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Vážení občané,
stojíme na prahu nelehké situace, kterou jsme 
v minulosti ještě nikdy nezažili. Je pro mě velice 
těžké psát článek s vědomím toho, že se udá-
losti mění ze dne na den. Navíc nepředvídatelné 
události. Vůbec nedokážu odhadnout, co se zde 
bude dít ve chvíli, kdy tyto noviny dostanete do 
schránky a budete je číst. Doposud v článcích, 
které běžně píšeme v době před vydáním novin, 
sdělujeme, co bude v blízkém budoucnu 
postaveno, opraveno, jaké kulturní akce 
nás čekají. Nyní psát o aktuálních zále-
žitostech, které budou, si netroufám. 
Velkým přáním samozřejmě je, aby již 
veškerá opatření a omezení byla pryč 
a samotná nemoc způsobena koronavi-
rem byla na ústupu, ale obávám se, že 
tomu tak není.

Dovolím si shrnout pár důleži-
tých skutečností v rámci pandemie 
COVID-19. Vnímáme, že se nelze dovo-
lat s dotazy na informace zdravotníkům, 
na hygienu, na odběrná místa, ale tyto 
záležitosti jsou problémem celé České 
republiky, řeší je krizový štáb, u nás je to 
krizový štáb Moravskoslezského kraje. 
Náš obvod ze zákona takový nemá. 
Proto nám, prosím, nevolejte s dotazy na 
vyvíjející se situaci a nepožadujte infor-
mace, které Vám nejsme schopni dát. 
My je sami nemáme, neboť jsme ve stej-
ném postavení jako vy. Také bojujeme 
s nedostatkem informací, neboť většina z nich 
nám z krizového štábu kraje přichází až s něko-
likadenním zpožděním. Na webových strán-
kách všech městských obvodů, tedy i na našich, 
je speciální odkaz k nákaze koronavirem, který 
je statutárním městem Ostrava nonstop aktua-
lizován. Jinými informacemi opravdu nedispo-
nujeme.

V době, kdy vzniká tento článek, dochází 
k distribuci více než 1400 ks ušitých roušek 
našim občanům, prodavačkám v obchodech, na 
pošty, hasičům, do domů seniorů, LDN a našich 
bytových domů, za které ze srdce děkujeme 
všem dobrovolníkům, učitelkám zdejších škol 
a školek, vychovatelkám, kuchařkám, uklí-
zečkám, podnikatelům, vietnamské komu-
nitě a spřáteleným firmám. V neposlední řadě 

musím poděkovat i úředníkům a zaměstnan-
cům našeho úřadu městského obvodu, kteří mi 
pomohli rozjet celou „manufakturu“ a nakupo-
vali všechen potřebný materiál na výrobu rou-
šek a celou výrobu koordinovali. Osobně mýma 
rukama prošlo desítky metrů látky a vím, že 
nakupování v tuto dobu bylo velice složité neje-
nom technicky, ale i psychicky. Velký dík patří 
také hasičům z Radvanic za technickou podporu 

stejně jako všem, kdo v těchto nelehkých pod-
mínkách pracují, aby zajistili naši bezpečnost, 
zdravotní péči a další nezbytné služby.

Ke dni vydání RaB novin bude podle mých 
odhadů již mezi námi přes 4000 ks ušitých 
roušek (nepočítám případné roušky od státu). 
Apeluji na všechny, aby roušky nosili, neboť 
jsou nutnou ochrannou pomůckou, která zabra-
ňuje rozšiřování viru. K tomu je samozřejmě 
nutné dodržovat i zvýšená hygienická pravidla.

Události, které v minulých dnech nastaly, 
opravdu nikdo nečekal. Proto děkuji všem, 
kdo se postarali o své blízké, zejména seniory 
a pomáhají dále. Prosím, aby všichni, kdo mají 
ve své rodině nebo okolí osoby starší 60 let, 
aby s ohledem na šíření a možné riziko nákazy 
koronavirem, byli seniorům nápomocni při 

zajišťování jejích základních osobních potřeb 
(např. nákupy potravin, léků apod.). Senioři, 
kteří potřebují zajistit pomoc, se mohou 
obrátit na úřad městského obvodu, odbor 
sociálních věcí a školství:

Ivana Bollogová, tel. 607 099 025 nebo 
599 416 130, e-mail: ibollogova@radvanice.
ostrava.cz

Pavlína Vildová, tel. 725 528 559 nebo 599 
416 136, e-mail: pvildova@radvanice.
ostrava.cz

Kamilu Žebrákovou, tel. 702 011 087 
nebo 599 416 134, e-mail: kzebrakova@
radvanice.ostrava.cz.

