
Obavy občanů z šíření nemoci COVID 19, 
bezpečnostní hledisko s hrozbou druhé vlny 
koronaviru a stále se měnící nejasné podmínky 
pro pořádání kulturních akcí nám nedovolilo 
připravit tradiční pouť ke sv. Anně, jak jsme byli 
po předchozích 25 ročnících zvyklí. Aby však 
občané nepřišli o své letní pouťové radovánky 
úplně, rozhodli jsme se uspořádat několikatý-
denní letní „maraton“ kulturních akcí na růz-
ných místech městského obvodu. 
Zároveň tyto akce podpoří zdejší 
podnikatele především z pohos-
tinství, kteří museli nedobrovolně 
na téměř čtvrt roku uzavřít své 
provozovny. Na akcích vystoupí 
zejména místní umělci a kapely, 
jenž si zaslouží také naši podporu 
a pozornost. 

Pouť bude tedy letos netradiční. Odstartuje- 
me ji v pátek 24. 7. v bartovické restauraci 
U Sokola, kde proběhne koncer t zpěvačky  
Tanji s kapelou SG Band. V Radvanicích záro-
veň v restauraci Taurus vystoupí Josef Pak 
se svými hity. O týden později 31. 7. můžeme 
navštívit koncert skupiny Acoustica v hospodě 
U Břenků, v Ramsesu naopak zahraje folkový 
bard Mendoš.

Náš městský obvod má celkem 11 restau-
račních zařízení. Do letních kulturních akcí 
se budeme snažit zapojit všechny. Zatím Vám 
uvádíme pouze tyto červencové akce a v dalších 
RaB novinách a na vývěskách či webu měst-
ského obvodu se budete moci dočíst o srpnových 
koncertech. 

Aleš Boháč,  
starosta
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Pozvání ke kapličce
Zveme všechny lidi dobré vůle na tradiční bohoslužbu slova, která se bude konat v neděli 26. července 2020 

v 15,00 hodin u kapličky svaté Anny v Bartovicích na Bartovické ulici.
Za pořádající Břetislav Buchta 

místo tradiční pouti v Ostravě-Bartovicích  
bude řada kulturních akcí 

Hospodaření 
městského  
obvodu 
za rok 2019

Dne 18. 6. 2020 schvá-
l i lo zastupitelstvo zprávu 
o hospodaření našeho měst-
ského obvodu, závěrečný účet 
a účetní závěrku za rok 2019. 
Městský obvod hospodařil bez 
dluhů, s příjmy po konsolidaci 
přesahujícími 136 mil. Kč, a to 
i přesto, že schválený rozpo-
čet počítal jen se 74 mil. Kč. 
Navýšené prostředky se poda-
řilo získat na dotacích. Snaha 
navýšit rozpočet v souvislosti 
se získáváním financí z dalších 
zdrojů má efekt v revitalizaci 
prostředí, ve kterém žijeme.

Aleš Boháč, starosta



Rada městského obvodu na 36. schůzi 
konané dne 20. května 2020 mimo jiné
- rozhodla o zadání veřejné zakázky pod 

názvem „Energetické úspory bytových domů 
v Ostravě -Radvanicích a Bartovicích“ formou 
otevřeného podlimitního řízení dle zákona 
o zadávání veřejných zakázek na zhotovitele 
předmětné stavby a zveřejnění oznámení na 
profilu zadavatele,

- rozhodla na základě protokolu o otevírání nabí-
dek, protokolu hodnocení nabídek o pořadí 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
pod názvem „Chodník ul. Těšínská v úseku ul. 
Bémova – autobusová zastávka Bartovická“ 
o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření 
smlouvy o dílo se zhotovitelem SF-zemtrade 
s.r.o.,

- schválila řády veřejného pohřebiště hřbitova 
městského obvodu v Ostravě -Radvanicích 
a veřejného pohřebiště městského obvodu 
v Ost ravě  -Bar tovicích, po projednání 
s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje,

- projednala návrh na poskytnutí účelových 
dotací z rozpočtu městského obvodu na rok 
2020 sestavený komisí pro zpracování návrhu 
a doporučila zastupitelstvu městského obvodu 
rozhodnout o poskytnutí dotací,

- projednala a doporučila zastupitelstvu měst-
ského obvodu schválit zprávu o výsledku 
hospodaření městského obvodu za rok 2019 
(závěrečný účet) s tím, že souhlasí s celoročním 
hospodařením bez výhrad, schválit finanční 
vypořádání se státním rozpočtem, se statutár-
ním městem Ostrava a s příspěvkovými orga-
nizacemi za rok 2019 a schválit účetní závěrku 
sestavenou k 31. prosinci 2019,

- rozhodla o uzavření darovací smlouvy na 
finanční dar ve výši 500 000 Kč bez DPH 
určený k estetizaci městského obvodu s dárcem 
Liberty Ostrava a.s.,

- rozhodla o uzavření darovací smlouvy na 
finanční dar ve výši 113 080 Kč bez DPH určený 
k celoročnímu čištění místních komunikací 
a parkovišť s dárcem Liberty Ostrava a.s.,

- schválila rozpočtové opatření,
Rada městského obvodu na 37. schůzi 
konané dne 3. června 2020 mimo jiné
- rozhodla na základě protokolu o otevírání nabí-

dek, protokolu hodnocení nabídek o pořadí 
nabídek na veřejnou zakázku malého roz-
sahu pod názvem „Koupark – dětské hřiště – 
1. etapa“ o výběru nejvýhodnější nabídky 
a o uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem 
4soft, s.r.o.,

