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Pandemie koronaviru zasáhla všechny 
z nás, o čemž svědčí nejen různá vládní 
omezení a nařízení, ale také obsah našich 
novin. Ačkoliv jsme zvyklí číst články 
o kulturních akcích, společenských udá-
lostech a úspěších dětí ve škole, nyní nic 
takového nelze. Také př íspěvky, které 
nám chodí ze spolků či od občanů, jsou 

téměř vždy spojené se současným nepříz-
nivým stavem. 

Tak jako dochází k rozvolňování opat-
ření, život v našem městském obvodě se 
pomalu vrací do normálu. Už 18. 5. se ote-
vřely mateřské školy a následně 25. 5. pak 
i škola základní na prvním stupni. Deváťáci 
z důvodu přípravy na přijímací zkoušky 

městský obvod a pandemie

Stejně jako v předchozích letech, tak 
i letos připravuje městský obvod Radvanice 
a Bartovice pro místní děti ve věku 6–15 let 
příměstský tábor v rámci projektu na podporu 
prevence kriminality hrazeného z rozpočtu 
statutárního města Ostravy, kdy pro letošní 
rok nám byl přiznán transfer ve výši 76 000 Kč. 
Tábor je určený dětem s trvalým pobytem 
v našem městském obvodu, které se nechtějí 
o prázdninách nudit doma a mají zájem pro-
žít týden plný zábavy, sportu, her a legrace se 
svými vrstevníky. Děti budou mít zajištěný 
program denně od 7.30 do 15.30 hodin včetně 
stravy a pitného režimu. Program bude pře-
dem naplánovaný tak, aby byl atraktivní pro 

malé i větší děti a bude realizovaný s ohledem 
na počasí a případná hygienická opatření. 

Tábor bude probíhat ve dvou turnusech: 
I. turnus:  20.–27. července 2020, 
II. turnus:  17.–21. srpna 2020. 
Zájemci z řad rodičů si mohou formulář 

přihlášky pro své děti vyzvednout na odboru 
sociálních věcí a školství, v kanceláři č. 2 v pří-
zemí budovy úřadu našeho městského obvodu, 
v úřední hodiny v pondělí a ve středu od 8.00 do 
11.30 hodin a od 12.30 do 17.00 hodin. 

Vyplněné přihlášky pro oba turnusy je 
nutné odevzdat na podatelně úřadu ve dnech 
15.–19. června 2020. Na jiný způsob podání 
přihlášky nebude brán zřetel.  Odbor SVaŠ

Příměstský tábor

mohou chodit do školy už od 11. 5. Účast žáků ve výuce 
je zatím dobrovolná a v souladu s přísnou hygienickou 
legislativou. 

Před samotným otevřením školských budov pro-
běhla jejich důkladná dezinfekce. Městský obvod jako 
zřizovatel školských zařízení dále umožnil bezplatné 
testování zaměstnancům všech 6 budov. Ve středu 12. 
5. od 14 do 17 hodin poskytli svou kapku krve peda-
gogové, vychovatelky, kuchařky, uklízečky, školníci 
a další zaměstnanci. Z více než 60 zaměstnanců pro-
šlo rychlotestem na stanovení přítomnosti IgG a IgM 
protilátek na SARS-CoV-2 v plné krvi, plazmě a séru 
bez příznaků tzn., že se u nikoho neobjevily protilátky 
nasvědčující prodělání onemocnění novým koronavi-
rem. Hlavní důvody, proč se vedení obvodu rozhodlo 
umožnit otestování, byly dva. V první řadě bezpečnost 
dětí a pak také snaha zabránit situaci, která by vystavila 
učitele psychickému tlaku. Ten by mohl nastat v případě, 
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75. výročí osvobození 
města Ostravy

Městský obvod Radvanice a Bartovice si připomněl pietním aktem 75. výročí osvobození 
města Ostravy. Letošní významné výročí bohužel nebylo možné spojit s oslavami. Proto jsme 
v komornější atmosféře položili věnce u všech třech památníků obětí 2. světové války, které 
v našem městském obvodu máme, tedy u budovy Radnice městského obvodu v Radvanicích, 
na ulici Těšínské (u areálu TJ SOKOL) v Bartovicích a nakonec u ZŠ v Bartovicích na ulici 
Bartovické.  (red)

Rada městského obvodu na 34. schůzi 
konané dne 22. dubna 2020, mimo jiné,
- rozhodla uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce 
hasičské techniky a vzájemné spolupráci 
s Českou republikou – Hasičským záchranným 
sborem Moravskoslezského kraje,

-  rozhodla o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu pod názvem „Chodník ul. Těšínská 
v úseku ul. Bémova – aut. zastávka Bartovická“ 
a o zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům,

-  souhlasila se zapojením Mateřské školy 
Ostrava – Radvanice, příspěvková organizace, 
do projektu Moravskoslezského kraje finan-
covaného z operačního programu potravinové 
a materiální pomoci,