Nezbývá mi nic jiného, než všem 
popřát pevné nervy a zdraví, ať to dotáh-
neme společně do vítězného konce. 
Pokud budete potřebovat povzbudit, 
psychickou podporu či slova útěchy, 
můžete se obrátit na dalšího dobrovol-
níka, který nabídl svou erudovanou 
pomoc, místního faráře Marka Jarguse, 
tel. 604 877 253.

Omlouvám se, že v těchto dnech 
nedokáže úřad fungovat jako instituce, 
která vyřizuje standardní úřední zále-
žitosti, ale v rámci priorit není možné 
skloubit činnosti dané mimořádnou 
situací s běžnou administrativou. 

Prosíme o platbu nájemného a jiných 
poplatků bezhotovostně či inkasem 
(SIPO). Pouze v případě, že to nebude 

možné, kontaktujte úřad za účelem individuální 
dohody a řešení situace. U poplatků na základě 
vyhlášek města bude postupováno bez sankcí za 
prodlení. Pro různá podání a podněty občanů je 
před úřadem instalována schránka, kterou lze 
také v kontaktu s úřadem využít.

Za běžné situace by se nyní naše noviny 
naplnily články s velikonoční tematikou spolu 
s fotkami jarních akcí a malovaných vajíček, 
ale i přes to, že se tak nekoná, dovolím si popřát 
příjemné prožití velikonočních svátků, nechť se 
spolu sejdeme alespoň v úzkém kruhu rodiny 
třeba na našich zahrádkách a nepřeji si nic 
jiného, pokud to bude možné, abychom čas strá-
vili spolu a s našimi blízkými.

Aleš Boháč,  
starosta



Radvanice: 18. – 19. května 2020 
( 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: 19. – 20. května 2020 
( 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: 20. – 21. května 2020
( 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: 21. – 22. května 2020
(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

Rada městského obvodu na 30. schůzi konané 
dne 26. února 2020, mimo jiné,
- vzala na vědomí výroční zprávu za rok 2019 orgánů 

statutárního města Ostravy, městského obvodu 
Radvanice a Bartovice, o činnosti v oblasti poskyto-
vání informací dle zákona,

- rozhodla o uzavření pachtovní smlouvy na proná-
jem pozemků se společností Ostravské městské lesy 
a zeleň, s. r. o.,

- rozhodla o uzavření smluv o smlouvách budoucích 
o zřízení služebností spočívajících v povinnosti 
městského obvodu strpět umístění a provedení sta-
veb přípojek na území městského obvodu,

- projednala a rozhodla o žádosti statutárního města 
Ostravy o stanovisko k výkupu pozemků v k. ú. 
Bartovice,

- projednala záležitosti bytového fondu městského 
obvodu,

- rozhodla na základě protokolu o otevírání nabí-
dek, zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování 
projektové dokumentace pro provedení stavby 
pod názvem „Energetické úspory bytových domů 
v Ostravě -Radvanicích a Bartovicích“, o výběru nej-
výhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo se 

zhotovitelem Projekce Guňka, s. r. o.,
- projednala žádost Základní školy Ost rava-

-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, 
a souhlasila s podáním žádosti o poskytnutí podpory 
v rámci výzvy vyhlášené Ministerstvem životního 
prostředí ČR na projekt pod názvem „Učíme se na 
zahradě“ a s realizací projektu,

Rada městského obvodu na 31. schůzi  
konané dne 11. března 2020, mimo jiné,
- schválila plán účetních odpisů majetku městského 

obvodu na rok 2020,
- schválila rozpočtové opatření,
- rozhodla o uzavření smlouvy o centralizovaném 

zadávání se společností OVANET, a.s. na nákup 
spotřebního materiálu pro tisková řešení v rámci 
systému sdružených nákupů města,

- rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, pro-
tokolu hodnocení nabídek o pořadí nabídek na veřej-
nou zakázku malého rozsahu pod názvem „Stavební 
úpravy a přístavba objektu odboru SŘDaŽP“ o výběru 
nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo se 
zhotovitelem BOPAX STAV s.r.o.,

Zastupitelstvo městského obvodu na 8. zase-
dání konaném dne 12. března 2020, mimo jiné,
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního 

výboru zastupitelstva městského obvodu za rok 2019 
a zápis z jednání kontrolního výboru,

