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Další nově zrekonstruovaný dům
na ul. Těšínská 259 a 261

Kulturní akce
plánujeme v předstihu
Chceme být optimisté, proto věříme, že se kulturní život
dříve či později rozběhne. Chystáme tradiční akce městského obvodu, jako je např. Pouť ke Sv. Anně a Radvanické
slavnosti. Čekáme na plán rozvolnění vládních opatření
spojených s covidem, abychom mohli naplánovat akce ve
společenském domě a promítání letního kina. Nicméně
velké akce se nedají organizovat ze dne na den, proto jsme
už nyní na adventní čas připravili s organizátorem koncert
Odbor OaVV
Evy Burešové.

QQ Bytový dům před rekonstrukcí

QQ Bytový dům po rekonstrukci

V dubnu byla dokončena
generální rekonstrukce bytového domu, která započala
již na konci minulého roku.
Kromě zlepšení energetick ých vlast nost í by tového
domu dostala budova nový
plášť, došlo k zateplení sklepů
a půdy, ok na a dveře byly
vyměněny. Dům má novou
hydroizolaci, proběhla sanace
QQ Bytový dům na ul. Trnkovecká 5 před
vnitřních sklepních prostor,
rekonstrukcí
rekonstrukce hlavních rozvodů elektřiny, vody a kanalizace, byly vyměněny plynové kotle za nové a moderní. Také koupelny prošly opravami
a rekonstrukce neminula ani střechu domu. Jsme rádi, že se nám na rekonstrukci
podařilo získat dotace. Předpokládaná cena rekonstrukce činila bezmála 22 mil. Kč,
ale konečné náklady po veřejné soutěži a ukončení prací byly pouze cca 15,7 mil. Kč.

EVA BUREŠOVÁ
S KYTARISTOU KRYŠTOFEM TOMEČKEM
7. 12. 2021 od 19:00
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
Ostrava-Radvanice
Svou účastí podpoříte děti z Dětského domova Ostrava-Hrabová.
pořadatel

partneři

Více informací o koncertech
naleznete na www.madleine.cz.
®

Vstupenky za zvýhodněnou
cenu 350 Kč v předprodeji ®
na radvanické radnici.

Velké poděkování patří nájemníkům domu za jejich trpělivost a součinnost se stavební firmou.
Na ukončenou rekonstrukci nyní navazuje rekonstrukce
dalšího bytového domu, tentokrát na ulici Trnkovecká 5.
Aleš Boháč,
starosta

Zábavná
procházka s úkoly

Po dlouhé zimě opět zavládlo jaro a s ním
přišla i chuť jít ven a zaskotačit si. Milí rodiče,
prarodiče, přátelé a děti, pro které je tato
zábava připravena, přijďte si zpestřit svůj
volný čas různými aktivitami. Zveme vás na
zábavou procházku s názvem JARO U NÁS,
a to v našich parcích v městském obvodu
Radvanice a Bartovice – v Dalimilově parku,
Kouparku a na Naučné stezce v Bartovicích.
Všude tam na vás budou čekat úkoly, při kterých se budete bavit od prvních kroků procházky až do cíle. Úkolů bude celkem šest.
Kde je splníte, záleží čistě na vás. Pokud
budete chtít kupříkladu splnit dvě aktivity
v Kouparku a další v Dalimilově parku, případně na stezce v Bartovicích, rozhodnete
se vy sami. Cílem je splnit všechny úkoly.
Některé z nich můžete absolvovat dokonce
doma. Je jen důležité přijít se podívat a zjistit, co máte splnit či vytvořit. Budeme moc
rádi, když dítě u plnění úkolů vyfotíte (6 úkolů/6 fotografií) a pošlete nám všechny fotografie nejpozději do 1. 6. 2021 na email:
radvanice@kmo.cz. Za každý splněný úkol
vám připíšeme jeden bod.
Ú kol y mů ž e t e pl n i t o d 15 . 5 . do
31. 5. 2021.
Ve spolupráci s městským obvodem
Radvanice a Bartovice všechny soutěžící
děti odměníme.
Věříme, že se k nám přidáte.
Hodně štěstí při plnění úkolů, ať se vám
procházka líbí!
Na zábavnou procházku vás zvou vaše
knihovnice radvanické pobočky KMO, p. o.,
společně s autorkou nápadu paní Michaelou
Klofáčovou.
KMO, pobočka Radvanice

Dne 28. dubna 2021
jsme si připomněli již 2. smutné výročí,
kdy nás po těžké nemoci navždy opustila
naše milovaná manželka, maminka
a babička, paní

Rekonstrukce ulice Holešova

Z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu na 52. schůzi
konané dne 17. března 2021 mimo jiné
- rozhodla o uzavření smlouvy o organizo-