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

-  rozhodla o uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene – služebností spočívajících v povin-
nosti městského obvodu strpět umístění sta-
veb na pozemcích v k. ú. Radvanice a v k. ú. 
Bartovice, a umožnit přístup k těmto stavbám 
v souvislosti s jejich provozem, opravami či 
odstraněním,

-  schválila rozpočtové opatření,
Rada městského obvodu na 35. schůzi 
konané dne 6. května 2020, mimo jiné,
- rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na realizaci 

díla „Trvalkové záhony na ul. Těšínská II v k.ú. 
Radvanice a Bartovice“, „Návrh záhonů na ul. 
Těšínská III v k.ú. Radvanice“ a „Trvalkové 
záhony na okružní křižovatce, ulici Těšínská 
a u sochy v Dalimilově parku“ se společností 
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.,

-  rozhodla na základě protokolu o otevírání nabí-
dek, protokolu hodnocení nabídek o pořadí 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
pod názvem „Oprava vozovky ul. Za Šachtou 
a Oprava chodníku podél ul. Čapkova“ o výběru 
nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy 
o dílo se zhotovitelem EDS Trade s.r.o.,

-  rozhodla o zadání veřejné zakázky malého roz-
sahu pod názvem „Koupark – dětské hřiště 

- 1. etapa“ a o zaslání výzvy k podání nabídky 
uchazečům,

-  souhlasila jako správce bezejmenného přítoku 
vodního toku Lučina s předloženým Plánem 
opatření pro případ havárie v areálu společnosti 
PORR a.s. na ulici Šenovská 463/13, Ostrava-
-Bartovice,

-  souhlasila se zapojením městského obvodu 
do projektu statutárního města Ostravy 
s názvem „Sociální bydlení ve městě Ostrava“ 
a s vyčleněním 5 sociálních bytů v období let 
2020–2021,

-  schválila rozpočtové opatření,
-  projednala záležitosti bytového fondu měst-
ského obvodu.

Kateřina Zdražilová,
vedoucí odboru OaVV
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městský…

z jednání místní samosprávy

aplikace 
mobilní rozhlas

Z důvodu lepší informovanosti občanů 
o aktuálním dění v městském obvodě a v souvis-
losti s nákazou COVID 19 jsme spustili službu 
Mobilní rozhlas. Jedná se o platformu a apli-
kaci v mobilních telefonech, kdy každý zaregis-
trovaný občan do této aplikace bude dostávat 
prostřednictvím SMS, e-mailů či hlasové 
zprávy aktuální informace do svého telefonu. 

Registraci lze provést elektronicky pro-
střednictvím webu našeho městského obvodu 
(www.radvanice.ostrava.cz), kde je k dispo-
zici jednoduchý interaktivní formulář. Tento 
je také možné vytisknout, vyplnit a přinést na 
podatelnu zdejšího úřadu. 

Aleš Boháč, starosta

že učitel vracející se po více než dvou měsících 
do školy, stejně jako žák, nakazí jiné děti, i když 
nevědomě, což by vedlo ke komplikacím nejen 
v rodinách dětí, ale i učitel sám by čelil tlaku, 
ačkoliv bez vlastního vědomého zavinění.

Děti opustily školní lavice a herny školek 
v době, kdy v Ostravě bylo jen několik pozitiv-
ních případů na COVID-19. Dnes se vracejí za 
situace, kdy je v Ostravě bezmála 400 případů, 
z toho v našem obvodě 9 nemocných (ke dni uzá-
věrky novin – pozn. redakce). Přesto věříme, že 
návrat do škol a školek je bezpečný a příznivý.

Po dobu zrušené výuky jsme však nezaháleli. 
Využili jsme prázdné školní prostory k jejich 
opravám, malování, výměně vybavení, včetně 
kuchyně. Celkově nás inovace vyšly na více než 
1 mil. Kč, což je vzhledem k ročnímu rozpočtu na 
chod všech zařízení, který činí necelých 9 mil. Kč, 
nemalou částkou. Nákupy materiálů a služeb pro 
účely oprav považujeme také za drobnou podporu 
podnikatelů v době, kdy vše stagnovalo. 

V průběhu května se také rozběhl provoz 
v obou našich knihovnách. Obvod nadále 
pokračuje s pomocí seniorům, rozdal obča-
nům bezplatně půl litru dezinfekce na ruce do 
každé domácnosti, která si ji přišla k hasičárně 
do Radvanic vyzvednout. Hasiči opětovně stále 
dezinfikují zastávky a parky.

Snažíme se vypořádat s ekonomickými 
dopady, výpadky na straně příjmů a krácením 
rozpočtu o cca 5 % ze strany města. Přesto však 
udržujeme realizaci všech plánovaných akcí, 
k jejichž financování nám pomáhají úspěšně 
získané dotace.  Aleš Boháč, starosta
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Urgentní  telefonní číslo 
Městské policie 156 (funguje 
nepřetržitě).

Lze také volat IVC Slezská 
Ostrava t.č. 725 528 578 (fun-
guje nepřetržitě).