- schválilo podmínky výběrového řízení pro posky-
tování dotací v roce 2020 a vyhlášení výběrového 

řízení na poskytnutí dotací pro fyzické a právnické 
osoby na realizaci veřejně prospěšných projektů,

- rozhodlo souhlasit s uzavřením nové kupní smlouvy 
na prodej části obecního pozemku parc. č. 867/5, v k. 
ú. Radvanice, se společností LIGMI, s. r. o.,

- rozhodlo souhlasit s nabídkou soukromé osoby na 
darování pozemku parc. č. 2004/18 a části z pozemku 
parc. č. 2004/1, vše v k. ú. Bartovice, do vlastnictví 
statutárního města Ostravy,

- rozhodlo souhlasit s nabídkou Tělocvičné jed-
noty Sokol Radvanice -Bartovice na darování části 
pozemků parc. č. 703/1, 702/1, 702/3 a pozemku 
parc. č. 701, vše v k. ú. Bartovice, do vlastnictví sta-
tutárního města Ostravy. Kateřina Zdražilová,

vedoucí odboru OaVV
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z jednání místní samosprávy

zápis do 1. třídy 
proběhne v úterý 7. 4. 2020
bezKONTaKTNĚ!

Vzhledem k šíření COVID-19 využije naše 
škola formu zápisu bez přítomnosti dětí a rodičů 
ve škole.

Zápis k povinné školní docházce proběhne 
v souladu s právními předpisy. Uskuteční se 
v termínu 7. 4. 2020.

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2013 
do 31. 8. 2014.

Zákonní zástupci podají žádost následují-
cím způsobem:
1. do datové schránky školy 44smqww,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým pod-

pisem (nelze poslat prostý e-mail) zsvrchlic-
keho.zapis@seznam.cz,

3. dopor učeně poštou – Základní škola 
Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěv-
ková organizace, Vrchlického 401/5, 716 00 
Ostrava-Radvanice,

4. osobní podání: jen v nejnutnějším případě, 
když nemůžete využít výše uvedené mož-
nosti, objednejte se telefonicky na čísle 
731516927 nebo prostřednictvím e-mailu 
zsvrchlickeho.zapis@seznam.cz na kon-
krétní čas. Toto osobní podání bude pro-
bíhat na budově odloučeného pracoviště 
Trnkovecká 55, Ostrava-Radvanice dne 7. 4. 
2020 od 8:00 do 17:00 hod.
K žádosti, která je ke stažení na webu školy 

www.zsvrchlickeho.cz,
přiložíte kopii rodného listu dítěte a popří-

padě originál Rozhodnutí o svěření do péče.
Zákonný zástupce dítěte může písemně 

požádat o odložení povinné školní docházky – 
formulář taktéž na webu školy. K této žádosti 
musí doložit doporučující posouzení pří-
slušného školského poradenského zařízení 
a odborného lékaře nebo klinického psycho-
loga. Rozhodnutí o odložení povinné školní 
docházky vydává ředitelství školy. 

V případě problému se zápisem v daném ter-
mínu nebo zájmu o přípravnou třídu informujte 
školu na telefonním čísle 731516927 nebo elek-
tronicky na zsvrchlickeho.zapis@seznam.cz 

Ostatní potřebné informace o škole najdete 
na www.zsvrchlickeho.cz. Veškeré formuláře 
budou ke stažení od 1. 4. 2020.

Vedení ZŠ Vrchlického se těší na budoucí 
školáky a přejeme všem pevné zdraví!

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice v rámci pomoci občanům v řešení 
problémů s velkoobjemovými odpady z domácností, ve spolupráci se společností OZO Ostrava, s.r.o., 
umístí velkoobjemové kontejnery na osvědčená místa v městském obvodu:

Jarní úklidová akce



Proč nejsou velkoobjemové kontejnery v ulicích 
častěji? Proč bývají umísťovány jen na určitých mís-
tech a ne tam, kde by se mi to hodilo víc? To jsou 
snad nejčastější otázky pokládané Ostravany v sou-
vislosti s velkoobjemovými kontejnery.