- projednala oznámení Ministerstva život-
ního prostředí o zahájení zjišťovacího řízení 
dle zákona o posuzování vlivů na životní pro-
středí týkající se změny záměru „Modernizace 

ocelárny“ oznamovatele Liberty Ostrava, a.s. 
a souhlasila se zasláním vyjádření k záměru,

- souhlasila se svěřením 26 ks adaptérů k dýchací 
technice do majetku městského obvodu, urče-
ných pro jednotku sboru dobrovolných hasičů, 
od Moravskoslezského kraje,

- rozhodla o uzavření smluv o smlouvách budou-
cích o zřízení služebností a zakládajících právo 
umístit a provést stavby na pozemcích v k.ú. 
Radvanice,

- rozhodla o uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene – služebností spočívajících v povin-
nosti městského obvodu strpět umístění staveb 
na pozemcích v k. ú. Radvanice a umožnit pří-
stup k těmto stavbám v souvislosti s jejich pro-
vozem, opravami či odstraněním,

- projednala nabídky k odkupu garáží na pozem-
cích v k. ú. Radvanice a doporučila zastupitel-
stvu městského obvodu akceptovat neuplatnění 
předkupního práva a prodej garáží,

- projednala záležitosti bytového fondu měst-
ského obvodu,

- doporučila zastupitelstvu městského obvodu 
schválit plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu 
městského obvodu za leden až březen 2020 
včetně provedených rozpočtových opatření,

- doporučila zastupitelstvu městského obvodu 
schválit návrh na rozdělení volných zdrojů 
u základního běžného účtu včetně rozpočto-
vého opatření.

Kateřina Zdražilová,
vedoucí odboru OaVV
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z jednání místní samosprávy

V době od 15. 6. do 30. 9. 2020 dochází 
k úplné uzavírce místní komunikace ulice 
Na Pasekách a dále ulice K Hájence (spojnice 
mezi spodní částí Bartovic od nádraží směrem 
k Vratimovu) z důvodu výstavby kanalizace. Na 
tuto kanalizaci bude napojena část občanů v ulici 
Na Pasekách a nově na komunikaci vzniknou 
místa k vyhýbání vozidel, neboť stávající ulice 

je úzká. Bude zde zároveň zvýšena bezpečnost 
silničního provozu. Před vjezdem do našeho 
městského obvodu bude vyvýšena křižovatka 
sloužící jako retardér ke zpomalení projíždějí-
cích vozidel.

Dále dojde v průběhu měsíce července 
k uzavření ulice Těšínské ve směru na cent-
rum Ostravy od velkého kruhového objezdu. 
Vozidla budou muset využít objízdné trasy po 
ulici Rudné nebo Šenovské. Městská hromadná 
doprava však bude uzavírkou projíždět bez 
omezení, stejně jako vozidla mířící v jízdním 
pruhu z centra města, což bude řešeno dopravní 
signalizací (semaforem). Důvodem této cca 
třítýdenní uzavírky je změna hloubky potrubí 

stávající kanalizace v délce cca 40 m, aby nedo-
šlo ke kolizi s nově budovaným sběračem B.

Velkým dopravním omezením je stále rekon-
strukce vodovodu, kanalizace, plynových zaří-
zení a výstavba sběrače B na ulicích Dalimilova, 
Hviezdoslavova, Menšíkova a Ščerbovského. 
Děkujeme občanům za trpělivost a pochopení. 
Skloubit realizaci všech prací najednou nebylo 
jednoduché. Jedná se o opravy, rekonstrukce 
a modernizace starých zařízení vybudovaných 
v polovině minulého století, což je investicí do 
budoucna s vědomím, že se po desítky let nebudou 
muset už žádné rozsáhlé rekonstrukce na těchto 
místních komunikacích vykonávat.  

Aleš Boháč, starosta

Velká dopravní omezení

ul. dalimilova Q ul. Tomicova Q
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Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice na svém 
9. zasedání konaném dne 18. června 2020 schválilo poskytnutí účelo-
vých dotací na podporu aktivit zdejších spolků, kulturních aktivit, spor-
tovních činností, činností podporujících rozvoj dětí a mládeže apod. 
Celkově došlo k rozdělení částky 1 072 300 Kč mezi 22 žadatelů (viz 
tabulka níže).

I přesto, že COVID 19 nám změnil příjmovou stránku finančního roz-
počtu a máme k dispozici méně prostředků, rozhodla se většina zastu-
pitelů podpořit návrh žadatelů vyšší částkou než v loňském roce, aby 
podpořila nové nastartování aktivit po těžké koronavirové době. Dalšími 
bezmála 100 000 Kč podpořila rada městského obvodu aktivity základní 
školy a mateřských škol. Aleš Boháč, starosta

