včetně 
rozpočtů pro akci „Energetické úspory 
bytových domů v Ostravě -Radvanicích 
a Bartovicích“,

-  projednala nabídku daru pozemku parc. 
č. 2004/18, orná půda, o celkové výměře 
2 707 m2, a další části z pozemku parc. 
č. 2004/1, orná půda, o celkové výměře 
4 626 m2, v k. ú. Bartovice a doporučila 
zastupitelstvu městského obvodu souhlasit 
s darováním pozemků po projednání v orgá-
nech města Ostravy,

-  rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na 
realizaci projektu „Obnova v lokalitě 
Šporovnická v k. ú. Radvanice“ se společ-
ností Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., 
a uložila starostovi městského obvodu před-
ložit registraci akce a rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace z Operačního programu Životní 
prostředí na realizaci projektu orgánům 
města Ostravy k projednání,

-  vyslovila souhlas s podáním žádost í 
o poskytnutí transferu z rozpočtu statutár-
ního města Ostravy na projekty „Sportovní 
příměstský tábor“ a „Sportujeme s měst-
ským obvodem společně, radostně a bez-
pečně“,

-  rozhodla o uzavření smluv o zřízení věc-
ného břemene - služebností spočívajících 
v povinnosti městského obvodu strpět umís-
tění stavby elektro přípojek na pozemcích 
v k. ú. Bartovice, a umožnit přístup k těmto 
stavbám v souvislosti s jejich provozem, 
opravami či odstraněním, 

-  projednala záležitosti bytového fondu měst-
ského obvodu.

Kateřina Zdražilová,
vedoucí odboru OaVVRaB noviny 2

z jednání místní samosprávy

Hostili jsme komisi 
životního prostředí 
rady města Ostravy

Dne 4. 2. 2020 jsme se spolu s komisí život-
ního prostředí Rady města Ostravy účast-
nili exkurze v akciové společnosti PLASTIC 
ONE v areálu bývalého Bastra v Ostravě-
-Radvanicích. Tato společnost sice ještě nemá 
dokončeny všechny stavební úpravy a nejede 
v plném provozu, ale již nyní patří mezi unikátní 
firmy na Moravě. Do některých z příštích RaB 
novin chystáme se zástupcem společnosti, která 
zaměstnává přes sto lidí, rozhovor o činnostech 
a vizích do budoucna.

Po exkurzi zasedala komise u nás na radnici, 
kde jsme hovořili o projektech životního pro-
středí městských obvodů. Avšak pro nás nejdů-
ležitější zasedání komise bude nyní v březnu, 
neboť bude projednávána naše žádost ke spo-
lufinancování projektu na realizace cibulových 
záhonů na ulici Těšínské místo stávajících beto-
nových CITY-bloků. 

Aleš Boháč, starosta

Narodila se nám trojčátka
Nebývá příliš zvykem, že se narodí hned tři děti najednou, ale manželé Koneční z našeho 

městského obvodu přivedli na svět 24. 11. 2019 své krásné tři ratolesti. Holčičky dostaly jména 
Patricie a Sofie, chlapeček se jmenuje Tadeáš. Děti se narodily ve Fakultní nemocnici v Ostravě 
a rodiče by rádi poděkovali ošetřujícímu lékaři před porodem MUDr. Richardu Špačkovi za 
skvělou péči se smyslem pro humor. Děti jsou zdravé a velmi dobře prospívají. Jak nám maminka 
řekla, jsou moc hodné a péči rodina zvládá velmi dobře. My rodičům za trojnásobnou radost 
gratulujeme a přejeme sílu a pohodu do každého dne.   (red)