Frekvence přistavování těchto kontejnerů je 
úzce spojena s ekonomikou. Ostrava je jedním 
z mála velkých měst v republice, kde nebyl v posled-
ních 15 letech zvýšen poplatek za odpady. Aby tomu 
tak mohlo být, musí město, jež na systém nakládání 
s odpady doplácí ze svého rozpočtu, uvažovat eko-
nomicky. A přistavování velkoobjemových kon-
tejnerů je logisticky náročná a vzhledem k tomu 
i finančně nákladná činnost, která by při častější 
frekvenci město nadměrně finančně zatížila. I proto 
jsou zřizovány sběrné dvory, kam lze objemný 
odpad bezplatně odložit kdykoli během roku. 
Případně si zájemce může v OZO Ostrava sjednat 
za patřičný poplatek odvoz přímo od domu, nebo si 
odvoz objemného odpadu zaplatit u některé ze sou-
kromých firem, které takové služby nabízejí, a to 
mnohdy i včetně odnesení odpadu z domu. 

Také to, že jsou velkoobjemové kontejnery při-
stavovány jen na určitých místech, má svůj důvod. 
Plochy vhodné k jejich přistavování vybírají 

jednotlivé obvody tak, aby bylo možné tam velko-
objemový kontejner nejen přivézt, ale také s ním 
bezpečně manipulovat. Kontejner nesmí bránit 
v pohybu ani vozidlům ani chodcům, musí být 
umístěn na dobře přístupném místě, k němuž se 

občané bezpečně dostanou. Takových ploch není 
v obvodech mnoho, zvlášť složitá je situace na síd-
lištích s množstvím parkujících aut a nedostatkem 
volného prostoru. 

Přistavování kontejnerů je službou, jež přispívá 
k většímu komfortu bydlení ve městě, a vychází 
vstříc zejména těm občanům, kteří nemají možnost 
velkoobjemový odpad odvézt do sběrného dvora. 
Bohužel je tato služba v praxi často zneužívaná. 
U kontejnerů, které bývají zaplněny zpravidla ihned 
po přistavení, často vznikají černé skládky, protože 
občané svůj nadrozměrný odpad pokládají i kolem 
nich. To výrazně komplikuje odvoz objemného 
odpadu. Obvod, který má počet velkoobjemových 
kontejnerů stanoven podle množství obyvatel, je 
pak nucen přiobjednat další kontejner, což předsta-
vuje podstatné zvýšení nákladů. 

Častým zlozvykem je i naplňování velkoobje-
mových kontejnerů odpady, které do nich nepatří, 
například elektrospotřebiči, nebezpečnými nebo 
stavebními odpady. Takové jednání pak kompli-
kuje následné využití objemných odpadů, které je 
třeba ručně třídit, aby mohly být vybrány složky pro 
další energetické nebo materiálové využití. Přitom 
ve sběrných dvorech jsou v dostatečném množství 
k dispozici kontejnery na rozmanité druhy odpadu, 
takže třídění probíhá přímo v okamžiku ode-
vzdání. 

OZO Ostrava
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Otazníky kolem velkoobjemových kontejnerů

Fotosoutěž aneb 
Černý humor na černé 
skládce

V Ostravě rostou počty černých skládek 
u kontejnerových stanovišť. Meziroční nárůst 
takto nelegálně odložených odpadů v roce 
2019 představoval rekordních šest desítek tun, 
čímž objem černých skládek loni vzrostl až na 
700 tun. Aby si občané města tohoto nešvaru 
více všímali a zamýšleli se nad tím, proč vzniká, 
a jak je možné mu předejít, OZO Ostrava už 
loni odstartovalo na sociálních sítích fotosou-
těž, jejímž úkolem je vtipný pohled na černé 
skládky u kontejnerových stanovišť. Autor 
musí snímek nejen pořídit, ale také ho s úsmě-
vem a nadhledem okomentovat a vtipně pou-
kázat na pohodlnost a nezodpovědnost těch, 
kteří se odpadu zbavují tímto způsobem. 
Cílem fotosoutěže je zapojit občany zábavnou 
formou do boje proti černým skládkám, moti-
vovat je k tomu, aby si uvědomili, že s odpady 
lze nakládat mnohem zodpovědněji. 

OZO Ostrava

…tak zní motto společnosti Plastic Union a.s., 
která v Ostravě -Radvanicích v objektu bývalého 
Bastra na ulici Lihovarské založila svou dceřinou 
společnost Plastic One a. s. Slíbili jsme, že při-
neseme o společnosti několik informací, neboť 
je firma jedinečnou ve svém oboru. Jejím cílem 
je recyklace tvrdých plastů (kromě PET láhví) ze 
žlutých kontejnerů. Zaměstnává v současnosti 
cca 120 osob ve třísměnném provozu. 