Volejte v případě zjištění protiprávního 
jednání, pohybu podezřelých osob apod.
Kontaktní místo pro styk s občany: 
ul. Těšínská 281/87 Ostrava 
Úřední hodiny: PO, ST, a PÁ 8–9 hod.
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Sprejer strážníkům neutekl
V pondělí 11. května 2020 v podvečer-

ních hodinách v Ostravě -Radvanicích hlídka 
strážníků zadržela muže, který na stěnu 
jedné z budov sprejoval nápis o rozměrech 
3,83 x 1,26 m.

Strážníci si v rámci hlídkové činnosti všimli 
třicetiletého muže, který sprejuje na stěnu jedné 
z budov oranžový nápis. Jakmile tento muž zare-
gistroval hlídku, dal se ihned na útěk. Po krátkém 
pronásledování se však strážníkům podařilo 
tohoto muže dostihnout a následně zadržet. 

Vzhledem k tomu, že se svým jednáním 
dopustil trestného činu, byla na místo přivo-
lána Policie České republiky, která si celou 
věc převzala k dalšímu opatření. 

Městská policie Ostrava

Nejen bartovičtí zahrádkáři, ale i ostatní 
spolky a sdružení musely omezit svou čin-
nost. My jsme měli v plánu činnosti zařazeny 
nové i osvědčené akce. Během prvního polo-
letí se nám však podařilo uskutečnit pouze 
„Zahrádkářský ples“. Na „Retro MDŽ“, plá-
nované na 13. března, už nedošlo. Na druhé 
pololetí jsme museli z 27. března přesunout 
i výroční členskou schůzi, kde měli náš člen L. 
Červený a starosta A. Boháč za městský obvod 
převzít republikové ocenění Českého zahrád-
kářského svazu. Zapomenout jsme museli 
na tradiční „Smažení vaječiny“ a oželet jsme 
museli i odbornou exkurzi na „Dny azalek“ do 
polských Písařovic.

Naše spoluobčany jsme letos chtěli opět 
potěšit výstavou „Bartovická růže“. Scénář 
jsme měli připravený již od minulé výstavy. 
Nenápadně jsme již zjišťovali, kdo nám zapůjčí 
exponáty, na které budeme aranžovat květinové 
vazby, ale výstava plánovaná na 4. a 5. června 

také nebude. K dnešnímu dni nevíme, jak bude 
probíhat další uvolnění v rámci karantény. Při 
jejím ukončení koncem května nebudeme mít 
dostatek času na přípravu výstavy.

Věříme, že druhé pololetí bude pro naši čin-
nost příznivější. Od července chceme navázat 
na loňské „Prázdniny pod pergolou“. Odbornou 
exkurzi a výroční členskou schůzi se pokusíme 
zajistit v průběhu září. Nemělo by ani chybět 
oblíbené „RaB štrúdlování“, které bude opět 
ve Společenském domě v Bartovicích dne 
23. října 2020.

Za karanténních opatření pokračují drobné 
opravy a úpravy našeho areálu na Březové ulici. 
Zahájili jsme také brigády na údržbě veřejné 
zeleně a v naší zahradě. Na závěr se připojujeme 
ke všem ostatním s poděkováním našemu měst-
skému obvodu za úsilí, které věnuje nám, svým 
občanům, v průběhu pandemie.

 A. Hálová,
ZO ČZS Ostrava -Bartovice

Koronavirus a spolková činnost

Základní umělecká škola Edvarda Runda
Ostrava – Slezská Ostrava, Keltičkova 4, 

příspěvková organizace
pobočka Ostrava Radvanice, Třanovského 

501/12
přijímá nové žáky

pro školní rok 2020/2021 do těchto oborů:

hudební • tanEční
výtvarný •  

litERáRně -dRamatický
Rodiče mohou své děti přihlásit k výuce 

uvedených oborů:
1. prostřednictvím přihlášky na webových 

stránkách školy: zusslezskaostrava.cz
• přihlášku pak zaslat emailem na adresu: 

radvanice@zusslezskaostrava.cz
• doručení přihlášky bude potvrzeno emailem,

2. osobně se mohou dostavit denně ve všední 
dny mimo čtvrtky do 26. 6. 2020 od 13 do 17 
hodin na pobočku v Ostravě-Radvanicích,

3. předem se mohou telefonicky zkontaktovat 
a domluvit na tel. č. 733 54 7254.

 Výuka probíhá:
• v hlavní budově ZUŠ, Keltičkova 4, Slezská Ostrava 

(hudební, taneční obor)
• v budově ZUŠ, ul. Třanovského, v Ostravě

Radvanicích (hudební, výtvarný obor)
• v budově ZŠ Bohumínská (hudební, výtvarný, 

literárnědramatický obor)
• v budově ZŠ v OstravěBartovicích (hudební obor)

• v budově ZŠ U Kříže v OstravěMichálkovicích 
(hudební obor)

Zhruba od poloviny března tohoto roku zůstaly 
prostory všech budov ZŠ a MŠ v Radvanicích 
a Bartovicích prázdné a tiché, a to z důvodu 
nařízení vlády ČR, kdy žáci a děti zůstali doma. 
Každodenní život se změnil tak, jak si jen málo-
kdo z nás uměl představit. V mateřských školách 
odpadly veškeré aktivity, na které se děti těšily, 
a které byly naplánované. Doma dostali tak 
rodiče jedinečnou příležitost „užívat si“ se svými 
dětmi – povídat si, číst si, sedat u jednoho stolu 
celá rodina, radovat se spolu. Dětství je krátké, 
jedinečné a neopakovatelné. Bylo třeba využít 
každé příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, 
co je pro nás důležité. 
Co se dělo ve školách? 

