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Informační měsíčník občanů městského obvodu 
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Záhony s tulipány, které byly zasazeny už 
v loňském roce, vykvetly v blízkosti zastávek 
na Olšáku. Také další místa našeho městského 
obvodu krásně rozkvetla. Byli bychom rádi, 
kdybyste zvěčnili svými fotoaparáty přírodu 
kolem vás (nejen rostliny, ale také zvířata) 
a několik fotek nám poslali na adresu: mstanku-
sova@radvanice.ostrava.cz. Rádi je využijeme 
do kalendáře městského obvodu na rok 2021. 

 Martina Stankušová, místostarostka

divadelní 
představení
tři letušky v Paříži 
se přesouvá

Divadelní představení úspěšné komedie 
Tři letušky v Paříži v podání herců divadla 
Radka Brzobohatého, které se mělo konat 
dne 22. 5. 2020 ve Společenském domě 
v Ostravě-Bartovicích, se z důvodu bez-
pečnostních opatření v důsledku koronavi-
rové infekce přesouvá na pátek 9. 10. 2020 
v 18:00 hodin. Zakoupené vstupenky 
zůstávají v platnosti. Další vstupenky je 
možné zakoupit u p. Sedlákové v kance-
láři č. 14 úřadu městského obvodu za cenu 
300 Kč pro občany Radvanic a Bartovic 
(ostatní 400 Kč). (red)

U příležitosti oslav 715. výročí založení Radvanic 
a Bartovic jsme chystali mnoho společných akcí. Bohužel 
vládní opatření v souvislosti s pandemií nemoci COVID 
19 nám v současné době žádné akce neumožňuje. V dubnu 
jsme měli spolu s občany vysadit stromky. Ty jsme vysa-
dili v počtu 8600 ks bez účasti veřejnosti. Rádi bychom 
však připomněli rodičům, že chystáme k výročí pohád-
kovou knížku pro děti, do které by mohli přispět s pohád-
kami svých ratolestí. Naše nejmenší chceme zapojit 
do světa fantazie a pohádek. Víme, že si rádi vymýšlejí 

různé své příběhy, které chceme sepsat do nové knížky 
s názvem „Pohádky dětí dětem“. Mysleli jsme si, že vět-
šinu textů zajistíme prostřednictvím literárních dílniček 
přímo ve školách a školkách nebo v knihovně, ale vzhle-
dem k vzniklé nepříznivé situaci toto nelze. Proto rádi při-
vítáme sepsané pohádky dětí jejich rodiči. Zaslané texty 
otiskneme v knížce i se jménem autora a doplníme věk 
dítěte. Již nyní nám můžete pohádky vašich dětí zasílat na 
e-mail: abohac@radvanice.ostrava.cz. Děkujeme!

(red)

Jaro přišlo k nám

Oslavy 715 let radvanic a Bartovic



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 32. schůzi 
konané dne 25. března 2020, mimo jiné,
- schválila rozpočtové opatření,
- projednala záležitosti bytového fondu měst-

ského obvodu,
- rozhodla o bezúplatném předání projektové 

dokumentace pod názvem „Rekonstrukce chod-
níku na ul. Karvinská v úseku Hviezdoslavova 
– Vrchlického“ k realizaci společnosti GasNet, 
s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, 

Rada městského obvodu na 33. schůzi 
konané dne 8. dubna 2020, mimo jiné,
- projednala žádost Statutárního města Ostravy 

o souhlas s projektem na vybudování a provo-
zování nabíjecích stanic pro elektromobily na 
pozemku parc. č. 2090 v k. ú. Radvanice, dopl-
něnou o pozemky parc. č. 208/1, v k. ú. Bartovice 
a parc. č. 730/12, v k. ú. Radvanice, svěřené do 
správy městskému obvodu, a rozhodla o účasti 
městského obvodu na projektu vybudování 
a provozování nabíjecích stanic pro elektromo-
bily a souhlasila s umístěním stanic na uvede-
ných pozemcích,

- rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

pod názvem „Oprava vozovky ul. Za Šachtou 
a Oprava chodníku podél ul.  Čapkova“ a o zaslání 
výzvy k podání nabídky uchazečům,

- rozhodla o poskytnutí finančních darů fyzic-
kým osobám a uzavření darovacích smluv,

- svěřila starostovi městského obvodu pravomoc 
stanovit pravidla rozdávání ochranných roušek 
občanům městského obvodu,

- schválila rozpočtové opatření,
- rozhodla o schválení záměrů pronájmů pozemků 

v k.ú. Bartovice a v k.ú. Radvanice,
- 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. Bartovice, a umožnit pří-
stup k těmto stavbám v souvislosti s jejich pro-
vozem, opravami či odstraněním,

- rozhodla o udělení souhlasů s umístěním a pro-
vedením staveb na pozemcích v k.ú. Bartovice 
a v k.ú. Radvanice,

- projednala záležitosti bytového fondu měst-
ského obvodu.