Měli jsme možnost celou provozovnu 
projít se zástupcem společnosti Ing. Jiřím 

Balunem a dozvědět se o aktivitách firmy více. 
Samozřejmě nás napadaly otázky spojené 
se zátěží firmy na životní prostředí v našem 
městském obvodě a byli jsme mile překvapeni. 
Firma se snaží o vysoce ekologický provoz, nic 
nespaluje a na odpadní vody z výroby má svou 
čističku odpadních vod. Navíc většinu odpadní 
vody opět využije ve svém provozu. Jediné, co 
zástupce firmy v současné době trápí, je spíše 
vizuální hledisko na plastový odpad z kontej-
nerů. To je však již v řešení, neboť okolí haly 
bude oploceno vysokým plotem tak, aby nebylo 
na odpad vidět z okolních cest a polí. Plot také 

zachytí většinu poletujících částic, které mohou 
být ve větru rozfoukány po okolí. 

Firma začala svůj zkušební provoz v loni 
v lednu. Setkávala se a setkává s různými pře-
kážkami a je potřeba zdůraznit, že zatím nevy-
užila žádných dotačních titulů z Evropských 
fondů. Prakticky měla před sebou čtyři důle-
žité úkoly: Zajistit firmy, které by pro ně třídily 
plastový odpad (nákup odpadu), vyladit výrobu 
tak, aby recyklovaný plast byl dobře zpracova-
telný, zvyšovat efektivitu výroby, což souvisí 

s osvětou a otevřením se veřejnosti, a konečně 
také sehnat odběratele vyrobeného recyklátu.

Pro náš městský obvod je firma přínosná 
nejen vznikem nových pracovních míst a uni-
kátní výrobou, ale také tím, že likviduje odpady 
především z našeho okolí a využívá areál, který 
už z historického hlediska slouží k průmyslové 
výrobě. Nutno dodat, že firma areál také rekon-
struuje a modernizuje, aby vyhovoval platným 
normám a ergonomickým požadavkům pro 
pohodlnou práci zaměstnanců.

Pro laiky netřeba vysvětlovat složitější 
postup výroby, nicméně je úžasné sledovat, jak 

z hromady plasto-
vého odpadu vzni-
kají malé vzhledné 
šedé kuličky vhodné 
k dalšímu zpraco -
vání. Měli jsme mož-
nost vidět vyrobené 
některé dekorační 
předměty, květináče 
nebo moderní střešní 
tašky. 

Vizí firmy je roz-
ší ř i t  svou v ý robu 
ještě do dalších měst 

v České republice, aby 
logisticky měly odpady ke svému zpracování 
blíže než doprava přes celou republiku do jediné 
provozovny. Naše radvanická provozovna je 
první v republice a tedy jakýmsi vzorem pro 
vznik dalších poboček společnosti Plastic 
Union, a. s.

(red)

Vracíme plasty do života

Plasty před recyklací QRecyklované plasty Q
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v měsíci dubnu
Všechny naplánované kul-
turní akce, které měl pořádat 
městský obvod Radvanice 
a Bartovice v měsíci dubnu, 
jsou zrušeny. Květnové akce 
budou probíhat podle aktu-
ální situace.

Kalendář událostí

Dne 6. 4. 2020 oslaví  
významné životní jubileum 70 let 

pan 

Ladislav Judák.

Při této příležitosti mu hodně zdraví, 

spokojenosti a životního optimismu přejí 

manželka Marie, dcery Bára, Broňa 

s partnerem Petrem a vnoučata Katka, 

Martin a Lucka.

Dne 18. 2. 2020 se konal v obřadní síni měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice první 
letošní koncert studentů Janáčkovy konzervatoře 
v Ostravě. Krásný zpěv a hru na flétnu doprová-
zely tóny klavíru z rukou Reginy Bednaříkové, 
průvodního slova se tradičně ujal Jiří Bystroň. 
Diváci si tak mohli vychutnat skladby J. S. Bacha, 
A. Dvořáka, W. A. Mozarta, ale nechyběla také 

díla A. Vivaldiho, J. A. Hasse, L. Janáčka, 
F. Chopina, F. Škroupa či M. Schneidera-
-Trnavského. Všichni si koncert užili. Další 
termín jarního koncertu je naplánován na 
5. 5. 2020 od 17 hodin opět v obřadní síni 
našeho městského obvodu. Vstupné 30 Kč.  
Jste srdečně zváni. (red)

Pohádky 
dětí 
dětem

Jak už jsme informovali v předešlém čísle 
Rab novin, připravujeme k 715. výročí zalo-
žení Radvanic a Bartovic mimo jiné i pohád-
kovou knížku s texty vašich dětí. Naše 
nejmenší chceme zapojit do světa fantazie 
a pohádek. Víme, že si rádi vymýšlejí své 
různé příběhy, které chceme sepsat do nové 
knížky s názvem „Pohádky dětí dětem“. 
I když většinu textů zajistíme prostřednic-
tvím literárních dílniček přímo ve školách 
a školkách nebo v knihovně, rádi přivítáme 
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: abo-
hac@radvanice.ostrava.cz.

