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Statutární město Ostrava
Informační měsíčník občanů městského obvodu 
Radvanice a Bartovice

rab NOVINY

www.radvanice.ostrava.cz | e‑mail: posta@radvanice.ostrava.cz  internetová televize: rab.tvova.cz

Vážení spoluobčané,
ačkoliv je situace spojená s pandemií nemoci covid-19 velice 
vážná, neměli bychom zapomínat na drobné radosti všed-
ních dní a s přicházejícím jarem vidět naději v lepší zítřky. 
Negativní zprávy ovládají veškerá média, proto bychom 
chtěli v našich novinách nalézat jiná témata plná pozitivních 
informací, orientovaná na budoucnost s přínosem pro náš 
městský obvod. 

Přesto bych chtěl na všechny apelovat, aby dodržovali aktu-
ální daná pravidla. Je to v zájmu zdraví nás všech. V případě 
jakýchkoliv dotazů či nejasností nám můžete své problémy 
volat (sekretariát tel. č. 599 416 100) nebo nám je můžete zaslat 
e-mailem (posta@radvanice.ostrava.cz). 

Svou pozornost bychom měli upnout k nadcházejícím svát-
kům jara a z prvních slunečních paprsků načerpat ztracenou 
energii. Stačí se rozhlédnout kolem, jak se všechno zelená 
a začíná kvést. Máme štěstí, že žijeme v městském obvodě, 
který je obklopen zelení a nabízí tolik krásných míst k pro-
cházkám a relaxaci.

Přeji všem krásné Velikonoce ve zdraví, klidu a pohodě!
Aleš Boháč, starosta

Z důvodu změny legislativy ve věci 
skládkování dochází k několika změ-
nám, které se bohužel projeví v našich 
životech. Ačkoliv městský obvod nemá 
na starosti komunální odpad a sběrné 
dvory, máme snahu informovat občany 
o novinkách z této oblasti. 

Předně již není možné odkládat 
použité a nepotřebné pneumatiky 
do sběrných dvorů. Nedávno přijatý 
zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích 
s ukončenou životností zakazuje pří-
jem pneumatik ve sběrných dvorech 
pod pokutou až 5 milionů Kč. Pokuta 
hrozí i tomu, kdo se pneumatik zbavuje 
v rozporu se zákonem, a to až do výše 
100 tisíc Kč. Použité pneumatiky ode-
vzdávejte v místech zpětného odběru 
(autoservisy, pneuservisy) zapoje-
ných do kolektivního systému Eltma. 
Zpětný odběr se provádí bezplatně, bez 
vazby na nákup zboží a bez ohledu na 
značku pneumatik. Seznam odběrných 
míst v Ostravě i celé ČR naleznete na 
st ránkách www.mzp.cz /cz /odber_
pneu nebo www.eltma.cz /sberna-
mista. Pro občany Radvanic a Bartovic 
jsou nejbližšími odběrnými místy asi 
Pneuservis Dužík na ul. Michálkovické 
2051/120 ve Slezské Ostravě nebo 
šenovská K&K PNEU s. r. o.

Změnou legislativy dochází také 
k nárůstu cen za skládkování. Náš 
městský obvod doposud jako jediný 
ze všech městských obvodů v Ostravě 
hradil občanům bezplatné ukládání 
suti ve sběrném dvoře. Vedla nás k tomu 
snaha ke snižování černých skládek na 
různých místech městského obvodu, 

zejména v lesích. Bohužel tuto výhodu, 
kterou jsme hradili z našeho rozpočtu 
(tedy z prostředků nás všech), zneuží-
vali občané a firmy i z ostatních částí 
města Ostravy nebo z okolních měst 
a obcí. Stačilo, když si do auta přizvali 
kohokoliv s bydlištěm v Radvanicích 
a Bartovicích a ten ve sběrném dvoře 
prokázal svou totožnost. Objem odlo-
žené suti tak každoročně stoupal několi-
kanásobně. Vzhledem k tomu, že nejsme 
schopni zabezpečit větší kontrolu a nová 
legislativa cenu za odvoz suti znásobila, 
vedení městského obvodu se rozhodlo 
od 1. 5. 2021 zrušit službu bezplat-
ného ukládání suti ve sběrném dvoře. 
Svou stavební suť budete sice moci 
nadále do sběrného dvora ukládat, ale 
již jako zpoplatněnou službu stejně jako 
ostatní občané. Pro příklad uvádíme 
informativně ceny: 1 kýbl suti (10 l) = 
10 Kč, menší vozík (400 l) = 220 Kč.