Kateřina Zdražilová,
vedoucí odboru OaVV

RaB noviny 2

z jednání místní samosprávy

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 aplikace  
mobilní rozhlas

Z důvodu lepší informovanosti občanů 
o aktuálním dění v městském obvodě a v souvis-
losti s nákazou COVID 19 a vyhlášením nou-
zového stavu spouštíme službu Mobilní rozhlas. 
Jedná se o platformu a aplikaci v mobilních tele-
fonech, kdy každý zaregistrovaný 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 dispozici 
jednoduchý interaktivní formulář. Tento je také 
možné vytisknout, vyplnit a přinést na poda-
telnu zdejšího úřadu. 

Aplikace bude provozována i po skončení 
nouzového stavu za účelem zasílání požado-
vaných informací, které si občan při registraci 
vybere (kulturní akce, uzavírky atp.).

Aleš Boháč, starosta

Informace 
k úhradě poplatku 
ze psů 2020 – 
nouzový stav

Vzhledem k regulačním opatřením vlády 
v souvislosti s koronavirem, která omezují 
mimo jiné i volný pohyb občanů a omezují 
provoz úřadů i pošt, rozhodlo vedení našeho 
městského obvodu dodržování tohoto zákazu 
podpořit. A proto držitelé psů, kteří nemají 
možnost uhradit poplatek za psa za rok 2020 
v termínu stanoveném vyhláškou města 
bezhotovostně, mohou poplatek uhradit po 
stanoveném termínu – tedy 31. březnu 2020, 
a městský obvod vůči nim neuplatní sankci 
za pozdní úhradu poplatku. 

Poplatek bude možné uhradit po skončení 
nouzového stavu. 

Povinnost platit poplatek za psa za rok 
2020 mají držitelé psů s trvalým pobytem 
v bytových domech a psů využívaných 
při podnikatelské činnosti, např. k hlídání 
objektů apod., bez ohledu na to, zda je jeho 
držitelem osoba fyzická nebo právnická. 

Pro bezhotovostní úhradu poplatku je 
nutné uvést variabilní symbol držitele psa 
a poukázat jej na číslo účtu: 19-11622761/0100. 
Variabilní symbol Vám sdělí a případné 
dotazy zodpoví Lucie Bartková na emailu: 
LBartkova@radvanice.ostrava.cz nebo 
tel. č.: 599 416 133. Odbor FaR
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Úřad v současné době pracuje v omezeném 
režimu stejně jako jednotliví úředníci. Pro 
zabezpečení chodu úřadu v souladu s doporu-
čením vládních orgánů bylo nutné zavést nutná 
opatření. Úředníci jsou rozděleni do dvou 
skupin tak, aby byl jejich kontakt omezen na 
minimum, ale přitom jsou zachovány všechny 
důležité aktivity odborů úřadu. Občané mohou 
úřad navštívit pouze po předchozí telefonické 
domluvě. Neboť jsme malý úřad, nelze korigo-
vat množství lidí v budově jiným způsobem. 
Platí apel vyřizovat všechny záležitosti pri-
oritně bezkontaktně, což je poštou, e-mailem 
a telefonicky, popř. datovou schránkou. Došlo 
také k přestěhování pokladny a podatelny do 

přízemí budovy, kde si lidé mohou vyřídit své 
záležitosti přes upravené okno přímo zvenčí 
budovy. 

Úřední dny pro občany zůstaly zachovány 
v pondělí a ve středu, avšak od 9:00 do 17:00 
hodin (s polední přestávkou od 11:30 do 12:30 
hod.). Ve stejných úředních hodinách lze vyří-
dit i záležitosti z CZECH POINT. 

Odlišné jsou úřední hodiny stavebního 
úřadu. V pondělí jsou stejné od 9:00 do 17:00 
hodin (s polední přestávkou od 11:30 do 12:30 
hod.), ale ve středu je styk s občany omezen 
pouze na dopoledne od 8:00 do 11:30 hodin. 
Využili jsme totiž stávající situace a zahájili 

jsme plánovanou rekonstrukci budovy staveb-
ního úřadu.