Účelové dotace z rozpočtu městského obvodu na rok 2020

Poř. č. ŽADATEL výše DOTACE / KčNÁZEV PROJEKTU

1 Unie rodičů- spolek 
při ZŠ Vrchlického

 20 000 Podpora kulturního 
a společenského rozvoje 
žáků

 5 000 Podpora všestranného 
rozvoje žáků

2 Tělocvičná jednota 
Sokol Radvanice 
a Bartovice

 265 000 Oprava odpadů v budově 
a šatnách, rekonstrukce 
místností 

 55 000 Rozvoj činnosti mládeže 
v oddílech florbalu 
a stolního tenisu 

3 Základní organizace 
Českého 
zahrádkářského 
svazu Ostrava-
-Bartovice

 12 000  6. ročník „RaB 
štrúdlování“ 
s doprovodným 
programem

 15 000 Odborné činnosti ZO ČZS
 185 000 Obnovení zevní izolace 

spolkové budovy
4 Ing. Kateřina 

Tomanová
 15 000 Hrajeme dětem 

i seniorům – Příprava 
a realizace hudebních 
a divadelních představení 

5 SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů 
Radvanice

 16 000 Rozvoj hasičských aktivit 
dětí a mládeže v městském 
obvodu Radvanice 
a Bartovice 

6 Mobilní hospic 
Ondrášek, o. p. s. 

 8 000 Mobilní hospicová péče 
pro děti a dospělé

7 Svaz postižených 
civilizačními 
chorobami v ČR z.s., 
Základní organizace 
Ostrava-Radvanice

 20 000 Zájmová činnost 
zdravotně postižených 
osob 

8 Péče srdcem, z.ú.  13 000 Služba osobní asistence 
v terénu pro seniory 
a osoby s kombinovaným 
postižením

9 Spolek Madleine  35 000 „Děti k dětem – Benefiční 
koncerty“ 

10 Motosport Schwarz 
Racing Team z.s.

 50 000 Mistrovství v závodech 
silničních motocyklů 
SuperSport 600

11 Ostravská 
organizace 
vozíčkářů, spolek

 3 000 ALDIO – alternativní 
doprava imobilních osob 

Poř. č. ŽADATEL výše DOTACE / KčNÁZEV PROJEKTU

12 Základní 
organizace Českého 
zahrádkářského 
svazu Ostrava-
-Radvanice

 28 000 Oprava vstupních dveří 
do budovy zahrádkářské 
organizace a vstupu

13 Petr Slípek  58 000 Výroba a nákup hracích 
prvků pro děti, umístěných 
na pozemku TJ Sokol 
v Bartovicích

14 Oblastní spolek 
Českého červeného 
kříže Ostrava

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

15 Aneta Drastík, Bc.  15 000 Mámy cvičí v Radvanicích – 
náklady na cvičení 
maminek s dětmi 
v prostorách KOUPARKU

16 Lukáš Ščerba  15 000 Mistrovství České repub-
liky v judu, reprezentace 
na mezinárodních turna-
jích v Evropě

17 Sousedský spolek 
BaR z.s.

 30 000 Můj soused, můj kamarád 
 8 000 Zábavně a prospěšně – 

zakoupení vybavení pro akce 
18 Knihovna města 

Ostravy
 25 000 Putování Radvanicemi 

a Bartovicemi
19 RN Sidecar team z.s.  40 000 Motosport – závody na 

přírodních okruzích 
20 Myslivecký spolek 

Ostrava-Radvanice 
z.s.

 32 300 Zmírnění dopadu 
nepříznivých civilizačních 
vlivů na zvěř a volně 
žijící živočichy, ochrana 
a zlepšení životního 
prostředí – životních 
podmínek zvěře

21 Římskokatolická 
farnost Ostrava-
-Radvanice

 70 000 Rekonstrukce vstupního 
portálu kostela

 5 000 Podpora činnosti 
hudebního souboru 
mladých ve farnosti 

22 Trendum o.p.s.  20 000 Festival netradičních her 
2020 v kulturním domě 
Bartovice

celkem  1 072 300

Výstavba nového přechodu pro chodce Q

Na ulici Těšínské v blízkosti křižovatky s uli-
cemi Bémovou a Paškovou přibude na základě 
požadavků občanů další nový přechod pro chodce. 
Výstavba proběhne v letních měsících v koordi-
naci s prosazenou rekonstrukcí krajské silnice 
na ul. Těšínské, která měla začít už v březnu, ale 
z důvodu složité administrace v době koronaviru 
se práce nezapočaly. Doufáme, že rekonstrukce 
proběhne co nejdříve, abychom stihli realizaci 
budoucího vodorovného značení. Rekonstrukce 
se vypořádá se stávajícími betonovými bloky na 
silnici a do konce roku bychom se měli také dočkat 
rekonstrukce zastávky U Samoobsluhy, která je 
poslední v této oblasti doposud s bariérami pro 
osoby se sníženou pohyblivostí. Zastávka bude po 
rekonstrukci plně bezbariérová. 

 rekonstrukce chodníku na ul. Čapkova Q

V letních měsících se dokončí opravy poslední 
části chodníku na ul. Čapkova u restaurace 

U Břenků (směrem k malému kruhovému 
objezdu). Chodník bude již bezbariérový stejně 
jako nově dokončena rekonstrukce chodníku na 
stejné ulici, ale v opačném směru (mezi ulicemi 
Tomicova a Karvinská).

 rekonstrukce ulice za Šachtou Q

Znovu se započaly práce společnosti OVaK na 
ulici Za Šachtou, které byly přerušeny koronavi-
rovou situací. Jakmile bude dokončena výměna 
stávajícího vodovodního řadu za nový, rozběh-
nou se zde stavební práce městského obvodu 
vedoucí k rekonstrukci celé místní komunikace 
ulice Za šachtou za bezmála 4 mil. Kč.

rekonstrukce čtyř bytových domů Q

Přípravy na opravy bytových domů stále běží. 
Do konce července bychom měli znát zhotovi-
tele rekonstrukcí dalších čtyř bytových domů. 
Naším přáním je začít s opravami prvního domu 
hned v měsíci září letošního roku.