Co u nás však bude nové – posílíme 
úklidové akce v městském obvodě. 
K jarní a podzimní úklidové akci při-
byde i letní v srpnu na konci prázdnin. 
Je to také jedna z variant boje proti čer-
ným skládkám. Kontejnery na objem-
nější odpad umístěné v ulicích bývají 
pro mnohé blíže k obydlí než sběrný 
dvůr, jsou určeny pro naše občany 
a nikoli cizí, což jistě pozitivně povede 
k likvidaci nepotřebného odpadu. 
Městský obvod tak ušetřené prostředky 
za odvoz suti ze sběrného dvora vyna-
loží zpět do likvidace odpadu z domác-
ností a zahrad zdejších občanů. 

Aleš Boháč, starosta

Pozor! Velké změny 
ve sběrných dvorech 
s umísťováním pneumatik 
a stavební suti

Veselé 
Velikonoce

záPIs  
do mateřských škol 

informace na straně 3 



Rada městského obvodu na 50. schůzi 
konané dne 17. února 2021 mimo jiné
- schválila konání rozborů hospodaření za rok 

2020 školských příspěvkových organizací, 
jejichž zřizovatelem je městský obvod,

- projednala návrh na přípravu a záměr podání 
žádosti o podporu z Ministerstva životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu 
Životní prostředí, výzva č. 05_20_144 pod 
názvem MŽP_144. výzva, PO 1, SC 1.3, prů-
běžná, na realizaci akce „Zelené střechy – 
zastávky MHD“ a souhlasila s podáním 
žádosti o dotaci za podmínky souhlasného 
stanoviska Rady města Ostravy,

- projednala majetkové záležitosti: schvá-
lila záměry pronájmu pozemků, rozhodla 
o uzavření nájemních smluv na pozemky, 
rozhodla o udělení souhlasu s umístě-
ním a provedením stavby „Cyklistická 
trasa úsek J, V Radvanice -Michálkovice“ 
a stavby „Cyklistická trasa J, úsek Radvani- 
ce -Bartovice“ na pozemcích města, roz-
hodla o uzavření budoucích smluv o zřízení 
věcného břemene – služebnosti, spočíva-
jící v povinnosti městského obvodu strpět 
umístění staveb přípojek a umožnit přístup 
k těmto stavbám v souvislosti s jejich pro-
vozem, opravami či odstraněním na pozem-
cích města, 

- projednala záležitosti bytového fondu měst-
ského obvodu, 

- schválila rozpočtové opatření.
Rada městského obvodu na 51. schůzi 
konané dne 3. března 2021 mimo jiné
- projednala žádost statutár ního města 

Ostravy o souhlas s umístěním a provedením 
stavby „Vybudování nabíjecích stanic pro 
elektromobily“ pro pozemky parc. č. 2090, 
parc. č. 730/12, vše v k. ú. Radvanice, a parc. 
č. 208/1, v k. ú. Bartovice, svěřená správa 
městskému obvodu, a rozhodla o udělení 
souhlasu s umístěním a provedením stavby 
a s další projektovou přípravou pro pozemky 
parc. č. 2090, kde bude vybudována jedna 
nabíjecí stanice s dvěma parkovacími místy, 
parc. č. 730/12, kde bude vybudována jedna 
nabíjecí stanice s dvěma parkovacími místy, 
vše v k. ú. Radvanice, a parc. č. 208/1, kde 
budou vybudovány dvě nabíjecí stanice se 
čtyřmi parkovacími místy, v k. ú. Bartovice,

- projednala další majetkové záležitosti: schvá-
lila záměr pronájmu pozemku, rozhodla 
o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného 
břemene – služebnosti, spočívající v povin-
nosti městského obvodu strpět umístění staveb 
přípojek a umožnit přístup k těmto stavbám 
v souvislosti s jejich provozem, opravami či 
odstraněním na pozemcích města, rozhodla 
souhlasit se směnou a s následným svěře-
ním nemovitých věcí – pozemků městskému 
obvodu a podáním žádosti o tuto směnu statu-
tárnímu městu Ostrava. 