Jsme jedním z mála úřadů, který funguje 
pro občany, a doufáme, že se nám podaří pří-
znivou situaci navzdory zdravotním rizikům 
udržet.

Před úřadem přibyl bezkontaktní stojan 
s dezinfekcí a venkovní posezení k vyřízení 
úředních záležitostí, jak doporučuje minister-
stvo. Také stále probíhá každodenní výdej rou-
šek (v pondělí až pátek) na odboru sociálních 
věcí a školství. Zároveň sociální pracovnice 
udržují kontakt se seniory, s nimiž denně dis-
kutují. Další alternativou k získání ochranných 
pomůcek jsou dva rouškomaty v městském 

obvodě, kde si lze zakoupit nejen roušky, ale 
i ochranné rukavice a dezinfekci. Distribuce 
roušek všem obyvatelům našeho městského 
obvodu proběhla do všech schránek podle 
počtu obyvatel v jednotlivých domácnostech. 

Hasiči provádějí dezinfekce zastávek, hřbi-
tovů, laviček i schránek bytových domů.

Děkujeme, že dodržujete všechna bezpeč-
nostní opatření, která jsou sice omezující, ale 
věřme, že to děláme pro zdraví svoje, zdraví 
svých blízkých i zdraví nás všech.

Aleš Boháč,  
starosta

z bývalého 
radvanického 
koupaliště se 
stává krásný park

Areál bývalého radvanického koupaliště 
mění každým dnem svůj vzhled. Právě dobíhají 
práce, které byly plánovány k dokončení v půlce 
tohoto roku. Kromě inlineové dráhy, kterou jsme 
otevřeli vloni, se postupně dokončuje revitalizace 
celého území, zeleň nabrala na své kráse a přibý-
vají zde také moderní prvky mobiliáře – lavičky, 
posedy, závěsná lehátka, dětské hrací prvky, 
altán apod. Letos bychom chtěli dokončit také 
první etapu revitalizace dna původního bazénu, 
která bude zaměřena na výstavbu odpočinkové 
zóny a hry našich nejmenších. 

Areál je v současné době bezpochyby jed-
ním z mála míst, které je možné v době ome-
zení pohybu navštívit. Přesto nezapomeňte 
dbát opatrnosti a bezpečnostních opatření. 

Aleš Boháč, starosta

Využili jsme doby, kdy je menší frekvence 
pohybu aut na cestách, a zahájili jsme opravy 
plynárenských a vodárenských zařízení pod 
komunikacemi. Dále také probíhá stavba sbě-
rače B (kanalizace). Z naší strany nedošlo 
k zastavení žádné stavby, i když vnímáme kom-
plikace z hlediska stavebních firem, zejména 
spojené s dodávkou stavebních materiálů. Ale 
např. firma EUROVIA, která pracuje na něko-
lika našich stavbách, je jedinou v karanténě 
a zastavila prozatímně stavební práce. 

R ad a měs t ského obvodu R adva n ice 
a Bar tovice vypsala veřejnou zakázku na 
výstavbu nového přechodu pro chodce na uli-
cích Těšínská a Bémova a opravu zbývající 

části chodníku na ulici Čapkova u restaurace 
U Břenků. V současné době se soutěží firma 
na opravu komunikace Za Šachtou, která měla 
navazovat na výměnu vodovodů firmy OVaK. 
Zde však po prvním týdnu z důvodu pandemie 
došlo k pozastavení prací ze strany OVaK.

Přípravy mnoha investičních akcí a rekon-
strukcí stále probíhá, nicméně zde již pociťu-
jeme ekonomické dopady na straně výpadku 
příjmů. 

Omezení pohybu lidí jsme využili ještě 
v další potřebné aktivitě – došlo k rozšroubo-
vání, opravám a nalakování většiny laviček na 
veřejných prostranstvích, hřbitovech a v parcích.

Aleš Boháč, starosta

Opravy se v našem městském 
obvodě nezastavily

Informace o probíhajících 
opatřeních ve vztahu ke COVId 19
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v měsíci květnu
Všechny naplánované kul-
turní akce, které měl pořádat 
městský obvod Radvanice 
a Bartovice v měsíci květnu, 
jsou zrušeny. Červnové akce 
budou probíhat podle aktu-
ální situace.