Nechceme 
tolerovat firmy,  
které u nás 
omezují 
komfort bydlení

Mnoho let v oblasti bývalého kina na 
ulicích Hvozdná, Linková, Chodounského 
a Čechovova řeší problém s hlukem z are-
álu firmy Stavoservis Complet, s. r. o., která 
sídlí na místě bývalé sběrny kovů. Areál je 
zavážen zeminou a sutí, dochází zde k drcení 
a další úpravě materiálu, který je na místo 
navážen nákladními automobily. Vzhledem 
k tomu, že se nejedná o stálý zdroj hluku, 
hygiena ho toleruje. Ačkoliv se stížnosti 
občanů sousedících v blízkosti areálu nijak 
neřešily, přistoupili jsme v lednu loňského 
roku k intenzivním jednáním s majiteli 
firmy na řešení situace tak, aby byl zachován 
komfort bydlení tamním obyvatelům. Žádali 
jsme zastavení navážení suti, které firma 
dokonce dlouhá léta provádí na pozemcích 
našeho městského obvodu. Avšak bezvý-
sledně. Proto jsme počátkem letošního roku 
na firmu podali žalobu a věříme, že soud 
rozhodne nejen k našemu prospěchu, ale i ku 
prospěchu obyvatel z okolních domů.

Zároveň probíhají jednání i s několika 
dalšími společnostmi, které by dle našeho 
názoru na našem území vůbec neměly provo-
zovat svou činnost, neboť tím znepříjemňují 
soužití a jsou příčinou mnoha sousedských 
sporů.  Aleš Boháč, starosta
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Městská policie Ostrava zahajuje 
v letošním roce 2020 preventivní pro-
gram s názvem SeniorOVA akademie. 

Úvodní  setkání  je naplánováno 
na středu 1. dubna 2020 a uskuteční 
se v přednáškovém sále v budově 
Integrovaného bezpečnostního cen-
tra Moravskoslezského kraje. Budova 
se nachází v ul ici Nemocniční 11 
v Moravské Ostravě. Zde budou probíhat 
také další besedy, včetně slavnostního 
ukončení 2. prosince 2020. 

Kromě toho jsou pro účastníky plá-
novány taky exkurze. Při jedné z nich 
budou seniorům představeny prostory 
Integrovaného výjezdového centra 
Ost rava-Jih. K vidění budou např. 
ukázky práce strážníků hipologů a kyno-
logů. Hipologové předvedou, jak cvičí 
koně, jak s nimi pracují a co pod jejich 
vedením koně zvládají, strážníci kyno-
logové naopak předvedou ukázku práce 
se svými psími parťáky. Zároveň bude 
možnost prohlédnout si i zázemí.

Přednášky budou zaměřeny na uce-
lené vzdělávání seniorů v oblasti prevence 

kriminality. Prostřednictvím odborných 
preventivních přednášek a seminářů 
vztahujících se k ochraně života, zdraví 
a majetku. V rámci přednáškových bloků 
budou podrobně prezentována např. 
témata bezpečí osob a majetku, základy 
právního vědomí, bezpečnost na inter-
netu, mimořádné události či bezpečnost 
silničního provozu. 

Cílem je naučit seniory předcházet 
trestné činnosti a předat jim informace, 
které přispějí k jejich vlastní bezpeč-
nosti. SeniorOVA akademie je zároveň 
zajímavou a aktivní náplní volného času 
seniorů.

Akademie bude realizována v období 
od dubna do prosince 2020 a povedou ji 
zkušení a proškolení strážníci Městské 
policie Ostrava. Připravený cyklus pre-
ventivních přednášek a exkurzí je pláno-
ván pro 50 aktivních seniorů. Na konci 
programu posluchači obdrží absolvent-
ský list. 

Program je zcela bezplatný. Přihlásit 
se lze na tel. čísle: 720 735 125.

Městská policie Ostrava

SeniorOVa akademie 
přihlaste se zdarma, počet míst omezen!

„Policejní pohádky ve školách…“
Moravskoslezšt í prevent isté seznámili 

zejména žáky prvních stupňů základních škol se 
zásadami bezpečného chování a vysvětlili, jak 
se zachovat v kritických situacích. V průběhu 
listopadového týdne jim byly nezastupitelným 
pomocníkem „Policejní pohádky“. Často pre-
ventisté mířili zejména k novým žákům prvních 
tříd, aby po zahájení školního roku obeznámili 
děti vhodnou formou s možnými nástrahami, ale 
především jim vysvětlili, jak správně v nebez-
pečných situacích postupovat. 