Kateřina Zdražilová,
tajemnice
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z jednání místní samosprávy
V městském 
obvodu budeme 
mít další 
workoutové hřiště

Náš městský obvod je jedním z šesti 
ost ravských městských obvodů, k terý 
usiluje o dotaci na nové venkovní cvičiště, 
tzv. workoutové. Hřiště by mělo vznik-
nout v zář í letošního roku u Hasičské 
zbrojnice v Bartovicích. Věříme, že nám 
toto cvičiště zapadne do postupně vytvá-
řeného konceptu tvorby zajímavého spor-
tovního místa na území našeho městského 
obvodu.

Aleš Boháč, starosta

discgolfové 
hřiště 
ve Šporovnici

Rada městského obvodu Radvanice 
a Bartovice schválila vyhlášení veřejné 
zakázky na vybudování discgolfového 
hřiště na území revitalizovaného sadu 
ve Šporovnici. Máme snahu vytvořit na 
území našeho městského obvodu co nej-
více venkovních aktivit pro děti i dospělé. 
Revitalizace sadů by se měla s tímto spor-
tovním projektem „potkat“ a realizace 
by měla být dokončena v říjnu letošního 
roku. Pro informaci občanům uvádíme, 
že discgolfová hřiště jsou na území statu-
tárního města Ostravy pouze tři, ale žádné 
nemá k dispozici tak velkou plochu, jaká je 
záměrem k využití u nás.

Aleš Boháč, starosta

Nové 
multifunkční 
hřiště 
v bartovicích

Rada městského obvodu Radvanice 
a Bartovice odsouhlasila podání žádosti 
Národní sportovní agentuře na financování 
nového multifunkčního hřiště u budovy bar-
tovické školy. Měla by zde vzniknout plocha 
s moderním umělým povrchem k využití na 
fotbal, tenis či basketbal. Předpokládáme, 
že stavební práce budou zahájeny do letních 
prázdnin.

Aleš Boháč, starosta

Jak už jsme infor moval i  v minulém čísle 
RaB novin, probíhá v letošním roce sčítání lidu, 
domů a bytů. Poskytnutí údajů pro potřeby sčí-
tání je občanům uloženo zákonem. Poprvé v his-
tor ii se mohou občané České republiky sečíst 
online, a to v době od 27. 3. 2021 do 9. 4. 2021 
prost řednictvím elekt ronického formuláře na 
webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. 
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost 
od 17. 4. 2021 do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat 
listinný sčítací formulář. Formuláře budou dis-
tribuovat sčítací komisaři, kteří navštíví občany 
v domácnostech. Formuláře lze získat i odevzdat 

na kontaktním místě, kterým je pobočka České 
pošty v Radvanicích.

Zároveň upozorňujeme občany, aby v zájmu své 
bezpečnosti využili raději vyplnění bezkontaktního 
formuláře na uvedené webové stránce nebo sami  
odevzdali vyplněný listinný sčítací formulář na 
pobočce pošty v Radvanicích. V případě, že upřed-
nostní návštěvu sčítacího komisaře ve své domác- 
nosti, aby obezřetně zvážili, komu otevírají, a nepod-
lehli případným podvodníkům nebo podomním pro- 
dejcům. Sčítací komisaři budou řádně označeni a při 
jakýchkoliv pochybnostech o jejich totožnosti lze  
přivolat hlídku městské policie na č. 156. (red)

Kdo nevyplní formulář ke sčítání lidu online, 
toho navštíví v domácnosti sčítací komisař

NECHTE SE INFORMOVAT 
O ODSTÁVKÁCH ELEKTŘINY 
E-MAILEM NEBO SMS

Je to snadné. 

Krok 1

Zaregistrujte se na webové stránce:  
www.cezdistribuce.cz/sluzba

Krok 2

Vyplňte: 

  EAN kód (18místný číselný kód najdete na vyúčtování 
za elektřinu)

 Datum narození zákazníka / IČO 

 E-mail pro potvrzení nastavení služby

Krok 3

Registrovat můžete až 3 e-maily a 1 telefonní číslo pro SMS. 
Informace o odstávkách tak mohou chodit nejen Vám, ale 
i ostatním členům rodiny nebo například nájemníkům.

A máte HOTOVO!

O plánovaných odstávkách elektřiny budete informováni  
zdarma, minimálně 15 dnů předem e-mailem a SMS.