Kalendář událostí

Pouť ke Sv. anně 
v červenci

Občané se opakovaně ptají, zda se bude konat 
v červenci tradiční pouť ke Sv. Anně v Ostravě-
-Bartovicích. Přípravy stále probíhají, ale zatím 
nedokážeme odhadnout, zda se situace spo-
jená s pandemií COVID 19 zlepší a jak dalece 
budou platná vládní omezení v nouzovém stavu. 
Veškeré kulturní akce se budou konat podle 
aktuálních možností, o čemž budeme občany 
informovat. (red)

zÁPIS dO mŠ
S ohledem na mimořádná opatření minis-

terstva zdravotnictví a vlády k ochraně oby-
vatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření 
onemocnění́  COVID-19 se letošní zápis do MŠ 
Ostrava -Radvanice pro školní rok 2020/2021 
uskuteční bez osobní přítomnost i dět í 
a zákonných zástupců v období od 4. 5. do 
12. 5. 2020 v tomto režimu: 
Podání žádosti 
Vyplněnou přihlášku včetně Čestného pro-
hlášeni o očkování dítěte je možné doručit 
následujícími způsoby: 
1. do datové schránky školy (q8bkwmy).
2. e-mailem s uznávaným elektronickým pod-

pisem (nelze jen poslat prostý email!).
3. poštou – na adresu: MŠ Ostrava -Radvanice, 

Těšínská 279, 716 00.
4. podáním do poštovní schránky mateřské 

školy na budově MŠ.
5. osobní podání: v případě osobního podání 

žádosti zákonným zástupcem dítěte je 
nezbytné kontaktovat ředitelku MŠ Danu 
Lérovou (msradvanice@seznam.cz, mobil 
602 630 220) a sjednat si termín předání 
dokumentace nezbytné k přijetí dítěte.

	 (Pokud	bude	podání	učiněno	e-mailem	bez	
uznávaného	elektronického	podpisu,	je	nutné	
jej	do	5	dnů	ze	strany	zákonného	zástupce	
potvrdit	jedním	z	výše	uvedených	způsobů.)	

Povinné dokumenty: 
1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdě-

lávání pro školní rok 2020/2021, včetně 
Čestného prohlášeni o očkování dítěte – 
dostupná na webových st ránkách MŠ 
(https://www.msradvanice.cz/dokumenty)

2. Kopie rodného listu dítěte (uveďte na ni 
souhlas zákonného zástupce s poskytnu-
tím kopie RL a podpis. Po ověření údajů na 
přihlášce bude kopie RL skartována) 

3. Kopie očkovacího průkazu (nepožaduje se 
u předškoláků) 

	 (V	případě,	že	dítě	nebylo	očkováno	podle	
očkovacího	kalendáře,	musí	zákonný	
zástupce	kontaktovat	na	dálku	praktického	
lékaře	a	vyžádat	si	od	něj	potvrzení,	že	je	dítě	
proti	nákaze	imunní	nebo	se	nemůže	očkování	
podrobit	pro	trvalou	kontraindikaci.)
Jestliže zákonný zástupce doloží kopii 

dokladu o očkování a čestné prohlášení, nemusí 
již pro účely správního řízení o přijetí do 
mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření 
nebo potvrzení lékaře. 

Pro školní rok 2020/2021 se předpokládá 
cca 37 volných míst.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání 
mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let. 

Lérová Dana – ředitelka MŠ
tel.: 596232782 

e-mail: msradvanice@seznam.cz www.
msradvanice.cz

zÁPIS do mŠ Bartovice na 
školní rok 2020/ 2021

Z důvodu  koron av i r u  a  one mo c ně n í 
COVID-19 bude zápis do Mateřské školy 
v Bar tov icích probíhat bez př ítomnost i 
dětí a zákonných zástupců a to v období od 
2. května 2020 do 15. května 2020
Podání žádosti k přijetí dítěte 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné 
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit 
písemně nebo ústně do protokolu anebo v elek-
tronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit 
následujícími způsoby: 
1. do datové schránky školy: 3sikwgk
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpi-

sem (nelze jen poslat prostý email!) krumnik-
lova@mszajesterkou.cz 

3. poštou Mateřská škola Ostrava ‑Bartovice, Za 
Ještěrkou 8, příspěvková organizace 717 00

4. osobní podání: pouze v nejnutnějších případech, 
po telefonické domluvě a to tak, aby nedošlo 
k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob 
v prostorách školy, ve čtvrtek 14. 5. 2020: 
telefon ředitelky školy: 774 026 546

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správ-
ního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 
školského zákona, kterými jsou: 
•  jméno a příjmení žadatele (dítěte), 
•  datum narození, 
•  místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu 

pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního 
řádu), 

•  označení správního orgánu, jemuž je žádost 
určena (konkrétní mateřská škola), 

•  podpis osoby, která žádost podává (v tomto 
případě podpis zákonného zástupce, který 
dítě při podání žádosti zastupuje). 
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný 

zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své 
oprávnění dítě zastupovat. 