Zaměstnanci školských zařízení se v této 
době snažili připravit prostředí na návrat 
dětí a opravdu nezaháleli. V prvních týdnech 
to začalo šitím roušek – šily paní učitelky, 
kuchařky, vychovatelky, uklízečky, paní vrátná. 
Začali všichni fungovat jako sehraný tým. Díky 
skvělé práci všech „švadlenek“ jsme v městském 
obvodu mohli rozdat velké množství roušek.

Paní uklízečky ZŠ a MŠ se postaraly o velký 
jarní úklid včetně dezinfekce. Paní kuchařky 
mimo nepřetržitý úklid a údržbu po celou dobu 
vařily pro cizí strávníky. Vedení škol zajiš-
ťovalo ekonomický provoz, komunikovalo 
s rodiči, organizovalo zápisy atd. Paní učitelky 
mateřských škol se musely věnovat administra-
tivní práci – vypracovávaly projekty, portfolia 
dětí, práce s RVP, ŠVP… Na webové stránky 
školy připravily nabídku činností, které pomá-
haly rozvíjení dítěte, a tím jim pomohly zahnat 
„nudu“ během dní strávených v domácím pro-
středí.

V MŠ Radvanice se všichni zaměstnanci 
zapojili do jarní úpravy školní zahrady. Děti se 
po zahájení provozu 18. 5. mohly těšit na nově 
natřené pískoviště, herní prvky, altán a lavičky. 
Tentokrát bez dětí zaměstnanci obsadili záhony 
kytkami, zeleninou a bylinkami. Asistentka 
pedagoga ušila sto tašek pro děti na další školní 

rok, peřinky do kočárků pro panenky a krásné 
didaktické pomůcky. 

V MŠ Bartovice se během přerušení pro-
vozu mateřské školy podařilo z našeho rozpočtu 
vybudovat pro děti novou infrasaunu. Paní uči-
telky kromě administrativní práce se po celou 
dobu snažily připravit pro děti nové zajímavé 
didaktické pomůcky a tvořily novou výzdobu.

V základní škole došlo k zásadním změnám 
ve výuce. Žáci byli nuceni si doma stanovit denní 
řád – co chci a co musím splnit při plnění svých 
povinností. Učitelé čelili výzvě, jak přenést 
výuku do domácího prostředí. Zadávali žákům 
domácí úkoly, komunikovali se žáky on-line, 
vytvářeli materiály pro samostudium – přehledy 
učiva, pracovní listy, které zajišťovaly upevnění 
a procvičování učební látky. Museli si ověřovat, 
zda žáci zadané učivo dostatečně chápou a věnují 
mu pozornost. Učitelé technicky zvládli on-line 
výuku na výbornou. Zaměstnanci ZŠ nezahá-
leli – v budovách školy byly natřeny či opraveny 
židle, lavice, tabule, osvětlení, zábradlí, chodby. 
Z finančního příspěvku městského obvodu byly 
pořízeny stoly, židle, skříňky a zařízení určené 
pro vybavení školní jídelny a školních výde-
jen a v neposlední řadě vybavení tělocvičny na 
odloučeném pracovišti Bartovická. 

Za všechny si dovolím říct, že i přes neče-
kané změny, které nám život přinesl, se je sna-
žíme zvládnout a všichni se už strašně moc 
těšíme na návrat do starých kolejí. Všechno, 
o co jsme přišli, si můžeme vynahradit poz-
ději. Ceníme si vysokého pracovního nasazení 
všech zaměstnanců příspěvkových organizací 
a pedagogické zodpovědnosti za vzdělávání 
v podmínkách, v jakých jsme se všichni ocitli. 
Zároveň oceňujeme přístup rodičů, jejich zájem 
o spolupráci v této nelehké době. Za vedení 
městského obvodu děkuji všem zaměstnancům 
základní i obou mateřských škol našeho měst-
ského obvodu za trpělivost a veškerou náročnou 
práci, kterou odvádějí.

Martina Stankušová, místostarostka

„Koronavirové prázdniny“
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v měsíci červnu
Všechny naplánované kul-
turní akce, které měl pořádat 
městský obvod Radvanice 
a Bartovice v měsíci červnu, 
jsou zrušeny. červencové 
akce budou probíhat podle 
aktuální situace.

Kalendář událostí

Knihovna 
informuje

Zd r av íme   n a š e   č t e n á ř e   z   p oboček 
v Radvanicích a Bartovicích! 

 Jsme rádi, že jsme zpět spolu s vámi, chy-
běli jste nám. Do knihovny vás mezi regály 
zatím nepustíme, nebude to fungování, jak jsme 
zvyklí. Knihy od vás přijmeme, dáme do karan-
tény, poté je odepíšeme z vašeho konta. 