(red)

Koncert vážné hudby

městský obvod opět 
vyhlašuje výběrové řízení na 
poskytnutí účelových dotací

Zastupitelstvo našeho městského obvodu 
schválilo podmínky výběrového řízení pro 
poskytování účelových dotací na rok 2020. 
Účelové dotace mohou být na základě výběro-
vého řízení přiděleny: fyzickým osobám, práv-
nickým osobám, občanským sdružením, obecně 
prospěšným organizacím, církvím a nábožen-
ským společnostem, neziskovým a podobným 
organizacím. Do výběrového řízení se žadatel 
přihlašuje podáním žádosti na předepsaném for-
muláři, který je zveřejněn na webových strán-
kách městského obvodu Radvanice a Bartovice.

Lhůta pro podání žádostí je od 16. dubna 
do 30. dubna 2020. Podání uskutečněná mimo 
uvedený termín budou z výběrového řízená 
vyloučena! Celkový objem prostředků, které 
budou poskytnuty z rozpočtu městského obvodu 
Radvanice a Bartovice na účelové dotace, je 
1,4 mil. Kč. 

Témata podpory:
1. Rozvoj aktivit dětí a mládeže v městském 

obvodu Radvanice a Bartovice.
2. Podpora rozvoje tělovýchovy a sportovní 

činnosti.
3. Rozvoj kultury a společenské aktivity.
4. Podpora činnosti zájmových a veřejně pro-

spěšných organizací.
5. Program bezpečnosti a prevence krimina-

lity.
6. Infrastruktura – rekonstrukce, opravy nemo-

vitostí, drobný hmotný dlouhodobý majetek 
pro vybavení nemovitostí ve vlastnictví 
spolků a určené pro aktivity uvedené v bodě 
1.–5. tematických okruhů. 

Aleš Boháč, 
starosta
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Dne 6. dubna 2020 si připomínáme
již 10. smutné výročí úmrtí

pana 

Jaroslava Molina 
z O.-Bartovic.

Vzpomíná manželka Jana s rodinou.

Dne 17. dubna 2020 si připomínáme
5. výročí úmrtí paní

Emilie Priečkové.
Zároveň jsme si 15. ledna 2020 připomněli jejich 

nedožitých 70 let.
Všem, kdo jste ji znali a měli rádi, děkujeme za tichou 

vzpomínku. S láskou vzpomínají manžel Miroslav, dcery 
Lenka a Iveta, syn Vlastimil a vnoučata.

Dne 28. dubna 2020 vzpomínáme 1. smutné výročí, 
kdy nás ve věku 85 let po těžké nemoci navždy 

opustila paní 

Pavlínka Dudášová.
Nikdy nezapomeneme. 

Manžel Ondřej, dcera Jarmila a vnuk Roman 
s rodinou.

Dne 18. 4. 2020 uplynul rok,  
kdy nás po těžké nemoci opustil  

manžel a tatínek pan

Stanislav Barabaš.
S láskou vzpomíná manželka Eva a dcery 

Monika, Andrea a Pavlína s rodinami.

Dne 22. 4. 2020 uplyne už druhý rok  
od úmrtí mého manžela,  

otce a dědečka  
pana 

Rudolfa Mrázka.
S láskou vzpomíná manželka Mária, syn Jan 

a vnuk Jan a celá rodina.

Dne 16. března jsme si připomněli  
nedožité 90. narozeniny  

našeho drahého pana 

Aloise Stařičného 
z Bartovic, který nás loni v létě opustil. 