Aleš Boháč, starosta

dětské hřiště 
na Kouparku

Městský obvod 
podepsal smlouvu 
s real izačn í f i r-
mou a nic nebrání 
tomu, aby do konce 
prázdnin vybudovala v prostorách nového 
Kouparku 400 m2 velké moderní hřiště, 
které je I. etapou revitalizace dna bývalého 
bazénu.

Aleš Boháč, starosta

Stavební činnosti jsou v plném proudu
Napříč městským obvodem probíhají plánované stavební činnosti a rekonstrukce.
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v měsíci červenci
Kalendář událostí

24. 7. 19.00 Taurus – Koncert 
Josefa Paka

24. 7. 19.00

Restaurace 
U Sokola – TANJA 
a SG Band – 
koncert

31. 7. 19.00
Restaurace 
U Břenků – koncert 
Acoustica

31. 7. 19.00
Restaurace 
Ramses – Mendoš – 
folkový koncert

Pozvánka 
na výlet 
nejen pro zahrádkáře

Chcete poznat dosud neznámé kouty 
naší vlasti? Máte možnost! Naše ZO ČZS 
Ostrava -Bartovice plánuje na září letošního 
roku odbornou exkurzi zaměřenou na pozná-
vání přírody podél Baťova kanálu z paluby 
výletní lodi. Cestou nás bude průvodce upo-
zorňovat nejen na přírodní zajímavosti, ale 
i na technická zařízení, která byla pro provoz 
kanálu podstatná.

Na zpáteční cestě navštívíme Kroměříž 
(Podzámeckou zahradu).

Protože odborná exkurze bude částečně 
financována z grantu městského obvodu, 
zúčastnit se mohou i ostatní občané.

Pro zájemce uvádíme pár základních 
informací:
Termín: 18. 9. 2020
Cena: 300 Kč (z toho 200 Kč lodní lís-

tek)
Závazné přihlášky: J. Bergerová, tel. č. 737 

579 375, do 31. 7. 2020
Záloha: 200 Kč splatná do 31. 7. 2020. 

Záloha pokrývá lodní lístek v plné výši 
a je tudíž nevratná. Pokud se zájemce 
nebude moci zúčastnit, může místo sebe 
zajistit náhradníka.

Za výbor ZO ČZS A. Hálová

Katastrální území městské části Ostrava
Radvanice. Zástavbu tvoří rodinné a činžovní 
domy. Nachází se zde objekt ÚMOb Radvanice 
a Bartovice, hasičská zbrojnice, základní a mateř-
ská škola, pošta, kostel, obchody, restaurace, 
firmy, sběrný dvůr OZO, LDN, klub důchodců, 
čerpací stanice, dům s pečovatelskou službou. 
V parku na ul. Dalimilova, ul. Kobrova a na zastáv-
kách MHD na ul. Čapkova se často schází mládež, 
která zde konzumuje alkohol, narušuje veřejný 
pořádek a dochází zde k vandalismu. Dochází zde 
často k průjezdu nákladních vozidel, která zde 
mají zákaz vjezdu. V oblasti Trnkovce dochází 
k narušování veřejného pořádku, občanského sou-
žití a devastaci bytového fondu a okolí domů. Dále 
zde dochází k výskytu závadových osob a volně 
pobíhajících psů. V osadě Lipina dochází k naru-
šování veřejného pořádku a občanského soužití. 
Jsou zde řešeny krádeže kovového materiálu a pěs-
titelských produktů ze zahrádek, dále zde dochází 
k volnému pohybu psů. V lesním porostu dochází 
k nedovolenému zakládání černých skládek.

Katastrální území městské části Ostrava
Bartovice. Okrsek je tvořen převážně zástav-
bou rodinných domů, areály soukromých firem, 
zahradními chatkami, poli, lesními porosty 
a rybníky. V areálu hřbitova dochází k občas-
ným krádežím z hrobů. Jsou zde řešeny průjezdy 
nákladních vozidel, která zde mají zákaz vjezdu, 
krádeže stavebního materiálu z novostaveb 
a pěstitelských produktů ze zahrádek, dále zde 
dochází k volnému pohybu psů, ne oprávněné 
těžbě dřeva, zakládání nepovolených skládek. 
Na rybnících dochází k pytláctví.

Kontakt na oba strážníky:
Telefon: 950 735 011, 725 528 578
Pracoviště: IVC Slezská Ostrava, 
ul. ČS Armády 1892/20a
www.mpoostrava.czokrskáři 
zde je možnost zanechat písemný vzkaz

MPO Ostrava

znáte svého strážníka?

Okrsek č. e10

TOmáŠ WOlNY
os. č. 3795

Okrsek č. e11

JIřÍ STaNKuŠ
os. č. 5783

Rádi bychom vám touto formou představili strážníky – okrskáře Městské 
policie Ostrava, které pravidelně potkáváte ve svém okolí. Každý z nich má 
svůj okrsek, ve kterém řeší problémy s ním spojené. Nebojte se na ně obrátit 
s problémem, který vás v dané lokalitě tíží. Buď osobně přímo na ulici, na slu-
žebně nebo písemnou formou.