Ke vzdělávání nejmenších je publikace 
moravskoslezské policie „Policejní pohádky“ 

využívána od roku 2014 a je velmi kladně hod-
nocena jak odbornou (pedagogy), tak laickou 
veřejností (rodiči, prarodiči..). Kniha obsahuje 
16 příběhů i CD s načtenými pohádkami. Děti 
se prostřednictvím příběhů například dozví, jak 
se bezpečně pohybovat po silnicích (v příběhu 
Proč cesta není hřiště), stejně jako základní 
zásady bezpečného chování (v dalších příbě-
zích: O ztracené Jitce, Jak Jaromírovi ubližo-
vali špatní kamarádi a jak ho Oldřich zachránil, 

Jak Magdaléna našla injekční stříkačku a co 
z toho nakonec bylo atd.). Dětmi oblíbené (dle 
reakcí pedagogů) jsou příběhy – O statečném 
policistovi Honzíkovi, Jak Frantík a Terezka 
zkoušeli tatínkovo víno nebo Jak Droga zatem-
nila Petříkovi mysl. Autorem příběhů je soudce 
Roman Pokorný a autorkou ilustrací paní Šárka 
Nogová. 

V závěru každého příběhu zazní poučení 
spravedlivého Přemysla a současně otázky, 
díky kterým si pravidla bezpečného chování 
děti zopakují. Například v závěru příběhu „Jak 
Jaromírovi ubližovali špatní kamarádi a jak ho 

Oldřich zachránil,“ poučení spravedli-
vého Přemysla zahrnuje: 

„Nikdy, děti, nezavírejte oči nad 
tím, když se někomu děje příkoří, nebo 
někdo někomu ubližuje. Pokud si s tím 
samy nedokážete poradit, řekněte to 
někomu dospělému nebo policistovi 
a ti už budou vědět, jak na to a určitě 
vám pomohou.“ V závěrečných otáz-
kách pak čtenář nalezne třeba otázku 
„Co byste měly, děti, udělat, kdybyste 
viděly, jak někdo ubližuje někomu slab-
šímu?“ K učení se hrou jsme současně 
pro děti připravili řadu tiskovin – pexes, 

omalovánek, kdy si děti opět mohou připomenout, 
jak se správně v kritické situaci chovat.

Pedagogové z Moravskoslezského kraje mohou 
tuto didaktickou pomůcku získat 
pro výuku v případě zájmu na emailu 
kprt.prevence@pcr.cz. Dalším zájem-
cům je dostupná v moravskoslezských 
knihovnách.

 mjr. Mgr. Gabriela Pokorná
 vrchní komisař 

Celoroční tréninky na fotbalových hřištích
v Radvanicích a ZŠ Vrchlického.

Náplň tréninků: 
rozvíjení motorických a obratnostních schopností, rozvíjení rychlostních 
schopností, týmová práce, práce s míčem, fotbal 

Pro bližší informace kontaktujte:
Jaroslav Daniš
e-mail: danisfotbal@seznam.cz
mob. : +420 608 756 777

TRÉNINKY TRÉNINKY 

Placení 
poplatků 
za pronájmy 
pozemků

Rádi bychom jako každoročně připo-
mněli, že se blíží termín pro úhradu poplatků 
za pronájmy pozemků, který je smluvně sta-
noven na 31. březen každého roku. Poplatek 
za pronájem 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 
stránkách městského obvodu). Abychom 
však mohli platbu identifikovat, je nutno při 
platbě uvést údaj, z kterého bude možno zjis-
tit poplatníka (variabilní symbol – jedinečné 
číslo pro každého poplatníka nebo jméno 
poplatníka s jeho adresou). Informaci o vari-
abilním symbolu lze získat u p. Cielecké na 
odboru majetkovém, bytovém a investic, 
tel. 599 416 114. V případě prodlení s pla-
cením je poplatník povinen hradit penále 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení.  Odbor MBaI
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v měsíci březnu
Kalendář událostí

3.3. 15.00 KD při DPS Bartovice - 
oslavy MDŽ

4.3. 14.00 KD Radvanice - oslavy 
MDŽ

5.3. 14.30 KD záv. J. Fučík Radvanice - 
výborová schůze

5.3. 16.00 KD Bartovice - oslavy 
MDŽ

7.3 19.00 Ples RABA Motosport – 
Sokolovna Radvanice

11.3 15.00 31. schůze Rady MěOb 
RaB - kancelář starosty

12.3. 18.00 ČSV Radvanice Bartovice - 
výborová schůze

17.3. 15.00 SPCCH Radvanice - 
výborová schůze

18.3. 14.00 KD Radvanice - Těšíme se 
na jaro

19.3. 15.00 SPCCH Radvanice - 
společenské hry

19.3. 16.00

Kluby důchodců Radvanice 
a Bartovice –beseda 
v SD Bartovice - Paměti 
Ostravy, ve spolupráci 
s knihovnou