-

-

Pavlínka Dudášová
Nikdy nezapomenou
manžel Ondřej, dcera Jarmila
a vnuk Roman s rodinou.
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-

vání veřejné služby na území městského
obvodu v let e ch 2021–2023 a dohody
o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku s Úřadem práce České republiky,
rozhodla o uzav ření darovací smlouv y
s dárcem Liberty Ostrava a.s. na poskytnutí finančního daru ve výši 113 080 Kč bez
DPH určeného k celoročnímu čištění místních komunikací a parkovišť,
projednala žádost Základní školy Ostrava
‑Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková
organizace, a souhlasila s realizací projektu „Multifunkční hřiště základní školy
na pozemku p. č. 1346, v k. ú. Bartovice“
a s podáním žádosti o podporu na realizaci projektu v rámci dotačního programu
Národ ní spor tov ní agent u r y, Prog ram
č. 16252, Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024, Výzva 12/2020 Sportovní
infrastruktura – investice do 10 mil. Kč,
rozhodla o zadání veřejné zakázky malého
rozsahu pod názvem „Realizace discgolfového hřiště v areálu sadu Šporovnice“,
jmenovala nové členy do jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Ostrava‑Radvanice,
projednala majetkové záležitosti městského
obvodu,
schválila rozpočtové opatření.

Rada městského obvodu na 53. schůzi
konané dne 31. března 2021 mimo jiné

- rozhodla o uzavření darovací smlouvy na
finanční dar ve výši 500.000 Kč určený na
zhotovení chodníků a mobiliáře v rámci realizace projektu „Revitalizace zeleně kolem
domů s pečovatelskou službou v Ostravě
‑Bartovicích“ s dárcem Liberty Ostrava a.s.,

- rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek a pořadí nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce pro stavbu
pod názvem „Realizace discgolfového hřiště
v areálu sadu Šporovnice“ o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy
o dílo se zhotovitelem HEPA group s. r. o.,
- rozhodla o zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce pod názvem
„Rekonstrukce zpevněných ploch na hřbitově v Radvanicích, II. etapa“,
- rozhodla o zadání veřejné zakázky pod
názvem „Stavební úpravy a rekonstrukce
st řechy na zelenou st řechu na objek t u
p. č. 2099, k. ú. Radvanice“,
- projednala majetkové záležitosti a záležitosti bytového fondu městského obvodu.
Rada městského obvodu na 54. schůzi
konané dne 14. dubna 2021 mimo jiné

- rozhodla o zadání veřejné zakázky malého
rozsahu pod názvem „Parkoviště na ulici
Dopravní v Radvanicích“ a o zaslání výzvy
k podání nabídky uchazečům,
- projednala majetkové záležitosti: schválila záměr y prodeje garáže a pronájmů
pozemků, rozhodla o uzavření smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavření budoucích smluv o zřízení věcného
břemene – služebnosti, spočívající v povinnosti městského obvodu strpět umístění
staveb přípojek a umožnit přístup k těmto
stavbám v souvislosti s jejich provozem,
opravami či odstraněním na pozemcích
města,
- projednala záležitosti bytového fondu městského obvodu,
- schválila rozpočtové opatření.
Kateřina Zdražilová,
tajemnice

Velikonoční putování za
pokladem v MŠ Radvanice
V rámci distanční výuky v MŠ Radvanice
s tématem „Velikonoce“ měli rodiče s dětmi připravený jeden dobrovolný úkol na velikonoční
víkend.
A co bylo náplní „Velikonočního putování za
pokladem“?

Návrat žáků
do školy

Všichni, kteří se podílíme na výchově
a vzdělávání dětí, jsme s netrpělivostí očekávali
znovuotevření škol. V pondělí 12. dubna se alespoň někteří z nás dočkali. Žáci i pedagogové
naší školy se těšili na opětovné setkání a společné chvíle, protože odloučení bylo opravdu
dlouhé. I přes povinnost se testovat proběhl
nástup žáků bez potíží, v přátelské a radostné
atmosféře. Pevně věříme, že prezenční výuka
bude pokračovat i nadále a my se budeme
společně vzdělávat a radovat z každodenních
Za kolektiv školy
zážitků. 
Barbara Vylegalová a Radmila Sulková