Statutární město Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice, odbor stavebního řádu, 
dopravy a životního prostředí, vykonávající 
přenesenou působnost na úseku rostlinolékař-
ské 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 
organismů a chránit pozemky a porost na nich 
před šířením plevelů a činit na vlastní náklady 

opatření k zamezování jejich výskytu. První 
sečení by mělo být provedeno do 30. 6. 2020, 
a proto žádáme ty vlastníky pozemků nebo 
osoby, které pozemky užívají z jiného právního 
důvodu, kteří zatím údržbu neprovedli, aby tak 
učinili bezodkladně. Pracovnice odboru staveb-
ního řádu, dopravy a životního prostředí bude 
v průběhu následujících dní provádět kontroly 
provedené údržby. V případě, že nebude pro-
vedena údržba pozemků, orgán státní správy 
ve věcech rostlinolékařské péče zahájí správní 
řízení, na základě kterého bude možno uložit 
pokutu. Pavla Kolářová, odbor SŘDaŽP

Výzva k posečení pozemků
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Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta 
a krásné vzpomínky nám zůstávají dál.

Dne 12. července 2020 vzpomínáme 8. smutné 
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 9. července 2020 si s bolestí v srdcích 

připomínáme 9. smutné výročí úmrtí 
našeho milovaného manžela, tatínka, 

dědečka, bratra,
pana 

Jana Kusáka.

S úctou a láskou vzpomínají manželka 
Jiřina, dcera Martina a syn Jan s rodinami.

Dne 10. 7. 2020 uplyne  
1. smutné výročí úmrtí, kdy nás po zákeřné 

nemoci opustila paní 

Erna Pavelková,
roz. Běgoňová.

Nikdy nezapomeneme. Manžel Vašek a synové 
Dalibor a Václav s rodinami.

Dne 11. 7. 2020 si připomeneme  
nedožité 78. narozeniny  

pana

 Rudolfa Mrázka.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.  
S láskou vzpomíná manželka Mária,  

syn Jan a vnuk Jan  
a celá rodina.

Nás osud nikdy nerozdělí, jsme na věčnost 
spojení, Vy máte naši lásku, my tu Vaši 

a nic se nezmění.
Dne 10. 7. 2020 vzpomeneme  
3. výročí úmrtí naší maminky,

paní 

Milady Prokopové 
a zároveň 10. 11. 2020 vzpomeneme 

4. výročí úmrtí tatínka, pana 

Borise Prokopa.

Vzpomínají dcery Kamila, Monika  
a syn Marek s rodinami.

Odešel jsi, jak osud si přál, 
v našich srdcích zůstáváš dál.

Dne 13. 7. 2020  
vzpomínáme 5. smutné výročí úmrtí 

pana 

Ing. Jaroslava Léra
z Ostravy-Bartovic. 

S úctou a láskou vzpomínají manželka Dagmar, 
dcera Ivona a syn Martin s rodinami.

Je vám líto vyhodit funkční věc, kterou už ale 
nepotřebujete? Dejte jí šanci na druhý život, aby 
ještě mohla být užitečná a mohla dělat radost 
někomu jinému! Už nyní můžete takový předmět 
odvézt do některého ze sběrných dvorů odpadové 
společnosti OZO Ostrava, která se chystá v září 
otevřít tzv. reuse centrum. 

„Reuse centrum, tedy centrum pro opětovné vy - 
užití věcí, bude od září letošního roku otevřeno v areálu 
OZO v Ostravě-Přívoze. Půjde o prodejní sklad starého 
nábytku a předmětů z domácností. Prodávány budou 
buď tak, jak je lidé věnovali, nebo po drobné opravě. 
Nákupní ceny budou spíše symbolické a celý výtěžek 
z prodeje bude věnován na výsadbu zeleně v Ostravě,“ 
říká Vladimíra Karasová ze společnosti OZO Ostrava 
a přidává výčet věcí, které budou od dárců přijímány. 
„Mělo by jít o funkční předměty, které se ještě nemusejí 
stát odpadem, ale stávající majitelé je už chtějí vyměnit 

za jiné. Už nyní je mohou lidé odevzdávat ve všech 
našich sběrných dvorech. Přijímáme například náby-
tek (mimo čalouněný), kuchyňské nádobí a potřeby, 
nářadí, sportovní potřeby, hračky, knihy, CD, gramo-
desky, umělecké předměty, hudební nástroje, hodiny, 
budíky, kočárky, autosedačky, houpačky, kufry, tašky 
a další doplňky domácností, s výjimkou elektrospotře-
bičů,“ upřesňuje s tím, že součástí centra bude i veřejná 
dílna pro drobné opravy například starého nábytku. 
Centrum se podle jejích slov bude věnovat také osvě-
tové činnosti zaměřené na předcházení vzniku odpadu 
a jeho opětovné využití. Na toto téma zde budou pořá-
dány přednášky, workshopy nebo swapy (výměnné 
obchody).

Reuse centrum je společným projektem města 
Ostravy a společnosti OZO Ostrava. Vyhlášení 
veřejné sbírky Veřejná zeleň v Ostravě schválilo 
vedení kraje. OZO Ostrava

reuse centrum – nový život starým věcem

Nezisková organizace MIKASA z.s. za finanční 
podpory Moravskoslezského kraje a odborné spo-
lupráce se spolkem Naděje pro děti úplňku přináší 
do Moravskoslezského kraje unikátní projekt 
HOMESHARING, jehož cílem je odlehčit rodinám 
s dětmi s autismem v náročné péči. Rodiny s dětmi 
s autismem (a nejen s dětmi s autismem) jsou zatíženy 
téměř neustálou péčí o své děti, bez možnosti odpo-
činku, regenerace fyzických a psychic-
kých sil. Často se potýkají s nedostatkem 
či nedostupností sociálních služeb či 
volnočasových aktivit, a tak je péče o dítě s autismem 
plně na rodině.