Váš provozovatel elektrické sítě
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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 vel-
koobjemové kontejnery na osvědčená místa v městském obvodu:

Radvanice: 17. – 18. května 2021   Q

(pondělí přistavení, úterý dopoledne odvoz)
1.  ul. Na Hrázkách – garáže  1 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.  Trnkovec – křižovatka Pošepného x Hutní 1 ks
6.  ul. Čechovova – nad bývalým kinem 1 ks
7.  ul. Dalimilova – hřiště DTJ 1 ks
8.  křižovatka Haškova x Ludvíkova 1 ks
9.  ul. Kobrova 2 ks

Radvanice: 18. – 19. května 2021  Q

(úterý přistavení, středa dopoledne odvoz)
1.  ul. Vrchlického – u školy 1 ks
2.  křižovatka Čapkova x Radvanická (u kominictví) 1 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.  Bučina – Šmídova – točna autobusu č. 29 (býv. Důl Fučík 3) 1 ks
8.  křižovatka Na Svahu x Kozácká 1 ks
9.  křižovatka Újezdní x Na Stezce 1 ks

Bartovice: 19. – 20. května 2021   Q

(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: 20. – 21. května 2021   Q

(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 1 ks
5.  křižovatka Nad Lučinou x Pod Bažantnicí 1 ks
6.  křižovatka Na Pasekách x U Důlňáku – vedle cykloodpočívárny 1 ks
7.  ul. U Důlňáku – před podjezdem u zahrádek 1 ks

Apelujeme na Vaši ohleduplnost – nedávejte do kontejnerů materiál, 
který tam nepatří. Do kontejneru nepatří popel z domácnosti, stavební 
suť a domovní odpad.

Občané našeho obvodu mohou dále využívat 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. 

Aleš Boháč, 
starosta

ÚKLIdOVá aKCe – jaro 2021

zápis do mŠ Ostrava ‑radvanice
S ohledem na vývoj pandemie v ČR se zápis do MŠ Ostrava -Radvanice pro 

školní rok 2021/2022 uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců 
v období od 3. 5. do 14. 5. 2021 v tomto režimu:
Podání žádosti 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: 
1. Do datové schránky školy (q8bkwmy).
2. E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (pokud bude podání 

učiněno e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů 
potvrdit, jinak se k žádosti nepřihlíží).

3. Poštou – na adresu: MŠ Ostrava -Radvanice, Těšínská 279, 716 00.
4. Podáním do poštovní schránky u vchodu do budovy MŠ.
5. Osobním podáním: 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.

Povinné doKumenty: 
1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022, která 

je dostupná na webových stránkách MŠ (www.msradvanice.cz/dokumenty), 
nebo si ji můžete vyzvednout v MŠ. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 
zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným 
pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo 
se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Zákonný zástupce tuto povin-
nost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. tato povinnost se netýká 
dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

2. Kopie rodného listu dítěte (bude součástí spisu).
Pro školní rok 2021/2022 se předpokládá cca 21 volných míst v MŠ Těšínská, 

cca 12 volných míst na pracovišti MŠ Trnkovecká. 
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2021 pěti let.
Pokud v červnu 2021 bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, tak 

rádi pozveme na společné odpolední setkání nově přijaté děti a jejich rodiče, které 
budeme o této akci předem informovat.

Dana Lérová, ředitelka 
tel.: 596 232 782, e-mail: msradvanice@seznam.cz, www.msradvanice.cz 

zápis do mŠ Ostrava ‑bartovice
S ohledem na vývoj pandemie v ČR se zápis do MŠ Ostrava-

-Bartovice pro školní rok 2021/2022 uskuteční bez osobní přítomnosti 
dětí a zákonných zástupců v období od 3. 5. do 14. 5. 2021 v tomto 
režimu:
Podání žádosti: 
Vyplněnou přihlášku je možné doručit následujícími způsoby: 
1. Do datové schránky školy (3sikwgk).
2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat 

prostý email!).
3. Poštou – na adresu: MŠ Ostrava -Bartovice, Za Ještěrkou 8, 717 00 

(rozhodující je datum podání).
4. Podáním do poštovní schránky mateřské školy na budově MŠ.
5. Osobním podáním: v případě osobního podání žádosti zákonným 

zástupcem dítěte je nezbytné kontaktovat ředitelku MŠ Táňu 
K r um nik lovou (k r um nik lova@mszajeste rkou.cz ,  mobi l  
774 026 546) a sjednat si termín předání dokumentace nezbytné 
k přijetí dítěte.
(Pok ud bude podán í učiněno e -mai lem 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 vzdělávání pro školní rok 

2021/2022, včetně potvrzení praktického dětského lékaře – podmín-
kou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně 
veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravi-
delným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní 
nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. 

 tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní 
vzdělávání. 