Při rychlé návštěvě mezi dveřmi – vy i my 
v roušce, my navíc v rukavicích – vybereme 
podle vašich požadavků konkrétní tituly, nebo 

Noc kostelů
v Ostravě ‑radvanicích
pátek 12. 6. 2020
farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
www.nockostelu.cz a www.farnostradvanice.cz

Program:

18:00  Zvony otevírají noc kostelů

18:15  komentovaná prohlídka s panem kostelníkem

19:00 Evropští dobrovolníci v Ostravě (Binta, Louis a spol.) 
V roce 2020, podobně jako v předchozích letech hostí naše 
partnerská organizace Trendum, o.p.s. evropské dobrovolníky 
z Německa, Francie, Španělska a Maďarska. Jak vidí Ostravu 
Binta, Louis a další po 10 měsících náročného pobytu včetně 
období karantény? A co vlastně je evropská dobrovolná služba – 
jaké jsou možnosti mladých studentů z ČR?

20:00 caldey, mnišský ostrov v jihozápadním Walesu

Proč jezdí radvanický farář na ostrov Caldey? Jak vypadá život 
komunity trapistických mnichů na tomto ostrově? Vyprávění vás 
zavede od současné krásy přírody a duchovní hloubky až k prvním 
keltským poustevníkům z 5. století, kteří toto místo objevili …

21:00  komentovaná prohlídka s místním farářem

22:00 Brána se zavírá – konec noci kostelů
Marek Jargus, farář

Filip Slíva a Kateřina Černocká nám zaslali krásné fotky z bučinského rybníku k využití 
do kalendáře na rok 2021. Byli bychom rádi, kdybyste zvěčnili svými fotoaparáty přírodu 
kolem vás (nejen rostliny, ale také zvířata) a několik fotek nám také poslali k využití 
do kalendáře na rok 2021 na adresu: mstankusova@radvanice.ostrava.cz. Děkujeme!

Martina Stankušová, místostarostka

Fotky do kalendáře na rok 2021

knihy, které obvykle čtete. Také můžete využít 
službu „objednej prostřednictvím svého konta“ 
na webových stránkách knihovny. Nebo si pro-
stě zavolejte, napište, ať máme čas vaši objed-
návku přichystat. 

V nejbližších dnech neočekáváme otevření 
klubů pro děti.

Půjčovní doba je zkrácena, kdežto výpůjčky 
jsou prodlouženy, sankční poplatky nevznikají. 
Více najdete v aktualitách na www.kmo.cz .

Děkujeme za vaši trpělivost a přizpůsobení 
se situaci, kterou nikdo z nás nezpůsobil. 

Budeme se těšit na vaši návštěvu, snad už 
brzy v obvyklém režimu.  Vaše knihovna



Dny, týdny, měsíce i léta plynou, ale nezacelí tu ránu bolestivou. 
Dne 10. února 2020 jsme vzpomněli 8. výročí 

úmrtí naší milované maminky 

Anny Muroňové 
a zároveň 3. června 2020 vzpomeneme jejích 

nedožitých 85 let. 
Dne 29. listopadu 2020 si připomeneme 

nedožitých 90 let našeho milovaného tatínka, 
pana 

Oldřicha Muroně.
S láskou stále vzpomínají synové Petr a Pavel s rodinami.  RaB noviny 5 

Kdo byl milován, ten neodešel, 
žije v našich srdcích dál.

Dne 1. 6. 2020 by se dožil 78 let
pan 

Arnošt Kozubek.
Dne 11. 2. 2020 jsme vzpomněli 10. výročí 

úmrtí.
Vzpomíná sestra Dagmar s rodinou. 

Dne 7. června 2020  
by se dožil 85 let  

pan

Jindřich Dychus.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Nikdy nezapomene manželka Marie s rodinou.

Dne 4. dubna 2020 nás ve věku 89 let opustila paní

Jiřina Hečková,
dlouholetá členka KD Radvanice a taky členka ČČK 
Ostrava. Ochotně a velice obětavě vždy pomáhala 
při všech akcích. Její snahu však ukončilo zhoršující 

se zdraví.
Vzpomínat na ni budou nejen členové KD a ČČK, 
ale i spolupracovnice pošty v Radvanicích a všichni 

přátelé a známí. 

Na radvanickém hřbitově tichý vánek věje
a Tobě ke klidnému spánku tichou píseň pěje.

Dne 26. června si připomeneme 24. výročí úmrtí, 
kdy nás opustil můj manžel, tatínek, strýc, švagr, 

pan 

Vladimír Příhoda, 
který by se dožil 5. srpna 90 let.

S láskou vzpomíná manželka, syn Jiří a rodina.

Dne 15. 6. 2020 vzpomeneme 1. smutné výročí, 
kdy nás ve věku 68 let po těžké nemoci navždy 

opustil pan

Zdeněk Klocek.
S láskou vzpomíná manželka Daniela,  

synové Zdeněk, René s rodinou  
a dcera Nikola s přítelem Zdenem.