Homesharing je sdílení péče o dítě s autismem, a to 
prostřednictvím hostitelů. Hostitelem může být jaká-
koli plnoletá osoba, která je trestně bezúhonná. Může jít 
o pár, rodinu, případně jednotlivce, kteří mají základní 
zázemí a dobrý zdravotní stav (ať už po stránce fyzické 
či psychické). Předpokladem pro to, aby se stal člověk 
hostitelem dítěte s autismem, je především pozitivní 
nastavení vůči lidem s handicapem, tolerance, empa-
tie, chuť poznávat nové věci, učit se a sdílet, ale také 
mít volný čas, který by člověk, pár nebo rodina naplnila 
smysluplnými aktivitami s dětmi s autismem.

Hostitelé procházejí vstupními konzultacemi, 
vzděláváním a následně jsou párováni s rodinami 

s dětmi s autismem. V procesu pak dle vlastních mož-
ností a potřeb rodiny s dítětem s autismem zajišťují 
na přechodnou dobu (hodina, dvě, půlden, víkend) 
péči o dítě s autismem a umožní rodičům (pečujícím) 
odpočinek.

Hostitelé díky realizaci Homesharingu zís
kají možnost smysluplného naplnění volného času, 
získají pocit prospěšnosti, nové podněty ze světa lidí 

s autismem (handicapem) a také nalézt 
nová přátelství díky komunitní formě 
podpory.

Pečující díky projektu získávají možnost odpo-
činku a odlehčení v náročné péči, možnost zařídit si 
potřebné věci, věnovat se partnerovi či dalším dětem. 
Odpoutání se od dítěte s autismem na určitou dobu 
může být i psychicky náročné, proto podporujeme 
také pečující.

Dítě s autismem získá nové podněty, nové zku-
šenosti a schopnosti, rozvíjí sociální vztahy. Vytváří 
se také svět dítěte bez rodičů, který vede dítě k větší 
samostatnosti.

Zájemci z řad pečujících o dítě s autismem (od 
útlého věku, přes dospívající až po dospělé) a hosti-
telé mohou kontaktovat paní Ivanu Malcharovou na 
emailu homesharing@mikasazs.cz nebo na telefon-
ním čísle 737 355 123.

Pomozte rodinám dětí s autismem – staňte se hostiteli
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dětský den 
ve školce

Dne 1. června mají děti na celém světě 
svátek. Ani děti z MŠ Radvanice nebyly 
výjimkou, proto si tento den užily soutěže-
ním a hraním. Nejdříve plnily různé úkoly 
ve třídách, poté na školní zahradě soutěžily 
v těchto disciplínách: lov bizona, skákání 
v pytli, střelba ze džberovky, hod na cíl 
a koloběžkokross neboli slalom na koloběž-
kách. Všechny děti se do soutěžení zapojily 
s velkým elánem a zaujetím. Za svou snahu 
byly náležitě odměněny medailemi, sovič-
kami s bonbóny a nanuky. Nejen děti, ale také 
paní učitelky si sváteční den pořádně užily.

Za MŠ Radvanice Henrieta Čajková

mateřská škola za Ještěrkou  
v Ostravě -Bartovicích se znovu otevřela

V souvislosti s opatřením proti koronaviru 
došlo dne 19. března k uzavření naší mateřské 
školy. Nyní je již od 18. května po projednání 
se zřizovatelem provoz mateřské školy obno-
ven. Při prvním vstupu museli rodiče podepsat 
a odevzdat čestné prohlášení, že jejich dítě nemá 
příznaky infekčního onemocnění. Dětem se 
měří každý den při vstupu teplota, dezinfikují 
si ruce a používají papírové kapesníky. I rodiče 
dodržují doporučená opatření. Pedagogové při-
pravují dětem různé aktivity a hry, snažíme se 
být často venku. Naše mateřská škola má roz-
lehlou školní zahradu, kterou lze k těmto aktivi-
tám využívat. Na dětech je znát, že jsou šťastné, 
když můžou trávit čas se svými kamarády. 
Čekalo na ně i velké překvapení, které využijí 

během celého školního roku. Hrací kumbálek 
byl proměněn v infrasaunu, která bude sloužit 
k celkové regeneraci dětského organizmu a tím 
budou děti odolnější vůči infekcím, alergiím, 
které je často trápí. Infrasauna je určena pro 
šest dětí, je přizpůsobena jejich věkové katego-
rii a je doplněna o solnou terapii. Tím se spojuje 
s efektem solné jeskyně. Sůl prostor sauny pří-
rodní cestou ionizuje, velmi příznivě působí na 
dýchací cesty, čistí organizmus, působí hojivě 
a v neposlední řadě pomáhá pokožce vylučovat 
toxiny. Tímto děkujeme zřizovateli, městskému 
obvodu Radvanice a Bartovice, za pořízení této 
sauny a doufáme, že děti tímto budou zdravější 
a budou si moci užívat všech činností, které rády 
dělají.  Marcela Římánková

Pandemie COVID-19 zastavila ze dne na den 
výuku na všech školách. Tato nečekaná událost 
ovlivnila jak žáky a studenty, tak také pedago-
gické pracovníky.