Pro doložení rodných listů platí, že stačí ode-
slat jejich prostou kopii dálkovým způsobem. 
Doložení řádného očkování dítěte 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 
zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povin-
nosti podrobit se stanoveným pravidelným očko-
váním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze 
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro 
trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká 
dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání, 
tj. dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší 5 let.

V současné situaci nenavštěvujte osobně 
praktického lékaře. Pro doložení této povin-
nosti zákonný zástupce: 
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované
Vzor textu čestného prohlášení k očkování: 
Prohlašuji, že ( jméno a příjmení dítěte), nar. 
(XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným 
pravidelným očkováním podle zákona o ochraně 
veřejného zdraví. 
Příloha: kopie očkovacího průkazu 
Podpis zákonného zástupce
2.  doloží kopii očkovacího průkazu. 
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí 
zákonný zástupce pro účely správního řízení 
o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné 
vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Při př ijímání dět í bude ředitelka školy 
postupovat dle platných kritérií na školní rok 
2020/2021.

V Ostravě -Bartovicích 6. 4. 2020
Táňa Krumniklová

ředitelka školy

základní umělecká škola 
e. runda ve Slezské Ostravě,
pobočka Ostrava-radvanice 
přijímá nové žáky
pro školní rok 2020/2021 do těchto 
oborů:

huDeBní: přípravná hudební 
výchova, housle, klavír, zpěv, 
keyboard, varhany, akordeon, vio-
loncello, kontrabas, kytara, harfa, zobcová 
flétna, klarinet, hoboj, trubka, bicí, saxofon, 
cimbál, cembalo.
tAneční 
VýtVArný
Literárně‑DrAMAtický

Rodiče mohou své děti přihlásit k výuce 
uvedených oborů prostřednictvím při-
hlášky na webových stránkách školy: www.
zusslezskaostrava.cz nebo přihlášku poslat 
mailem na adresu: radvanice@zusslezska-
ostrava.cz
Doručení přihlášky bude potvrzeno mailem. 
Okamžikem otevření škol bude možnost 
žáky přihlásit osobně v prostorách školy. 

Vyučujeme v:
• budově ZUŠ na Keltičkové ul. ve Slezské 

Ostravě, tel. č. 595 245 941 
• budově ZŠ Bohumínská – výtvarný obor 
• v budově ZuŠ ul. třanovského v Ostra‑ 

vě ‑radvanicích, tel. č. 733 547 254
• budově ZŠ Ostrava -Bartovice
• budově ZŠ U Kříže v Michálkovicích
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Dne 21. 5. 2020 uplyne první rok, kdy nás náhle 
opustil náš milovaný manžel, tatínek, tchán 
a v neposlední řadě oblíbený dědeček, pan 

Miroslav Sittek. 
S láskou vzpomíná manželka Martina, syn 
Miroslav, vnouček Miroslav a celá rodina.

Dne 7. 5. 2020 by se dožil 74 let pan 

Jan Šimák
a zároveň dne 23. 5. 2020 to bude 10 let, co nás náhle 
opustil. Byl to manžel, tatínek, bratr, dědeček, strýc 

a kamarád. 
Všichni, kdo jste ho znali, uctěte, prosím, jeho 
památku tichou vzpomínkou. Stále vzpomíná 

manželka Marie, dcera Martina, vnuci Lukáš a Pavel.

Kdo	byl	milován,	není	zapomenut	…
Dne 13. května 2020 uplyne

15 let od úmrtí pana 

JuDr. karla koudelky
z Ostravy -Bartovic.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomínejte, prosím, s námi. Manželka 
Ilonka s rodinou.

Před rokem 4. května opustil svou milovanou 
rodinu a přátele

pan

Lumír Adamus.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomínejte spolu s námi. 

Manželka a děti s rodinami.

Dne 2. května 2020 vzpomeneme  
1. smutné výročí úmrtí pana

Josefa Jašky
z Bartovic.

Vzpomíná a nikdy nezapomene dcera Miluše 
s rodinou.