2. Kopie rodného listu dítěte (tato kopie bude součástí spisu). 
Pro školní rok 2021/2022 se předpokládá cca 20 volných míst v MŠ. 
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 

31. 8. 2021 pěti let. 
Pokud v srpnu 2021 bude epidemiologická situace příznivá, tak 

rádi pozveme na společné setkání nově přijaté děti a jejich rodiče. 
O tomto setkání Vás budeme informovat na webových stránkách školy 
a emailem.

Táňa Krumniklová, ředitelka MŠ



Moderní medicína často zachraňuje a pro-
dlužuje životy, bohužel však už neřeší kvalitu 
života poté, co je život zachráněn. Ale většina 
seniorů a handicapovaných touží žít co nejdéle 
ve vlastním bytě nebo domě. Co však dělat,  
když to zdravotní stav neumožňuje? Je tu nějaká  
jiná možnost? Ano, je, a to služba osobní asi-
stence přímo v domácnosti. Osobní asistence 
je určena lidem od 18 let věku, kteří potřebují 
pomoc druhé osoby, aby zvládali ty úkony, 
které by dělali sami, kdyby neměli žádná ome-
zení či postižení. Proto službu poskytujeme 
již od roku 2015, dle kapacitních možností 
24 hodin denně 7 dnů v týdnu na území města 
Ostravy a v přilehlých obcích.

V čem vlastně osobní asistence spočívá? 
Osobní asistentky poskytují pomoc a pod-
poru při zvládání základních životních potřeb 
a situací, jako jsou osobní hygiena, koupání 
a používání WC, přesuny na lůžko nebo vozík, 
dohled k zajištění bezpečí, péče o sebe (oblé-
kání, česání), příprava a podání stravy, dodr-
žování pitného režimu včetně dohledu nad 
užíváním léků, nakupování, doprovod k lékaři 
nebo na úřad či procházku, donáška nákupů 
a další drobné běžné úkony v domácnosti, 
smysluplné trávení volného času. 

Výhody osobní asistence spočívají především 
v tom, že je služba zajišťována v domácnostech 
klientů, tzn. v jejich přirozeném prostředí a dle 
jejich aktuálních požadavků a potřeb. Klientům 
pomáháme udržet zdravotní stav, případně ho 
i zlepšit pomocí aktivizace a rozvíjení jemné 
motoriky. V neposlední řadě naše služby umož-
ňují rodinným příslušníkům klientů vrátit se do 
pracovního života, popř. si odpočinout. Nedílnou 
součástí kvalitní osobní asistence je komunikace 
nejen s klientem, ale i s rodinou. Našim klientům 
a jejich rodinám poskytujeme také základní pora-
denství a aktuálně řešíme jejich potřeby.

A jak požádat o naše služby? Stačí kdykoliv 
zavolat.
Kontakt: tel.: 777 147 587
e-mail: reditelka@pecesrdcem.cz
www.pecesrdcem.cz
Adresa: Mírová 98/18, 703 00 Ost rava-
-Vítkovice

Jana Vávrová, ředitelka Péče srdcem, z. ú.
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v měsíci dubnu
Kalendář událostí

Dne 2. 4. 2021 slaví naše sestra paní

eliška Bělicová 
65 let. 

Všechno nejlepší, spoustu krásných dní, pevné 
zdraví. To všechno Ti ze srdíčka přeje Zdeňka, 

Majka, teta Miládka, bratr Luděk s rodinou, 
Marcelka s rodinou, Ondra s rodinou, 

František s Dankou.

Odešla jsi, jak si to Bůh přál,  
v našich srdcích a vzpomínkách zůstaneš dál. 

S bolestí v srdci oznamujeme, 
že dne 14. 3. 2021 ve věku 93 let nás 

navždy opustila naše drahá a milovaná 
maminka, babička a prababička, paní 

emma Zádrapová 

Všem, kteří jí věnují tichou vzpomínku, děkují 
dcery Ema, Alena a syn Tonda s rodinami.