Dne 15. 3. 2020 nás opustil  
po dlouhé nemoci ve věku 79 let 

manžel, otec, dědeček, strýc, kamarád,  
pan 

Zdeněk Mikeska.
S láskou vzpomínají manželka Hilda, syn Jiří 

a vnučka Veronika. 

Dne 7. 5. 2020 uplynul rok,  
kdy nás náhle opustil  

náš syn

Bohuslav Mikeska.
S láskou vzpomínají  

maminka Hilda,  
dcera Veronika, bratr Jiří.

Dne 16. 6. 2020 vzpomeneme 10. smutné výročí 
úmrtí naší milované maminky, tchyně, babičky, 

prababičky, sestry a tety, paní 

Bohuslavy Kolářové 
z Bartovic

a zároveň jsme 5. 5. 2020 vzpomněli její nedožité 
90. narozeniny. S láskou stále vzpomínají dcera 
Dagmar, synové Jaromír a Jan s rodinami.

Pro nás tu slunce nehoří a nevýskají pohoří. 
Nám nikde louky nevoní, zpěv nezní v našem pomoří. 
Zvony mi v mlhách umlkly, jsou ptáci v travách ukrytí. 

Mé louky teskní vůní mdlou a vody sešeřeny jsou. (A. Sova) 

Dne 8. 6. 2020 uplyne 10 let od chvíle, kdy nás 
opustila

Jiřina Kaňoková
z Ostravy-Bartovic.

Za celou rodinu vzpomíná manžel Čestmír, dcera 
Radka a vnuk Maximilián.

Navždy zůstane s námi – se stálými vzpomínkami.

Dne 24. 6. 2020 si připomeneme  
4. výročí úmrtí paní

Vlasty Košťálové.
S láskou vzpomínají manžel Jiří, syn Petr, 

dcera Šárka s rodinou.
Kdo jste ji znali, vzpomínejte s námi.

S bolesti v srdci oznamujeme všem příbuzným, 
přátelům a známým, že nás dne 23. dubna 2020 ve věku 

nedožitých 65 let navždy opustila naše milovaná 
maminka, manželka, babička, sestra, švagrová, tchyně 

a teta, paní 

Milena Pecháčková.
Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí její 

památku.
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inzerce

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	

S paní vychovatelkou školní družiny toho podnikáme opravdu mnoho. 
Nacvičujeme pohádky, tanečky, stále něco vyrábíme. Rádi si také pobě-
háme v parku či na hřišti. Ještě před koronavirovou situací jsme se v březnu 
vydali do Cinestar Karolina na filmové představení „Doktor Doolittle“. 

Cestovali jsme autobusem odpoledne z družiny a tramvají jsme dorazili ke 
Karolině. Jeli jsme rychlovýtahem nahoru a pohodlně se usadili. Doktor 
uměl mluvit se zvířaty. Byl ale nesmírně smutný, protože mu na cestách 
zahynula jeho žena Lily. Předvolali ho před anglickou královnu, která 
byla moc nemocná. Za pomoci zvířátek a přátel zjistil, že ji chtěli otrá-
vit. Po dlouhé plavbě získal zázračné ovoce a královnu zachránil. Děj byl 
velice napínavý. Představení jsme si moc užili a teď už se moc těšíme, až 
se zase vrátíme do školy a také až zase budeme moci podnikat zajímavá 
dobrodružství a mimoškolní aktivity. Snad již brzy budeme moci odhodit 
roušky a užívat si zdraví a veselé jaro s kamarády.

Adéla Kotrčová, ZŠ Vrchlického

Vzpomínáme na družinu

Časopis Listy Vrchličáku, který edituji ve škole již 
spoustu let, vzniká i v této nelehké době. Napsali mi 
své dojmy malí redaktoři, žáci školy i maminka šéfre-
daktorky Anetky Lörinczové, jak zvládají tento čas. Já 
sama jsem v Beskydech také šila roušky i pro přátele. 
Večerní procházky s našimi pejsky do lesa jsem si uží-
vala. Ale už se mi stýská po dětech.

Lenka Mladěnková,  
vychovatelka ZŠ Vrchlického

V dnešní době, kdy musíme všichni trávit většinu 
času doma, se často nudím. Chybí mi kamarádi, se kte-
rými se nemohu vídat. Náladu mi zlepšuje můj nový 
domácí mazlíček, kterého jsem si pořídil. Je to křeček 
a jmenuje se Tony. Zároveň mám teď více času na hraní 
různých her s rodinou, které většinou vymýšlím sám. 
Už se však těším zpět do školy, i když učení doma mi 
nevadí. Doufám, že se s kamarády zase co nejdříve 
uvidím.

Ondřej Vylegala,  
ZŠ Vrchlického

To je tak, když se Vám kuchyň změní v šicí dílnu. Nitě a látky 
jsou všude. Bylo třeba našít velké množství roušek. Oslovil nás 
úřad městského obvodu a také přátelé, kteří o mně vědí, že sem 
tam něco šiji. Pomáhali všichni, co umí alespoň trošku šít.