Vládní vyhlášení nouzového stavu omezilo mnohé provozy mnoha 
firem, pravidelný svoz odpadu, který Ostravě a dalším obcím poskytuje 
OZO Ostrava, však od počátku probíhal a stále probíhá podle běžného 
harmonogramu. Jinak to ani nejde, zvláště když je více občanů nuceno 
zdržovat se doma, a tím pádem produkují více odpadů. OZO však důrazně 
vyzývá občany, aby v případě přeplněných nádob vyčkali na jejich vyve-
zení a v žádném případě neodkládali žádný odpad na zem mimo ně. Zvláště 
v této době, kdy platí zpřísněná hygienická opatření, to představuje ještě 
větší problém než obvykle a ohrožuje to zdraví popelářů i občanů samot-
ných.

Po zhruba dvoutýdenním uzavření se od 2. dubna opět pro občany města 
otevřely sběrné dvory. Provozní doba je však vzhledem k okolnostem až 
do odvolání zkrácena a při odkládání odpadů je třeba dodržovat zvláštní 
opatření – vstup jednotlivě (maximálně ve dvou), dodržování dvoume-
trových odstupů, používání roušek a nejlépe i rukavic. Od dubna je pro 
občany opět otevřena i obecní kompostárna v Hrušově, kde lze zakoupit 
nebalený kompost a zeminový substrát (balené výrobky jsou k zakoupení 
jen ve sběrných dvorech). Pro objednání komerčních služeb OZO Ostrava 
občanům stále doporučuje upřednostnit bezkontaktní způsob objednání 
a platby – přes svůj e-shop (eshop.ozoostrava.cz).

Provozní doba sběrného dvoru v Radvanicích v období nouzového 
stavu je od pondělí do pátku od 10 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. 
V neděli je sběrný dvůr uzavřen. OZO Ostrava

Nouzový stav  
svoz odpadu neomezil 

2020

Přihlaste se nebo nominujte svou favoritku!

Finanční odměna 
ve výši 100 000 Kč, 
z níž část je věnována 
na dobročinné účely. 

Místo působení Moravskoslezský kraj.
Manažerka neziskovky ve vedení min. 2 roky, 
vede tým o 3 a více lidech. Podnikatelka nebo 
spolumajitelka firmy podniká minimálně 2 roky.  

Termín soutěže: 
9. 3. 2020–26. 7. 2020.
Přihlášky a nominace 
na www.ladybusiness.cz

výhra podmínky informace

Lady Business
hledá se

kategorie
PODNIKATELKA

MANAŽERKA 
NEZISKOVKY

kategorie

5. ročník
soutěžě

www.ladybusiness.cz



V pátek 28. 2. 2020 děti společně se svými 
rodiči již po páté vyrazily na ozdravný pobyt 
do hotelu Mesit na Horní Bečvu a to díky 
dotaci z Moravskoslezského kraje a za finanč-
ního přispění městského obvodu Radvanice 
a Bartovice. 

Letos jsme zvolili dřívější termín a i přes 
malé nepřízně počasí jsme si dva týdny na 
horách skvěle užili. Pokud bylo počasí nepří-
znivé pro lyžování, vydali jsme se poznávat 
krásy zdejší přírody a dýchat čerstvý vzduch. 
Na vycházkách jsme poznali nejen okolí hotelu 
Mesit, ale také jsme se díky naší animátorce 
dozvěděli spoustu zajímavostí o přírodě a zdej-
ším okolí. V případě, že počasí přálo lyžování, 
vyrazili jsme na sjezdovku Sachova studánka, 
kde se děti mohly zdokonalit v lyžování a ty, 
které lyžovat neuměly, se s naší animátorkou 
a instruktorkou v jedné osobě lyžovat naučily. 
Prožili jsme také úžasné animační večery nejen 
pro děti, takže jsme si mohli každý den užívat 
plnými doušky. 

 A co všechno jsme za tu dobu podnikli? 
- výšlapy do okolních kopců
- stavění sněhuláků
- lyžování
- prožili jsme olympijské dopoledne

- plnili jsme úkoly, za které jsme získali slad-
kou odměnu (poklad)

- byli jsme v bazénu, víř ivce a dokonce 
i v sauně

- podnikali jsme vycházky kolem přehrady
- měli jsme karneval (děti si vyrobily masky 

s rodiči)
- a na rozloučenou jsme měli diskotéku 

Byla toho ještě velká spousta. Troufám si říct, 
že tento pobyt byl SUPER a už teď se budeme 
těšit na další. A tímto bychom za všechny děti, 
rodiče i pedagogy mateřské školy chtěli poděko-
vat městskému obvodu Radvanice a Bartovice, 
panu starostovi Aleši Boháčovi a místostarostce 
Martině Stankušové za vyřízení dotace a umož-
nění zúčastnit se ozdravného pobytu.