Nezapomeneme na toho,  
který nám moc schází…

Dne 20. března jsme vzpomněli první 
výročí úmrtí 

paní 

mgr. margity slívové

Nikdy nezapomenou manžel a synové 
s rodinami.

Dne 17. dubna 2021 si připomínáme
6. výročí úmrtí paní

emilie Priečkové

Všem, kdo jste ji znali a měli rádi, 
děkujeme za tichou vzpomínku.

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

a vnoučata.

Dne 22. 4. 2021 uplyne už třetí rok od úmrtí 
mého manžela, otce a dědečka,  

pana 

Rudolfa mrázka

S láskou vzpomíná manželka Mária, 
syn Jan a vnuk Jan a celá rodina.

Všechny naplánované kulturní  Q

a společenské akce, které měl 
pořádat městský obvod Radvanice 
a Bartovice v měsíci dubnu, jsou 
zrušeny. Květnové akce budou 
probíhat podle aktuální situace.

Vážení rodiče,
z důvodů krizových opatření vlády České 

republiky Vám oznamujeme, že termín pro 
konání vítání občánků není zatím stanovený, 
ale proběhne pravděpodobně v měsíci květnu. 
S ohledem na aktuální pandemická opatření 
zvolíme i vhodnou formu celého slavnostního 
aktu.

Městský obvod Radvanice a Bartovice při-
stoupil k opětovnému zasílání pozvánek a při-
hlášek na vítání občánků na jméno a adresu 
trvalého pobytu dítěte. Rozesílání probíhá již od 
března 2021.

Pokud budete mít tedy zájem o slavnostní 
obřad vítání nových občánků městského 
obvodu Radvanice a Bartovice, dostavte se, 
prosím, do kanceláře matriky, 1. patro, č. dv.14 
s platným občanským průkazem, rodným lis-
tem dítěte a vyplněnou přihláškou. Rodiče 
mohou přihlásit dítě i bez pozvánky a při-
hlášku si vyzvednout přímo na matrice Úřadu 
městského obvodu Radvanice a Bartovice. 
Př ihláška je rovněž k dispozici na našich 
webových stránkách, odkaz: https://radva-
nice.ostrava.cz/cs/obcan/vitani-obcanku, 
kterou po vyplnění můžete vložit do schránky 
umístěné před radnicí našeho úřadu, zaslat 
poštou nebo prostřednictvím e-mailových 

adres skrkoskova@radvanice.ostrava.cz nebo 
posta@radvanice.ostrava.cz.

Na základě vyplněné přihlášky Vás budeme 
o termínu a průběhu konání včas informovat.

Bližší informace podá Bc. Šárka Krkošková, 
matrikářka, tel. č. 599 416 121.

 Odbor OaVV

VÍTáNÍ ObČáNKŮ 

Pomůžeme Vám 
s péčí o seniory nebo 
o občany s handicapem
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Děti z MŠ Ostrava -Radvanice celý třetí úno-
rový týden prožívaly karnevalové veselí. Děti 
se seznamovaly s tradicí masopustu, společně 
si zdobily třídy, vyráběly masky, klauny atd. 
Vyvrcholením celého týdne byl 
karnevalový ples, který se usku-
tečnil 23. 2. 2021 dopoledne v MŠ. 
Letošní veselí bylo o něco skrom-
nější, jelikož jsme ho z důvodu 
pandemie covid-19 nemohli 
připravit v místní sokolovně. 
Všechny děti i paní učitelky byly 
v maskách a ve třídách plnily 
různé úkoly a činnosti – zdolá-
vání překážkové dráhy, skládání 
puzzle, soutěže o dobroty, výroba 
papírového klauna na špejli – 
a samozřejmě nesměla chybět dis-
kotéka s balónky a lasery. Rodiče 

si dali záležet, aby jejich dítko mělo originální 
kostým. Děti si tento den užily a důkazem pro 
nás byly úsměvy na jejich tvářích.

MŠ Ostrava -Radvanice

Karneval v mateřské škole

Mimořádné období na jaře 2020 nás přimělo 
se s předstihem připravit na distanční výuku pro 
tento školní rok.