Během prvních čtrnácti dnů karantény se 
museli učitelé naučit učit z domu a žáci si museli 
najít cestu, jak plnit zadané úkoly samostatně 
z pohodlí svých pokojíčků. Začala velká obou-
stranná výzva, jak tuto situaci úspěšně zvlád-
nout.

Já jsem využila vstřícnosti naší paní učitelky 
matematiky Dity a účastnila jsem se videokon-
ferencí s naší třídou VIII.B, které probíhaly 
minimálně dvakrát týdně. 

Paní učitelka vedla „videokonference“ také 
ve třídách VII.A a IX.A. Takže si myslím, že 
díky její online aktivitě byla výuka matema-
tiky velmi podobná běžným hodinám a její žáci 
v tomto předmětu rozhodně nestagnovali.

A jak na tento způsob výuky žáci reagovali? 
Zpočátku si museli zvykat, moc se jim nechtělo 
vstávat, přestože čas videokonference byl nasta-
ven na 11 hodin. Většina žáků naší třídy si ani 
nezapínala kamery – zejména děvčata, která 
často vstávala až těsně před začátkem vysílání. 
Patrně si nestihla udělat dokonalý make-up 

a vsadila bych se, že byla ještě v pyžamu. Chlapci 
byli už odvážnější a jejich tváře jsme mohli na 
monitorech sledovat.

Tento způsob výuky považuji za velmi efek-
tivní, žákům byly zadány příklady, které jsme 
během výuky společně vypočítali a vysvětlili si 
případné nejasnosti. 

Domnívám se, že videokonference zjedno-
dušila dětem cestu, jak úspěšně zvládnout učivo, 
které v osmé třídě není alespoň z mého pohledu 
vůbec jednoduché.

Dalším přínosem videokonference byl kon-
takt s žáky, kteří se mohli vidět a slyšet s učiteli 
i navzájem. Přece jenom to byla dlouhá doba 
odloučení.

Ráda bych touto cestou vyjádřila velké díky 
paní učitelce Ditě za to, že mi dala možnost se 
jejich hodin účastnit a také, že rychle zareago-
vala a naučila se nové technologie ovládat prak-
ticky okamžitě. Myslím, že byla jedna z těch 
kantorů, kteří učili operativně a dokázala při-
způsobit výuku okolnostem a dvacátému prv-
nímu století.

Radka Vajdová, asistentka pedagoga 
ZŠ Vrchlického

učení v době koronaviru

Školní hřiště 
otevřena pro 
veřejnost

Školní hř iště u školy na ulici Vrch-
lického 5 a Trnkovecká 55 jsou otevřena pro 
veřejnost od 9. 6. 2020.

Provozní doba hřišť: 
červen a září  

denně mimo pondělí a středu  
15:30-18:30 hodin; 
červenec a srpen  

denně mimo pondělí a středu  
13:00 -18:30 hodin.

Hřiště u školy na ulici Vrchlického 5 bude 
otevřeno do 13. 9. 2020 a hřiště u školy na 
ulici Trnkovecká 55 do 11. 9. 2020.

Správce hřiště je financován z rozpočtu 
statutárního města Ostravy.

Vedení školy ZŠ Ostrava-Radvanice, 
Vrchlického 5, p. o.
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inzerce

Uzávěrka příštího čísla 15. 7. 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	

moje radvanické dětství 
– mIrOSlaV KalOuS *1927 – 3. část

V polovině března se uzavřely školy a nám 
nezbývalo než se učit na dálku. Tato situace 
nebyla jednoduchá pro nikoho z nás. Děti byly 
zahlceny učivem, rodiče řešili zaměstnání a uči-
telé zjišťovali, jak se co nejjednodušeji spojit se 
svými žáky.

Z pozice učitele bych chtěla znovu vyzdvih-
nout skvělou spolupráci  s  rod iči  sv ých 
žáků. Musím přiznat, že emailová a mobilní 

komunikace před spuštěním online výuky byla 
velmi intenzivní, bylo třeba „vychytat mouchy“, 
aby samotné výuce na dálku pak již nic nebrá-
nilo. 

První spojení byla plná emocí a radosti, že se 
opět vidíme a můžeme si spolu vyprávět a sdělit 
důležité informace. 

Stanovili jsme si pevný časový řád a dle něj 
se učíme. Výuku i nyní provází sdělení dětí, jak 

tráví volné chvíle, co společně 
s rodiči podnikají a také předsta-
vení různých domácích mazlíčků. 
Učivo zvládáme skvěle, pracu-
jeme intenzivně a hlavně s chutí 
i radostí a výsledky jsou skvělé!  
Učivo do konce roku určitě zvlád-
neme probrat a určitě po prázd-
ninách se budeme těšit do školy 
na opětovné setkání s kamarády, 
spolužáky i pedagogy. 

Radmila Sulková, učitelka III.B, 
ZŠ Vrchlického, odloučené 

pracoviště v Bartovicích 

Výuka I.a 
v době 
koronaviru

Když se v březnu uzavřely školy a měli 
jsme se začít učit „nějak na dálku“, neustále 
jsem přemýšlela, jak na to, abych uspoko-
jila co nejvíce svých žáků i rodičů najed-
nou. Nastolená situace byla velmi složitá 
pro žáky, rodiče i učitele. Já jsem nakonec 
zvolila emailovou komunikaci s natáčením 
a zasíláním výukových videí, které vkládám 
na youtube. A tak se ze mě, jako z mnoha 
jiných, také stala youtuberka. A protože jsem 
zaznamenala velmi kladné ohlasy ze stran 
rodičů, pokračujeme v tomto způsobu vzdě-
lávání i nadále.