25.3. 15.00 32. schůze Rady MěOb 
RaB - kancelář starosty

31.3. 15.00 KD při DPS Bartovice - 
jubilanti 

V měsíci lednu pan starosta Aleš Boháč 
navštívil dlouholetého občana našeho měst-
ského obvodu pana Vladislava Bergera. Jubilant 
oslavil významné životní jubileum, úctyhod-
ných 90 let, v plném zdraví a vitalitě. Společně 
se svou manželkou si užívají  život v kruhu 
svých nejbližších a těší se z přítomnosti vnoučat 
i pravnoučat.

Dále významné životní jubileum 85 let oslavila 
paní Anna Šnajdarová, která přivítala návštěvu 
paní místostarostky Martiny Stankušové také 
v plném zdraví a osobní pohodě. Paní Šnajdarová 
vychovala čtyři děti, ty už založily vlastní rodiny, 
a nyní se s celou velkou rodinou ráda setkává. 
A když je příležitost, prožívá s nimi každé chvíle, 
které život přinese.

Starosta i místostarostka poděkovali jubi-
lantům za milé přivítání a povídání a srdečně 
jim popřáli do dalších let pevné zdraví, hodně 
štěstí, spokojenosti a optimismu.
 Odbor OaVV

Významná  
životní jubilea

Anna Šnajdarová – 85 let Q

Vladislav Berger – 90 let Q

Vítání občánků
Sobotní dopoledne 15. února 2020 pat-

řilo našim nejmenším občánkům. V obřadní 
síni na radnici městského obvodu se totiž opět 
konalo vítání občánků. K rodičům a dalším 
přítomným promluvila paní místostarostka 
Martina Stankušová, která slavnostně přiví-
tala v našem obvodu milé trojčátka Sofinku, 
Patričku a Tadeáška a dále milou Leontýnku, 
Zojinku, Aničku a Anetku a milého Oliverka 
a Dominička a rodičům popřála hodně zdraví, 
pevných nervů, vytrvalosti a úspěchů při 
výchově dítěte. Program tradičně zpestřily 
děti, tentokrát z Mateřské školy Za Ještěrkou 
z O.-Bartovic, pod vedením paní učitelky Hany 
Benové. Po vystoupení dětí se rodiče pode-
psali do pamětní knihy, obdrželi dárkovou 
tašku a maminky květiny. Nakonec děťátko 
položili do kolébky, u které je vyfotografo-
val pan Roman Pecháček. Všechny fotografie 
slavnostního obřadu jsou zdokumentované 
na flashkách, které rodičům věnuje, ještě jako 
dodatečný dárek, vedení městského obvodu. 
Flashky si rodiče mohou vyzvednout na matrice 
úřadu, č. dv. 14. Příjemnou slavnostní atmosféru 

akce v knihovně
radVaNICe

Svět z barevných kostiček  Q

výstava obrázků dětí ze ZŠ Bartovice
březen | během půjčování

Slepička z vajíčka Q

výtvarná dílna pro děti | vytváříme velikonoční ozdoby
čtvrtek 26. března | od 13:00 do 15:00

Už se klubou! Q

test pro děti | o jaru a mláďatech | březen | během půjčování
KLUB SLUNÍČEK

Hurá, jaro Q

setkání pro nejmenší děti a jejich rodiče, prarodiče
čtvrtek 19. března | od 9:30 do 10:30
SLUNEČNICE

Věda – nejen pro medvěda Q

setkání s dětmi z MŠ Radvanice | beseda s výtvarnou 
dílnou | březen | v dopoledních hodinách 
PROJEKT UŽ JSEM ČTENÁŘ

Tajemná moc vrbových proutků  Q

setkání s prvňáčky ze ZŠ Radvanice
březen | v dopoledních hodinách
BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ

Hravě s učitelem národů Q

hravý test pro děti o J. A. Komenském
březen | během půjčování

Labyrintem  Q

test pro dospělé čtenáře o J. A. Komenském 
březen | během půjčování

Známí - neznámí Q

soutěž pro dospělé čtenáře | Poznáte současné české 
spisovatele? | každý čtvrtek | během půjčování
TÝDEN PRVŇÁČKŮ 

Poučení od knižních skřítků, aneb Jak  Q

se chovat ke knihám
dopoledne pro školy | 2.–6. března | během půjčování

Abecedou hravě – projedeme právě Q

hravé malování s písmenky | 2.–6. března | během 
půjčování

Kniha prvňáčků radvanické knihovny Q

pamětní zápis do Knihy prvňáčků radvanické 
knihovny, slavnostní předání čtenářského průkazu
2. – 6. března | během půjčování

bartOVICe
Ženy ženám Q

výstavka knih u příležitosti Mezinárodního dne žen
březen | během půjčování

Líheň  Q

výtvarné odpoledne pro děti – velikonoční tvoření 
úterý 10. března | od 13:00 do 15:00

Housátka, kuřátka a jiná mláďátka Q

test pro děti o jaru a Velikonocích
březen | během půjčování
KLUB BARTÍK

POZOR – UZAVŘENÁ AKCE  Q

Klub pro veřejnost otevřen od 12:00
úterý 10. března | od 12:00 do 16:30

Co si přálo housátko? Q

setkání pro nejmenší děti a jejich rodiče, prarodiče
úterý 24. března | od 10:00 do 11:00
PROJEKT UŽ JSEM ČTENÁŘ

Tajemná moc vrbových proutků  Q

povídání s prvňáčky ze ZŠ Bartovice
březen | v dopoledních hodinách
BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ 

Hravě s učitelem národů Q

hravý test pro děti o J. A. Komenském
březen | během půjčování

Škola hrou  Q

test pro dospělé čtenáře 
březen | během půjčování
TÝDEN PRVŇÁČKŮ

Hrátky s písmenky a řádky Q

soutěže a doplňovačky pro děti
3. a 6. března │ v dopoledních hodinách

Bartíkovo pasování Q

slavnostní předání čtenářského průkazu
3. a 6. března │ v dopoledních hodinách

také zachytila regionální televize Fabex a je 
k nahlédnutí prostřednictvím internetových 
stránek www.radvanice.ostrava.cz nebo na 
adrese www.tvova.cz.

Slavnost skončila a rodiče, prarodiče 
a ostatní přítomní odcházeli s hezkým pocitem 
právě strávených chvil. Přejeme všem malým 
občánkům, aby vyrůstali v láskyplné náruči 
svých rodičů v hřejivém prostředí domova.
 Odbor OaVV



Letos již po šesté, jako vždy poslední 
pátek v lednu ve Společenském domě 
v Bartovicích.

Plesový výbor neponechal nic 
náhodě. Sál i hudbu jsme měli zajiš-
těné od jara. Nejen my jsme se těšili na 
vystoupení Bolatických bobrů, které 
se nakonec nekonalo, protože v jejich 
řadách řádila chřipka.

Spous t u   ča su   j sme  věnova l i 
výzdobě všech prostor, kde se ples 
konal. Opět byly na všech stolech 

primulky, na jevišti a v předsálí měly 
své místo naaranžované bohatě kve-
toucí větve „zlatého deště“.

K příjemné atmosféře přispěla chuť 
všech „plesajících“ dobře se bavit, 
široký sortiment nápojů a občerst-
vení, hudba pana K. Týna, teplo v sále 
a bohatá tombola.

Poděkování patří těm, kdo do ní 
přispěli svými dary. Jsou to: vedení 
MěOb RaB, Komunitní dům seni-
orů , f i rmy: Holub, Ramses, Můj 

vercajk, Lakovna Folvarčný, Sonet 
Těpl í ková ,  Res t au race  Břenek , 
Garden Centrum Adam, FIT FURT, 
K a d e ř n i c t v í   P av l a ,   Ho l i č s t v í 
Štvr tnová, PRO STEEL, Pekárna 
Šotová, Pekárna Mayak, Vendulčina 
pekárna ,  Drahé kameny Wanda , 
Jan Maceček ,  ZO ČZS Ost rava-
-Bartovice a její členové.