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

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

Obrátili se na nás někteří obyvatelé z oblasti Trnkovce a požádali 
nás o zveřejnění informací o nebezpečném střelci, který ohrožuje 
tamní obyvatele na majetku a zdraví. A nejen obyvatele, ale i jejich zví-

řecí mazlíčky. Jak 
nám napsala paní 
Kubíčková, našla 
svého postřeleného 
kocourka hned dva-
krát. Loni v dubnu 
byl kocourek zraněn 
na hlavě a oku, ale 
podařilo se ho ještě 
z a ch r á n i t .  L e tos 
22. 2. řádění střelce 
kocourek už nepře-
žil. Samozřejmě vše 
hlásili na Policii ČR 
v Radvanicích, vloni 
i  l e t o s .  Bohu ž e l 
zatím bezvýsledně. 
Zároveň se trochu 
ptali v okolí a bylo 
jim sousedy řečeno, 
že někdo poblíž hos-
pody na Trnkovci 
s e  t a k t o  „ b av í“. 

Zároveň na pozemku 
za jejich domem, který není oplocený, našli další bíločernou kočku, 
také mrtvou, asi už několik týdnů. Údajně jsou stopy po střelbě vidět 
i na majetku, zahradních pergolách apod. To už je jistě v šetření Policie 
ČR, ale my apelujeme na všechny občany, aby byli obezřetní a zároveň 
nahlásili Policii ČR všechny podobné útoky střelce, popřípadě předali 
informace, které by vedly k jeho dopadení.  (red)

Kocourek Charlie útok střelce nepřežil Q

Nebezpečný střelec



D ne 21.  2 .  2020 se  u sk utečn i l  v  ZŠ 
Vrchl ického, na odloučeném pracovišt i 
v Bar tovicích , v odpoledních hodinách 
„Maškarní karneval“ pro děti a večer pak 
následovalo „Setkání rodičů“. 

Dě t i  s e  s e š ly  v  k r á sných  m a sk á ch . 
Navštívili nás víly, tanečnice, vojáci, kov-
bojové, hrdinové různých dětských f ilmů 
a další pohádkové bytosti. Na karnevale byly 
pro děti připraveny soutěže, u kte-
rých si děti nejen zasoutěžily, ale 
také se skvěle pobavily. Tančilo se 
napříč celým karnevalem. Všichni si 
zasloužili odměny, které nám věno-
val pan starosta Aleš Boháč. Chtěla 
bych touto cestou poděkovat také 
paní Krušandlové za upečení muf-
finů pro děti. 

Setkání rodičů a přátel školy se neslo ve 
velmi příjemné atmosféře a všichni zúčastnění 
se skvěle bavili. Pochutnali jsme si na vynikají-
cím guláši, který uvařili manželé Tiší. Také tom-
bola přispěla k velmi veselé atmosféře večera. 
Výtěžek akce bude věnován žákům bartovické 
školy na různé aktivity a odměny. Doufáme, že 
se příští rok sejdeme opět v tak hojném počtu.

Za Unii rodičů Radmila Sulková 
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Školní 
časopis

Časopis „Listy Vrchličáku“ již vychází na 
naší škole déle než dvacet let, od roku 2007 
jej edituji po práci vychovatelky já. Ráda sle-
duji, jak malí žáčci v družině vyprávějí své 
zážitky ze školních akcí, z mimoškolních 
aktivit nebo třeba popisují výlety s rodinou. 
K práci malých redaktorů a diktování člá-
nečků se tak dostanou třeba už prvňáčci. Pak 
se teprve seznamují s prací na počítači. Starší 
žáci přispívají do časopisu svými slohovkami 
a úvahami, které vytvářejí v češtině s paní 
učitelkou Kaniovou. Školení redaktorů se 
koná každoročně také na horách o víkendu. 
Tam se malý kolektiv dětí vždy mnohému 
naučí. Žáci si mohou přečíst čtvrtletní „Listy 
Vrchličáku“ ve svých třídách v černobílém 
provedení, v barevném visí na nástěnce 
a také ho najdete na webových stánkách naší 
školy www.zsvrchlickeho.cz. Archiv časo-
pisů z minulých let si můžete prohlédnout 
i na netu: vrchlist.webzdarma.cz

Lenka Mladěnková, ZŠ Vrchlického

Prvňáci se bavili při
„Člověče, 
nezlob se!“

V neděli 8. 3. jsme v rámci „Víkendových 
aktivit“ třídy I. A uspořádali turnaj v „Člověče, 
nezlob se!“ O tuto akci byl poměrně slušný 
zájem. Proto finalisté, z nichž vzešel celkový 
vítěz, museli svou účast vybojovat v šesti kvali-
fikačních skupinách. Samotné finále mělo skvě-
lou atmosféru, až se chvílemi zdálo, že se rodiče 
baví více než jejich děti. První tři místa v turnaji 
byla odměněna medailí. Nicméně za vítěze této 
akce bych označila všechny zúčastněné.