A jak v praxi probíhá distanční výuka v MŠ?
Probíhá formou off-line aktivit. Distanční 

výuku jsme přizpůsobili individuálním pod-
mínkám jednotlivých dětí. Vzdělávání dětí 
se neuskutečňuje přes internet, ale děti plní 
praktické úkoly v „papírové formě“. V pondělí 
paní učitelky předají rodičům tzv. „Tašku pro 
předškoláka“. V tašce mají děti připravené mate- 
riály s týdenním plánem, zásobu tvrdých bílých 
i barevných papírů, tužku, pastelky a lepidlo. 
Každé následující pondělní ráno nám rodiče 
přinesou splněné úkoly z předešlého týdne 
a zároveň dostanou zadání a materiály na týden 
následující.

Po odevzdání týdenních úkolů je dětem pře-
dána p. učitelkou zpětná vazba (zhodnocení 
plnění úkolů) přes sms zprávu nebo e-mail. 
Rodiče nám posílají fotografie dětí, jak se jim 
daří plnit úkoly. 

I když distanční výuka probíhá dle nastave-
ných pravidel, tak už se moc těšíme, až se opět 
s dětmi setkáme v MŠ. 

Dana Lérová, ředitelka MŠ

distanční výuka v mŠ 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	

- inzerce



Vážení občané,
dnes bychom Vám rádi představili budovu 

odloučeného pracoviště naší základní školy 
na ulici Trnkovecké, známé také jako škola 
„Trnkovec“. Provoz školy zde funguje už 70 let. 
Za tuto dobu prošla budova mnoha proměnami. 
Změnil se nejen její vzhled, ale i vnitřní vyba-
vení. Stala se z ní pěkná moderní škola.

Trnkovec navštěvují žáci prvního i druhého 
stupně. Žáci se vzdělávají v prostorných, pěkně 

a účelně vybavených třídách. 
K dispozici mají tělocvičnu, 
multisenzorickou místnost, 
školní knihovnu, interak-
t ivní učebnu, jazykovou 
i počítačovou učebnu. Škola 
má k dispozici také pro-
storný sál, kde se uskutečňují 
společné zábavné akce žáků.

Žáci se společně s učiteli 
zapojují do významných 
školních projek tů, např. 
Internet do škol, Ovoce do 
škol, Učíme se společně, 
Škola hrou, Čteme pro ra- 
dost, Fantazie ze stavebnic atd. Na škole se usku- 
tečňují již tradiční školní akce. Mezi ně patří 
např. vánoční a velikonoční dílny, výzdoba dýní, 
oslava Dne dětí, ozdravné pobyty, Mikuláš, 
noční čtení i výlety.

Všichni vyučující př istupují k žákům 
vstřícně a citlivě, respektují jejich schopnosti, 
preferují individuální přístup a vytvářejí tak pro 

žáky příjemné edukační i výchovné prostředí. 
V současné nepříznivé době se snažíme žákům 
pomoci k dosažení těch nejlepších výsledků 
prostřednictvím distanční výuky přizpůsobené 
potřebám žáků. Už se však všichni těšíme, až 
škola ožije osobní přítomností a přesune se zase 
z online platformy zpět do lavic.

Kolektiv školy

akce školy v prvním pololetí školního roku 2020/2021:
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V m i nu lých č í slech RaB nov i n jsme 
začali představovat odloučená pracoviště 
naší základní školy – na ul. Havláskova a na 
ul. Bartovická. Posledním odloučeným pra-
covištěm je budova školy na ul. Trnkovecká. 
Ve všech těchto školách se učí děti prvního 

st upně. Aby však byla prezentace školy 
kompletní, př idáme dnes také informace 
o hlavní budově školy na ul. Vrchlického. 
Budeme rádi, když v těchto článcích najdou 
ro d ič e  ce n né  i n fo r m a ce ,  k t e r é  by  j i m 
mohly být nápomocny s blížícím se datem 

zápisu dětí do prvních t ř íd nebo př ípadně 
př i výběru základní školy u starších žáků 
př icházejících z malotř ídek nebo z jiných 
škol. 

Martina Stankušová, 
 místostarostka

Představujeme základní školu – 3. část

základní škola Ostrava‑radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
odloučené pracoviště Trnkovecká 55

adventní čas 

Fantazie ze stavebnic 



Vážení občané, milí rodiče a děti, 
uběhl jeden školní rok a škola je stále 
ponořena do ticha, bez dětského 
hlásku a vnitřního života, ale to jen 
navenek, poněvadž se stále pohy-
bujeme ve virtuálním světě on-line 
výuky. Chtěli bychom Vás tedy infor-
movat, jak probíhá život na naší škole.