Michaela Stiborová

RaB noviny 6

Ozdravný pobyt rodičů s dětmi

Podporováno	z	rozpočtu	kraje	v	rámci	dotač-
ního	programu	v	rámci	„Příspěvky	na	ozdravné	
pobyty	ŽPZ“	

Podporováno	z	rozpočtu	městského	obvodu
	projektu	„Jarní	ozdravné	pobyty	dětí	z	MŠ	
Radvanice	a	MŠ	Bartovice	v	Beskydech“

Koronavirus 
a Vrchličáci

Je 16. března 2020, jaro v rozpuku, a pře-
sto jej vnímáme zcela jinak. Ojedinělé lidské 
tváře potkáváme, možná se na nás usmívají, 
nebo dokonce i škaredí, ale pod maskami 
roušek jsou zcela nečitelné.

I naše obec nadobro utichla, jako by byla 
pod rouškou neexistence. Jen ptáci někde 
ševelí a zpívají svou píseň jara.

Školy jsou ve stavu mlčení, zanikl dětský 
smích v jejich prostorách. Chybí všude ště-
betání kluků a holek. Možná si ještě mnozí 
lebedí ve svých teplých postýlkách a říkají si, 
že ten „prevít koronavirus“ jim přece nako-
nec přinesl to vytoužené nic nedělání. Ale 
je to tak? Určitě ne. Přece kolik úkolů musí 
denně stihnout, aby se naplnilo to, co žádají 
paní učitelky. A jak musí zvládnout práci 
na počítači a kolik musí napsat mailů svým 
kamarádům.

Ale děti se přizpůsobí rychle každé situ-
aci a některým se začíná už po škole stýskat. 
To se zajisté týká i jejich rodičů. Většina 
pomáhá dětem, jak se dá, a komunikaci se 
školou zvládá excelentně, i když situace není 
vždy růžová, ale nepříznivá doba tempo 
života nezastaví. Určitě je pro všechny těžká 
a stresující, ale na druhé straně, i když jsme 
všichni od sebe vzdáleni, máme nakonec 
k sobě blíž. Asi je to možná větší solidaritou 
mezi lidmi, a tak, jak se všude mezi lidmi 
hlásá, společně ten „prevít koronavirus“ pře-
konáme. Je jaro a život přece nekončí.

Pavla Kempná, ZŠ Vrchlického
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inzerce

Uzávěrka příštího čísla 15. 5. 2020

9 0 Kč/prms  

Tel.: 734 247 711 
E-mail: objednavky@drevo-mikulik.cz 

www.drevo-mikulik.cz 





 Tvrdé štípané: metrovky 1150 Kč/prml 
 Špalky řezané na 30 – 33 cm 850 Kč/prms 
 Štípané, řezané na 30-33 cm

 Měkké štípané: metrovky 660 Kč/prml 
 Špalky řezané na 30 – 33 cm 590 Kč/prms 
 Štípané, řezané na 30 - 33 cm 650 Kč/prms 

(po domluvě i jiné délky) 




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	

Na ozdravný pobyt jsme odjížděli na začátku 
března, naše cesta vedla na hotel Medlov nedaleko 
Nového Města na Moravě. Toto město se prosla-
vilo Mistrostvím světa v biatlonu. Náš pobyt jsme 
si moc užívali. Celkem nás jelo 64 žáků druhého 
stupně ZŠ Vrchlického a 8 dospělých.

Během pobytu byl uskutečněn celodenní výlet 
do Žďáru nad Sázavou, kde se nachází památka 
UNESCO Zelená hora a výlet do Nového Města 

na Moravě. Paní učitelky a vychovatelky pro nás 
připravovaly zajímavý program, takže jsme se 
nenudili ani v deštivém počasí. Odpoledne pro 
nás dokonce nachystaly mini Olympiádu, sou-
těžili jsme například v chytání ryb na udici, sbí-
raní barevných papírků, ale nejvíce se nám líbil 
přesun po trase za pomocí stop a otisků rukou, 
museli jsme dávat pozor a správně klást kon-
četiny podle levé a pravé strany. Většině se to 

na jeden pokus nepodařilo, moc jsme se u toho 
nasmáli.