Radana Lakomá,  
ZŠ Vrchlického

Pěvecká soutěž dOremI
V pátek 28. 2. 2020 proběhla pěvecká soutěž 

DOREMI ve školní družině ZŠ Vrchlického. 
V porotě zasedly starší žákyně, které v minu-
lých letech reprezentovaly družinu i školu při 
mnoha akcích. Rozhodování nebylo jednodu-
ché, všechny děti se snažily. Hodnotily se čtyři 
věkové kategorie. Zvítězili: Zuzana Kotrčová, 
Matěj Bundil, Adéla Kotrčová a Vojtěch Zouhar. 

Děti si tak procvičily svoje hlásky na připravo-
vanou besídku k Svátku matek.V družině také 
sledujeme na pokračování oblíbenou pohádku 
„Ať žijí duchové“, podle které si děti vymýšlejí 
nové vystoupení ŠD. Postupně vytváříme dra-
matické scénky a tanečky inspirované touto leti-
tou pohádkou.

Lenka Mladěnková, ZŠ Vrchlického

Karneval a Setkání rodičů
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inzerce

Uzávěrka příštího čísla 15. 4. 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	

Dne 25. 2. 2020 v odpoledních 
hodinách se sešel I. stupeň odlou-
čeného pracoviště ZŠ Ostrava-
R a dva n ice ,  Vrch l ického 5, 
p. o. na ulici Trnkovecké 55 na 
,,Masopustní karneval“. Žáci si 
během zábavného odpoledne 
vyrobili karnevalové masky, nej-
lepší výrobky byly odměněny 
sladkostmi. Na závěr masopust-
ního karnevalu si žáci společně 
zatančili. 

 Eva Jasioková, ZŠ Vrchlického

masopustní karneval na Trnkovci Týden prvňáčků 
v knihovně

Dne 3. března jsme opět navštívili knihovnu, 
ale tentokrát jsme věděli, že návštěva bude 
speciální – slavnostní. Všichni přítomní žáci 
I. A byli slavnostně pasováni na čtenáře. Nejprve 
si všichni vyslechli slib vzorného čtenáře, pak 
ho zopakovali a nakonec svým podpisem před 
zraky knihovnice, třídní učitelky, asistentky, 
spolužáků a skřítka Knihovníčka slib zpečetili.

Všem žákům blahopřeji a přeji krásné chvíle 
strávené s knihou.

Radana Lakomá, ZŠ Vrchlického

Prvňáci v knihovně
Ve středu 26. 2. 2020 dopoledne navštívila 

třída I. B v rámci projektu „Knížka pro prv-
ňáčka“ knihovnu v Ostravě-Bartovicích. Po 
organizačních pokynech si paní knihovnice 
připravila pro děti povídání o již méně zná-
mých, starých řemeslech. Pak děti vyráběly 
výrobek z papíru – barevné srdíčko a někteří 
si domů odnesli knížku. Akce se všem moc 
líbila a budeme se těšit na další návštěvu. 

Věra Dudová, ZŠ Vrchlického

Veselá olympiáda

Celý únor děti ve školní družině cvi-
čily a trénovaly. Na konci února proběhla 
soutěž v jednotlivých disciplínách „Veselá 
olympiáda“. Všechny děti se velice sna-
žily a usilovaly o vítězství. Disciplín bylo 
mnoho. Posilovací cviky, hod kroužkem, 
míčkem i šipkami, dřepy i skok přes šviha-
dlo. Užili jsme si spoustu legrace například 
u Hula kruhů. Vítězi jednotlivých kategorií 
se stali Lukáš Piotrovský, Zuzana Boháčová, 
Matyáš Tomeček a Dorotka Jamková.

Nejdůležitější byl ovšem fakt, že děti, 
které mají v zimním období mnohem méně 
pohybu, pravidelně cvičily a porovnaly také 
navzájem své schopnosti.

Lenka Mladěnková, ZŠ Vrchlického
Volejbal našich žáků 

Ve čtvrtek 20. 2. 2020 jsme se zúčastnili 
v prostorách tělocvičen ZŠ Šenov dětského 
volejbalového dopoledne. Na šesti minikurtech 
probíhaly turnaje různých věkových kategorií. 
Děti se 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 dvakrát! Sportu zdar! 

Za bartovické volejbalistky a volejbalisty Radmila Sulková 
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Koncert vážné hudby

AKce nAšich dětí