Měla jsem z toho velikou radost. Jsme lidé a musíme si pomá-
hat. Bez toho by to na světě nešlo. Přeji vám všem hlavně zdraví. 
A to vím, o čem mluvím. Děkujeme panu starostovi, že zajistil 
testování zaměstnancům školství. Obávali jsme se výsledků, ale 
zjistilo se, že jsme zdraví. Vážíme si té možnosti a moc děku-
jeme.

Radmila Lörinczová

V čase koronoviru
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Dnešní ulice Těšínská byla v dobách mého 
dětství jen starou císařskou úzkou silnicí, po které 
jezdily především koňské povozy. Přesto se zde 
stalo několik střetů s tramvají – ta nejezdila příliš 
často a tak její přejezd přes silnici byl neočeká-
vaný a překvapivý. 

Co bylo radostnou událostí, to byl slezský 
odpust – jinak také pouť. V Radvanicích byly 
hned dva: první neděli v září probíhal katolický 
odpust a hned druhou neděli pak československý. 
Nová církev československá husitská vznikla 
v Radvanicích v roce 1920 snad jako první 
v republice a měla zde mnoho věřících. Ale zpět 
k odpustům: pro nás děti to byl výjimečný zážitek! 
Mnoho kolotočů, mnoho atrakcí – provazochodci, 
stěna smrti, také prodejní stánky s melouny, 
rychlokvašenými okurkami, prodejem zlomkové 
čokolády, už samotný prodej byl velkou atrakcí! 
Stánky se táhly od katolického kostela kolem hos-
pody U Švasty až pod lipinský kopec. Kolotočáři 
měli obrovský orchestrion s ohromným repertoá-
rem. Odpust působil jako společenská příležitost 
k setkání lidí. Na louce u Dělnického domu stály 
maringotky kolotočářů a artistů a ti si chodívali 
k babičce pro vodu. Vyprávěli o svých cestách, 
o štacích a tak jsme se dovídali hodně zajímavého.

Velkou slávou byly každoroční oslavy 28. října 
vzniku samostatné Československé republiky. 
Orli, Sokolové, Dělnická tělocvičná jednota – ti 
všichni ve svých uniformách pořádali průvody, 

přednášky, představení. Po obci visely vlajky, 
hrála hudba, před obecnou školou stával pan 
školník v uniformě italského legionáře, před měš-
ťankou druhý školník v uniformě ruského legio-
náře… 

I zima měla své kouzlo v podobě snad neko-
nečné řady koňských povozů se zapřaženými 
saněmi. Koně pohazovali hlavami a rolničky zvo-
nily do daleka. Na sáně muži nakládali kusy ledu, 
které vyřezávali ze zamrzlé řeky Luciny anebo 
z velkých rybníků. Ledy byly uloženy do ledárny 
pivovaru a vydržely přes celé léto. 

Pivovar zaměstnával mnoho lidí, ale na 
sezónní a nárazové práce potřeboval nádeníky. 
Každodenně ráno před branou postávalo několik 
nezaměstnaných mužů a čekalo, zda se pro ně pro 
ten den najde práce. Od úřadu dostávali podporu, 
nazývanou žebračenky v hodnotě 10 korun. Dnes 
z něj zbyla jen část, kdežto lihovar, který stával 
přes ulici, byl zbourán zcela, až na stáčírnu.

Když jsem začal chodit do školy, naproti 
pivovaru U Břenka bylo hodně obchodů – Tomis 
kola a také rádia. Do okna byly vystrčené tlam-
pače, a když dělníci chodili k polednímu na sva-
činu, poslouchali zprávy. Itálie přepadla Habeš. 
V novinách se objevily fotografie jak italská 
fašistická armáda kulomety kosí řady Habešanů 
s kopími a štíty v rukou. Lidé to hodně odsuzo-
vali. Druhá významná událost byla vypuknutí 
španělské občanské války v roce 1936, mezi 

muži se mluvilo o dobrovolnících do Španělska. 
Nevím, zda tam někdo z Radvanic šel bojovat. 
Pak další políčky v podobě anšlusu Rakouska 
v roce 1938, na podzim Mnichovská dohoda, 
obsazení pohraničí, vznik protektorátu… Po 
Mnichovu hned na počátku října 1938 došlo 
k velkému přísunu uprchlíků z Těšínska, byli 
ubytováni všude, kde jen to trochu šlo: nejvíc 
v pivovaru, ale také v tělocvičnách Sokola, Orla 
i DTJ, v Dělnickém domě, v sálech hospody 
U Švasty, U Bajgera a jistě i jinde. Pohodlné 
to nebylo, jen tak na slámě. Kam pak odešli, 
nevím. S uprchlíky přišel i kněz p. Syrovátka 
nové církve československé a ten v Radvanicích 
již zůstal. Někteří místní Němci spolupraco-
vali s těmi obsazujícími a hned den po obsazení 
Ostravska byli zatýkání první Sokolové, komu-
nisté a jiní pročesky smýšlející lidé. 