Chtěla bych poděkovat rodičům touto 
cestou za trpělivost a skvělou spolupráci.

Radana Lakomá,  
třídní učitelka I.A ZŠ Vrchlického

ONlINe výuka

Statutární město Ostrava podpořilo před časem vznik publikace Paměť Ostravy 2016–2018. Almanach prací 
z projektu Knihovny města Ostravy (2018) na stranách 46–50 otiskl pod názvem Moje radvanické dětství 
zajímavé vzpomínky radvanického rodáka Miroslava Kalouse (* 1927). Rozhodli jsme se čtenářům velmi 
působivé čtení v několika částech přiblížit:

Vrátím se o kousek zpět – od dětství jsem se učil 
hrát na housle v hudební škole ředitele Aloise Rychty 
u pana učitele Jaroslava Mikuly (ten byl deportován 
do koncentračního tábora, který přežil a vrátil se zpět 
k výuce). Hrál jsem zde v žákovském orchestru. Ona 
láska k muzice byla na Ostravsku a Karvinsku mezi 
lidmi zakořeněna, byla touha hrát na nějaký hudební 
nástroj. Vznikaly hornické dechové kapely či přímo 
orchestry. Hrávalo se na pohřbech, na svatbách, na 
výletech… V době mých studií na obchodní akade-
mii, což bylo tenkrát v budově na rohu Českobratrské 
a Sokolské třídy (ovšem později probíhala výuka na 
tzv. Bílé a Červené škole s odpoledním vyučováním), 
jsem hrával ve zdejším studentském symfonickém 
orchestru, kde vypomáhali dechaři, členové policejní 
hudby sídlící vedle v budově policejního ředitelství. 
Tam se mi otevřel nový svět. V orchestru byli kama-
rádi, kteří byli studenty hudební školy Leoše Janáčka 
ve Vítkovicích a kteří současně hráli v Ostravské fil-
harmonii. Ostravská filharmonie byla amatérským 
orchestrem na vysoké úrovni, hráli zde učitelé, také 
členové policejní hudby a vedl je Jan Pešat. Kamarádi 
mě stáhli, ať to jdu zkusit i tam, a pan ředitel Pešat mě 
přijal. Byl jsem nadšen a tam vznikl můj hluboký zájem 
o vážnou muziku. S Janem Pešatem jsme nejen hráli, 
ale také chodili do přírody, účastnil jsem se výšlapů 
z Frýdlantu nad Ostravicí na Lysou horu. Také hrávali 
o nedělích v Národním domě (dnes Divadlo Jiřího 
Myrona) nebo v Katolickém domě, přesněji v diva-
delním sále v Domě katolických tovaryšů v Přívozské 
ulici (dnes součást České televize). Když bylo řediteli 

Pešatovi 75 let, Janáčkova filharmonie připravila 
koncert, který on dirigoval – profesionální soubor mu 
tím vzdal hold. A vzpomínám si, bylo mi 80 let, tak 
to musela být vzpomínka k 115. výročí narození Jana 
Pešata, společně s dalšími kamarády jsme na uctění 
jeho památky vystoupali na Lysou horu. 

Kouzelnými místy mého válečného dospí-
vání byla ostravská knihkupectví. Vzpomínám 
na Perouta v domě, který byl po válce na náměstí 
nahrazen novým, dlouhá léta tam pak sídlil anti-
kvariát. Pracoval tam Robert Marek – tomu se po 
válce podařilo po odsunutých Němcích zachránit 
spoustu notového materiálu. Přímo nezapomenu-
telný knihkupec Neliba nedaleko Červeného kostela 
a jeho syn Milošek, který byl v hudebním oddělení 
knihkupectví. Sám byl nadšenec pro hudbu (a měl 
ji i vystudovanou) a ke svým zákazníkům se choval 
velmi přátelsky. Pověstný byl svou obětavostí, s níž 
sehnal vše požadované, někdy i nemožné. Knihkupec 
Oldřich Havlický přišel z Opavy po záboru města 
a měl prodejnu proti obchodnímu domu Textilia tam, 
kde je dnes kavárna Sladký časy. Knihkupec Zelinka 
vydával díla Františka Sokola Tůmy. A nezapome-
nutelný byl starý pán z hudebního oddělení přívoz-
ského knihkupectví Buchsbaum, který muzice velmi 
rozuměl a uměl se vcítit a poradit, tam jsem měl přímo 
sváteční pocity. Nesmím opomenout dílnu a prodejnu 
hudebních nástrojů V. Kunc. 

Konec 3. části.
Zdroj KMO

Pasování 
školáků

Mateřská škola Radvanice dne 
17. 6. a o den později i Mateřská 
škola Za Ještěrkou v Bartovicích 
se loučily se svými předškoláky, 
kteří v září usednou do lavic v prv-
ních třídách. Předškoláci byli slav-
nostně pasováni na školáky a celý 
akt byl doplněn hezkým kulturním 
programem. Za městský obvod 
Radvanice a Bartovice se slavnost-
ního aktu pasování školáků účast-
nila paní místostarostka Martina 
Stankušová, která přinesla dětem 
drobné dárky. (red)

Foto na zadní straně
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