Smůla byla, že jsme museli ozdravný pobyt 
předčasně ukončit, vzhledem k situaci s koro-
navirem. Některá děvčata to dokonce hodně 
obrečela. Teď je nám doma v karanténě smutno 
po kamarádech a už se těšíme na další ozdravný 
pobyt, který se snad napřesrok ničím nezkrátí.

Žáci ZŠ Vrchlického

Ozdravný pobyt 2020

moje radvanické dětství – 
mIrOSLaV KaLOUS *1927 – 1. 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 radvanic-
kého rodáka Miroslava kalouse (* 1927). Rozhodli jsme se čtenářům velmi působivé 
čtení v několika částech přiblížit:

Pocházím z Ostravy-Radvanic, kde jsem žil do svých dvaceti let. Narodil jsem 
se v malém domku pod římskokatolickým kostelem tam, jak bývalo klempířství 
Pecháček. Měl jsem ještě dvě sestry. Maminka přivydělávala příležitostnými pra-
cemi, tatínek jako vyučený slévač kovů pracoval např. v Agrofeře v Kunčicích, během 
krize byl bez práce a když se pak před válkou začalo zbrojit, byl přijat jako slévač do 
Vítkovických železáren. Pravdou je, že tatínek byl levicově smýšlející, členem odborů 
kovodělnických pracovníků, v práci neměli takové „buřiče“ moc rádi. Přiznal, že 
když pracoval u Bati, bylo to asi jeho nejlepší místo, přesto ale brojil proti Baťovi 
kapitalistovi. S dědečkem vedli dlouhé diskuze, ledacos mu dědeček vymluvil – např. 
odjezd na pomoc Sovětskému svazu v rámci akce Interhelpo. 

Školní docházku jsem absolvoval v Radvanicích – jak obecnou, tak měšťanskou 
školu ve stejné budově jako současné radvanické děti. Vedle školy byla prodejna Bati, 
pak postavil naproti přes cestu onu typickou budovu amerického stylu s opraváren-
skou dílnou v přízemí. Do první třídy jsem nastoupil předčasně už v pěti letech v roce 
1932. Ve škole také působili učitelé Vilém Havlásek, Ladislav Třenecký (o kterém 
jsme věděli, že je spisovatelem), Josef Mikš. Byli rovněž činovníky v Sokole a na ně se 
zaměřilo gestapo při zatýkání českých intelektuálů jako na první. Z koncentračního 
tábora se nevrátil žádný z nich. Další učitel na měšťance Gustav Merta v roce 1941 sta-
čil uprchnout na západ, stal se vojákem zahraniční armády a po válce se vrátil zpět.

Kromě Sokola v Radvanicích působila také Dělnická tělocvičná jednota, která sídlila 
v Dělnickém domě nad pivovarem (dnes je tam pekárna Mayak). V zahradě u Dělnického 
domu byl dům č. p. 28 a tam byla kdysi první radvanická škola. Bydleli tam babička s dědeč-
kem a právě tam jsem trávil velkou část svého dětství. Do Dělnického domu jsem chodil na 
cvičení, taky hrát divadlo. Pamatuji se, že svého času tam režíroval profesionální herec Jan 
Pacl z Národního divadla moravskoslezského. Také Orel měl svou tělocvičnou jednotu, 
kde se hrávalo divadlo – byla opravdu velká soutěživost mezi jednotlivými spolky. Konaly 
se divadelní představení, výlety, přednášky, koncerty a mnoho dalšího. V Radvanicích 

působili rovněž spiritisté, sjížděli se zde 
z celé severní Moravy a Slezska. Vydávali 
spiritistický časopis Spiritistická revue 
s mystickými a medijními kresbami, malo-
vanými v transu. Postavili si spiritistický 
dům, později ještě přístavbu a provozovali 
díky velmi dobrému hereckému souboru 
a moderním elektrickým parkem vybave-
nou divadelní scénu kvalitní divadelní před-
stavení. Navíc dům stál poblíž tramvajové 
zastávky Pivovar, tak byl lehce dostupný. 
Úzkorozchodná trať z Ostravy do Karviné 
Radvanice míjela za humny, jen v jednom 
místě je křižovala a to právě nedaleko pivo-
varu. Dnes je tam na památku informační 
tabule a nějaký ten metr kolejnice uložené 
v dlažbě. 
Konec 1. části. Zdroj KMO
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