Poděkování pat ř í také našemu 
městskému obvodu za bezplatné zapůj-
čení sálu, úhradu energií a odstra-
nění „zádrhelů“, které se vyskytly 
těsně před zahájením plesu. Dále pak 

radvanickým hasičům za zapůjčení 
zařízení na čepování piva.

Již nyní se těšíme na další společné 
setkání na 7. plese zahrádkářů 29. 1. 
2021 (poslední pátek v lednu).

Za výbor ZO ČZS – Bartovice 
 Anna Hálová
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Dne 11. 3. 2020 vzpomeneme 
6. výročí úmrtí pana 
Libora Sargy

 a zároveň dne 15. 5. 2020 uplyne 
již 15 let od úmrtí paní
 Věry Sargové. 

Vzpomínají a nikdy nezapomenou 
synové Pavel a Dalibor s rodinami.

Dne 12. března 2020  
vzpomínáme nedožitých 100 let 

paní 
Jindřišky Pavelkové, 

roz. Břenkové.
Nikdy nezapomeneme. 

Syn Václav a vnuk Dalibor s rodinou.

Dne 1. března 2020 uplynulo 5 let,  
kdy nás ve věku 72 let,

po těžké nemoci, opustil manžel a tatínek 
pan

Petr Cieslar.
S láskou vzpomíná manželka Bronislava  

a syn Petr.

Dne 25. 3. 2020 by se dožila 90 let
paní

Drahomíra Klimková
a 29. 4. 2020 tomu bude již 15 let od 

úmrtí pana
Augustina Klimka.

Vzpomínají děti Jaromír, Hana 
a Marie s rodinami.

Poděkování patří všem 
zapojeným do realizace 
sbírky, jednotlivým koor-
dinátorům, vedoucím kolednických skupinek, malým králům, partnerům 
a ostatním dobrovolníkům, kteří během sbírky pomáhali. Díky jejich nasa-
zení a štědrosti dárců se podařilo v ostravsko-opavské diecézi vykoledovat 
rekordních 20 439 668 Kč. 

„S vděčností jsme sledovali rozpečeťování posledních pokladniček 
a tušili rekordní výnos sbírky,“ informuje hlavní koordinátor sbírky pro 
Moravskoslezský kraj a část Jesenicka Martin Hořínek a dodává: „to, že 
výnos překročil loňský výtěžek o více než 1,7 mil. Kč nás mimořádně pře-
kvapilo a potěšilo, velmi si vážíme důvěry dárců, kteří se rozhodli věnovat 
finance na konkrétní pomoc lidem v nouzi.“

Během jubilejní tříkrálové koledy se na území ostravsko-opavské diecéze 
zapojilo do sbírky přes 10 000 dobrovolníků. Rostoucí zájem o sbírku překo-
nal i počet zapečetěných pokladniček, kterých bylo letos o 144 více než rok 
minulý, celkem jich králové nesli 3252. Vybrané prostředky podpoří v roce 
2020 v našem regionu 68 projektů. Přehled všech záměrů je k dispozici na 
webových stránkách Diecézní charity ostravsko-opavské: https://dchoo.cari-
tas.cz/sbirky/trikralova-sbirka/vyuziti-sbirky/

Sylva Lejsková, 
PR Diecézní charity ostravsko-opavské

my jsme také měli ples…

20. ročník tříkrálové sbírky překonal 
v moravskoslezském kraji hranici 
20 milionů
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Dne 30. 1. 2020 jsem společně s dětmi 
a p. učitelkami nastoupila do autobusu a jela se 
podívat, jak „naše“ děti zvládají základy lyžo-
vání. I rodiče nezklamali a přijeli na Bílou své 
děti podpořit ve snažení. Byla jsem nejen já, ale 
i rodiče moc spokojeni.

Hezké počasí během týdne, ale hlavně pro-
fesionalita instruktorů přispěla k tomu, že malé 
děti se naučily základům lyžování a lyžaři se 
zdokonalili ve svých dovednostech. 