Tak jako každý rok i letos nás brzy 
opustí nejstarší děti, aby šly svou 
vlastní cestou k dalšímu stupni vzdě-
lávání. V září pak s radostí mezi sebe 
přivítáme ty nejmladší, prvňáčky. 
Stejně tak k nám přijdou žáci pátého 

ročníku z odloučeného pracoviště na 
ul. Bartovická. Naším cílem je nadále 
být dobrou školou a pokračovat v její 
dlouholeté tradici.

Co je u nás nového?  Q

V nejbližší době oslavíme 94 let 
naší existence, což je opravdu úcty-
hodné číslo. Škola prošla za svou 
dobu několika peripetiemi, ale je 
stále živá a perspektivní. Ač před-
stavuje historický konstrukt, vy- 
učuje se v ní moderními vyučovacími 
metodami a pomocí technologií, jež 
odpovídají současným požadavkům 

doby. Určitě v tomto ohledu můžeme 
poděkovat vedení městského obvodu 
Radvanice a Bartovice, jemuž není 
lhostejná oblast školství a snaží 
se získat f inanční prostředky pro 
rekonstrukce vnějších i vnitřních 
část í budovy i pro modernizaci 
výuky. Máme zrekonst r uované 
šatny, toalety, tělocvičnu a vymě-
něné podlahové krytiny ve třídách. 
Budovu navštěvují žáci prvního 
i druhého stupně a každá třída je 
vybavena dataprojektorem s plátnem 
nebo interaktivní tabulí. V budově 

se nacházejí dvě počítačové učebny, 
knihovna, jazyková učebna, jedna 
učebna s interaktivní tabulí a envi-
ronmentální učebna. 

Proč si mám vybrat právě  Q

tuto školu? 
Úspěšnost školy se hodnotí úspěš-

ností absolventů (žáků devátého roč-
níku) a jejich přijetím na střední školu. 
A věřte, škola se může pochlubit, že 
všichni žáci byli každoročně přijati na 
školu svých přání. Nemusí se stydět ani 
za výsledky v soutěžích, jako jsou olym-
piády v českém jazyce, matematice, 

ekologii, o skvělých výsledcích ve 
sportu nelze vůbec pochybovat.

Škola kromě úspěchů ve vzdě-
lávací oblasti vytváří prostor i pro 
akce zábavné, projektové vyučování, 
kroužky, kluby, sportovní vyžití, 
soutěže aj. Každoročně také jezdíme 
na ozdravné pobyty, které nám letos 
byly zkráceny z důvodu pandemie. 

Zabezpečujeme také péči o děti 
v odpoledních hodinách, kdy jsou 
rodiče ještě v práci. Tyto aktivity 
zajišťují převážně dvě oddělení školní 
družiny a školní klub.

Škola je v k l id ném a v bez-
pečném prostředí. Školní hř iště, 
nedaleký Dalimilův park, Koupark 
a uličky mezi domky s opečová-
vaný mi zah rád kami v y u ž ívají 
vyučující k naučným procházkám 
a sportování. 

Všechny děti se mohou stravovat 
ve školní jídelně, v níž se vaří chutně 

a tak, aby strava byla vyvážena pro 
vývoj dětského organismu.

Škola pečuje i o to, aby děti byly 
chráněny před negativními projevy, 
jako je šikana, nebezpečí vznikající 
z kouření a užívání psychotropních 
látek, kyberšikana. Máme vypra-
covanou strategii v oblasti prevence 
až do roku 2025 pod tematickým 
názvem Zdravý životní styl, jehož 
součástí je také vybudování areálu 
pro výuku ekologie a projektových 
hodin z biologie, vyučování v nově 
projektovaném altánu, jenž plně bude 
využíván nejen pro vzdělávání, ale 
i pro odpolední odpočinek žáků.

Život školy, který je nyní ovliv-
něn pandemií, si můžete prohlédnout 
na fotografiích z akcí konaných před 
uzavřením školy. Fotografie ze všech 
akcí najdete ve fotogalerii našich 
webových stránek www.zsvrchlic-
keho.cz. Vedení školy

akce školy v prvním pololetí školního roku 2020/2021:
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základní škola Ostrava‑radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace

Florbal

Vrchličácký labyrintíkT‑film

Ozdravný pobyt Šaumburk
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