- inzerce

Základní umělecká
škola E. Runda

Sledovat šipky, které ukazovaly správný
směr cesty, a plnit úkoly týkající se jarního
období. Nebylo to ale jednoduché. Dopisy se
zadáním byly důmyslně schovány a ne vždy
nalezeny. Děti si měly například vzpomenout
na jména pěti jarních květin, vytleskat slovo
„Velikonoce“ a zapsat správný počet tlesknutí,
skákat jednonož atd. Cesta dovedla malé i velké
poutníky až na okraj často navštěvovaného
Kouparku, kde poslední dopis prozradil místo
ukrytého pokladu. A vážně tam byl! Někdo
hledal déle, někdo krátce. Malá krabička obsahující čokoládová vajíčka určitě potěšila naše
předškoláky.
Věříme, že jsme dětem i rodičům aspoň
trošku zpestřily nelehké období vzdělávání
a nyní už jsme rády, že aspoň předškolní děti
nastoupily do mateřské školy a mohou se vzdělávat prezenčně.
Kolektiv učitelek z MŠ Radvanice

Testování dětí
v MŠ Radvanice

Po dlouhé pauze se aspoň předškolní děti
mohly 12. 4. 2021 vrátit do MŠ. Ovšem pouze
s podmínkou, že se ráno s pomocí rodičů otestují
a test bude negativní. V šatně dětí se připravila
testovací místnost, ve které byly umístěny dětské stolečky, na kterých byly dětem k dispozici
puzzle, malé stavebnice a omalovánky, aby si
zkrátily dlouhou chvíli při čekání na výsledek
testu. Do testovací místnosti se rodiče s dětmi
dostavili ihned po příchodu do MŠ. Zde rodiče
děti otestovali neinvazivními testy z přední
části nosu. Následně se spustila minutka, která
odpočítavala 15 minut. Jestliže byl výsledek
provedeného testu negativní, dítě mohlo v MŠ
zůstat. První den proběhl velmi hladce, děti do
MŠ přišly s úsměvem na tváři a testování zvládly
výborně. Také se těšíme, až budou moci do MŠ
zavítat i ostatní děti.
MŠ Ostrava-Radvanice

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

Uzávěrka příštího čísla 15. 5. 2021

ve Slezské Ostravě,
pobočka Ostrava‑Radvanice,
přijímá nové žáky
pro školní rok 2021/22

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÉ ŠKOLY
PROBĚHNE VE DNECH
31. 5. – 3. 6. 2021 od 14.00 do 17.00 HOD.
 H u d e b n í o b o r : př íprav ná hudební
výchova, housle, klavír, zpěv, akordeon, violoncello, kontrabas, kytara, harfa, zobcová
flétna, klarinet, hoboj, trubka, bicí, keyboard
 Taneční obor
 Výtvarný obor
 Literárně-dramatický obor

Rodiče mohou své děti přihlásit k výuce uvedených oborů osobně v:
• budově ZUŠ, ul. Keltičkova, Slezská
Ostrava
• budově ZŠ Bohumínská – výtvarný obor
• budově ZUŠ, ul. Třanovského 501/12
v Ostravě‑Radvanicích,
tel.: 733 547 254, 596 232 167
(radvanice@zusslezskaostrava.cz)
• budově ZŠ Ostrava‑Bartovice
• budově ZŠ U Kříže v Michálkovicích
nebo na tel. č. 595245941 popř. prostřednictvím přihlášky na webových stránkách školy:
www.zusslezskaostrava.cz

Školka tak
trochu jinak…

Od 1. března do 11. dubna byly dveře všech
mateřských škol pro děti uzavřeny. Během této
doby pedagogové vytvářeli pro děti předškolního věku s povinnou školní docházkou distanční
vzdělávání. Posílali jim různé úkoly, pracovní
listy, zajímavé odkazy a byli tak po celou dobu
v kontaktu. Děkujeme všem rodičům, že si v této
nelehké době udělali chviličku a s dětmi tyto
úkoly plnili a posílali nám je nazpátek. Snad si
s nimi tímto prožili nevšední chvilky a mohli
i nahlédnout do naší práce – práce učitelek MŠ.
Protože bylo toto období zpříjemněno velikonočními svátky, byly vyzvány i ostatní děti zapojit se
a společně vyzdobit plot mateřské školy. Každý
den před Velikonocemi přibývala na plotě nová
vajíčka, zdobená různými technikami. K vidění
byli i velikonoční zajíčci nebo nám tam nechaly
děti svoje vzkazy. Moc nás to všechny potěšilo!
A určitě jste si také všimli jarní výzdoby v oknech,
kterou jsme pro vás vytvořili. 12. dubna byl ukončen nouzový stav a naši předškoláci se vrátili do
školky. Naučili se společně se svými rodiči používat antigenní testy a pokračují v běžné výuce.
Doufejme, že se k nám brzy připojí i ti mladší
a opět si budeme hrát všichni dohromady.
Kolektiv MŠ Za Ještěrkou, Ostrava‑Bartovice
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Velikonoce v mateřských školách

Cibuloviny opět rozkvetly

Testování zvládli žáci na jedničku
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