Nemalé poděkování patří i p. učitelkám MŠ, 
které každodenně zdokumentovaly pokroky dětí, 
ale i za zorganizování a zajištění hladkého prů- 
běhu celého kurzu. A závody neměly chybu. 
Všechny děti byly odměněny medailí a diplo-
mem.

Už se těšíme na další lyžařskou sezónu.
Dana Lérová,  

ředitelka MŠ Ostrava -Radvanice

děti z mŠ 
O. ‑radvanice 
lyžovaly na bílé

Z mnoha důvodů je výborné vést děti ke 
kladnému vztahu ke knize a tím i k návštěvám 
knihovny.

A tak se žáci 1. třídy každý měsíc účastní 
akcí v knihovně Radvanice. V posledním 
setkání dětem paní knihovnice vyprávěla 
o Večerníčkovi. Poznávali jsme pohádky, 
poslouchali ukázky a odpovídali na otázky. Ke 
konci každé návštěvy si vždy děti něco vyrobí 

a dostanou nějaký zajímavý úkol, který na příští 
schůzku donesou vypracovaný. Tak si již prv-
ňáčci vyrobili záložku do knížky, náramek nebo 
papírového sněhuláka. Také děti vymýšlely 
dárky pro své blízké nebo slovíčka na určené 
písmeno.Malí čtenáři se už těší, že budou 
do knihovny moci docházet i ve svém volnu 
s rodiči.

Radana Lakomá, ZŠ Vrchlického

Knížka pro prvňáčka

Touto  ces tou  bych  r áda  poděkova la 
městskému obvodu Radvanice a Bartovice 
a Moravskoslezskému kraji, kteří dali dětem 
(rodičům a prarodičům) z MŠ Těšínská možnost 
zúčastnit se čtrnáctidenního pobytu na čers-
tvém vzduchu v Horní Lomné v Beskydech.

Velké díky patří paní ředitelce a především 
učitelkám z MŠ Těšínská a MŠ Trnkovecká, 
které se s elánem a plným nasazením věnovaly 
dětem, pro které měly na každý den připravený 
program jak v přírodě, tak v prostorách hotelu. 
Do programu se často a rádi zapojili i rodiče, 
dědečkové a babičky.

Moc jsme si pobyt užili, těšíme se na další 
akce pořádané obvodem a MŠ. Za kolektiv 
zúčastněných rodičů/prarodičů DĚKUJEME…

Kateřina Goldbrichtová

POdĚKOVÁNÍ rOdIČŮ – ozdravný pobyt 
mŠ těšínská/Horní Lomná 2020



Na začátku února jsme si při-
pomínali 200. výročí narození 
spisovatelky Boženy Němcové. 
Všichni si pamatujeme její nej-
známější pohádky, Babičku jsme 
četli i sledovali v nejednom fil-
movém zpracování. Ve škole se 
v únoru uskutečnil Projektový 
den s tématikou této české lite-
rární osobnosti. Děti v každé 
třídě četly její dílo, vyprávěly 
si pohádky a například kreslily 
postavy z díla Boženy Němcové. 
Tento den byl nesmírně pestrý 
a zajímavý.

Lenka Mladěnková, 
ZŠ Vrchlického

1. ROČNÍK TURNAJE
O POHÁR STAROSTY 
RADVANIC A BARTOVIC

PÁTEK 1. 5. 2020

Pod záštitou Akademie FC Baník Ostrava z.s.

Pořadatel: Akademie FC Baník Ostrava z.s.

Místo konání: fotbalové hřiště Radvanice, ul. Těšínská 1380/320

 Start 8:30 hod.

Počet týmů: 12

Vedoucí turnaje: Jaroslav Daniš, tel. +420 608 756  777, e-mail: danisfotbal@seznam.cz

Hrací systém: 4+1, max. 12 hráčů na soupisce, střídání v hrací době, 

 každý s každým ve skupině,  následuje play off 

 (celkem každý tým odehraje 5 utkání)

Hrací čas: 1 x 15 minut

Hrací plocha: 40x20 m, branky 5x2 m, hraje se na dvou hřištích současně

Občerstvení: Po celou dobu turnaje bude zabezpečeno občerstvení v bufetu.

Zveme všechny fanoušky 
mládežnického fotbalu a širokou veřejnost
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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	

200. výročí narození boženy Němcové
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