Nastala výuka němčiny, což se nám zrovna 
nezamlouvalo, jídlo a ošacení bylo na přídělové 
lístky. Vedle Dělnického domu býval obchod s tex-
tilem Josefa Kohna, nad pivovarem železářství 
Thieberger – starší syn včas utekl do zahraničí, 
vrátil se domů jako voják zahraniční armády. Židé 
z Radvanic byli odsunuti transporty do koncent-
račních táborů, odkud se vrátil jen málokdo. Utekl 
taky Tonda Koňařík z domu, kde bylo papírnictví 
a cukrárna Ducháček, bojoval v zahraničním voj-
sku a po válce přišel zpět do Radvanic. Patnáctiletý 
syn učitelky Lumír Pisarský rovněž utekl a vrátil 
se po letech s armádou generála Svobody dokonce 
v hodnosti kapitána. V lidech byla snaha bojovat 
proti Němcům, někteří se zapojili do odboje. 
Konec 2. části.

Zdroj KMO

moje radvanické dětství – 
mIrOSLaV KaLOUS *1927 – 2. část

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:

Obrátil se na nás občan z Bartovic, který napsal: 
„Poslední dobou v okolí kolem ulic Na Pasekách 
a U Důlňáku začali někteří občané lítat nad domky 
s drony. Už ve dvou případech přímo nad dvorovou 
části u našeho domu zůstal viset dron, kterým prav-
děpodobně někdo sleduje dění nad soukromým 
pozemkem. Je to velmi nepříjemné, když někdo 
takhle narušuje soukromí…“ Dále nás požádal, 
abychom otiskli informace o provozování dronů.

Provoz dronů podléhá zákonu č. 49/1997 Sb., 
o civilním letectví a dále pak evropské legislativě. 
Ze stránek Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) lze čer-
pat velmi přehledné informace, které vychází z plat-
ných předpisů. Zde se např. uvádí, že:
•  Létejte pouze v období mezi občanským svítá-

ním a občanským soumrakem. 
•  Létejte pouze v příznivých meteorologických 

podmínkách (vyvarujte se silnému větru, zhor-
šené viditelnosti, dešťovým srážkám).

•  Létáte-li komerčně, je nutné, bez ohledu na 
hmotnost vašeho dronu, získat obecné povolení 
k létání bezpilotního letadla od Úřadu pro civilní 
letectví a sjednat si pojištění odpovědnosti. 

•  Po celou dobu letu udržujte přímý vizuální kon-
takt s dronem a s přelétávaným prostorem bez 

využití optických přístrojů (FPV brýle nezaru-
čují situační povědomí 360o). 

•  Posuďte možné riziko pádu dronu se všemi jeho 
následky. Předejdete tak možnému poranění od 
vrtulí, nebo jiných částí dronu. Výrazně také eli-
minujete případné škody na majetku. 

•  Počítejte i s možností náhlého selhání dronu 
(ztráta kontroly, neřízený pád), kterému nelze 
vždy předejít.

•  Respektujte soukromí druhých. 
•  Při plánování vašeho letu se vyvarujte liniovým 

stavbám typu dálnice, železnice, vedení elek-
trického napětí. Dále není dovoleno létat nad 
elektrárnami, vojenskými objekty, věznicemi 
či přelétávat státní hranice. Zvláštní ochranu 
mají i vodní zdroje a historické památky. 

•  Vždy létejte v bezpečné vzdálenosti od nezú-
častněných osob (lidé přímo nezapojení do vaší 
letecké činnosti), shromáždění, sportovních či 
kulturních akcí. 
Od 1. 7. 2020 budou pro drony platit nová pra-

vidla – povinná registrace pro drony a testy pro 
piloty (záležet bude na váze dronu a účelu jeho uží-
vání) – viz webové stránky ÚCL. 

Registrace se bude týkat všech provozovatelů 
dronů s letadlem těžším nežli 250 g. Registrovat 
se však musí také provozovatel, pokud bude létat 
s dronem, který je sice lehčí nežli 250 g, ale který 
v případě nárazu může na člověka přenést kine-
tickou energii vyšší než 80 joulů, nebo který bude 
vybaven snímačem schopným zachytit osobní 
údaje (nejčastěji kamera). Pokud bude tento dron 
s kamerou (do 250 g a dopadovou energií do 80 J) 
splňovat definici hračky, jeho provozovatel se evi-
dovat nemusí.

Už dnes pro každého dronaře platí 100% zákaz 
natáčení dalších osob bez jejich výslovného sou-
hlasu. Porušení zákona se tedy může dopustit dro-
nař i během přeletu nad soukromým pozemkem. 
V případě, že má někdo pocit, že je zasahováno 
do jeho soukromí, může si dron a dronaře vyfotit, 
natočit na kameru a volat policii. Dronař totiž musí 
být vždy v dohledové vzdálenosti dronu – s dronem 
musí udržovat oční kontakt. Pokud porušuje i toto 
pravidlo, porušuje předpis ÚCL, za což mu hrozí 
pokuta až do výše 5 mil. Kč. Dron nelze sestřelit 
svépomocí nebo jinak poškodit. V takovém pří-
padě by došlo k poškození cizího majetku a ke spá-
chání trestného činu.  (red)

drony narušují soukromí
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