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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

U příležitosti dubnových oslav Dne Země 
jsme se rozhodli uspořádat soutěž s názvem 
„Poznej svůj obvod“ pro obyvatele a návštěv-
níky městského obvodu Radvanice a Bartovice.

Časopis, který dostanete do schránek zhruba 
v druhé polovině května, vás provede pomocí indicií 
křížem krážem městským obvodem. Formou zábav-
ných aktivit bude potřeba vyplnit tajenku a vhodit 
ji nejpozději do 26. srpna 12.00 hod. do speciální 
schránky umístěné před budovou Radnice měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice. V tento den se 
uskuteční akce věnovaná mimo jiné i životnímu 
prostředí „Rozloučení s létem“, v rámci které pro-
běhne slosování výherců. Díky partnerům akce 

Lesy ČR, s. p., OZO Ostrava s. r. o., OVaK a. s. 
a Ostravské městské lesy a zeleň s. r. o. jsou pro 
výherce připraveny zajímavé ceny. První tři vyloso-
vaní obdrží dárkové poukazy na nákup sportovního 
a relaxačního zboží v hodnotě 15 tis. Kč, 10 tis. Kč 
a 5 tis. Kč. Také na další vylosované čekají krásné 
věcné ceny. 

Věříme, že se do zábavné soutěže zapojíte 
a dozvíte se tak mnoho zajímavých informací 
o našem městském obvodě. Třeba zároveň poznáte 
místa, na kterých jste možná doposud ještě nebyli.

Přejeme krásné jarní a letní měsíce plné 
zábavy.

Aleš Boháč, starosta

Poznej svůj obvod

Připravujeme  
VI. ročník výstavy 
„BartOvIcKá růže“

Jak píšeme na jiném místě tohoto vydání RaB novin, chystáme po 
dvouleté pauze opět v červnu výstavu růží. Přesné datum konání 
výstavy bude závislé na stavu vegetace, předpokládáme proto, že se 
uskuteční 10.–11. června nebo 17.–18. června. Jako doprovodné 
předměty chceme použít hodiny všeho druhu a tvaru. Obracíme se 
na vás proto s prosbou o zapůjčení jakýchkoliv „časoměrných strojů 
a přístrojů“ – ať už funkčních, či nefunkčních.

Bližší informace na telefonu 736 739 345 př. Hála. 
Děkujeme za spolupráci.

Za výbor ZO ČZS Ostrava ‑Bartovice  
 A. Hálová, J. Bergerová

„Den rodiny“
dne 28. 5. 2022 od 13.00 hod.

do areálu „TJ SOKOL“
Ostrava-Bartovice

13.00  Klaun Bambula
13.30  ACOUSTICA

16.00  Progress 2 – legendární rock
17.30  Violine Rock Band
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Vstup zdarma



Rada městského obvodu na 75. schůzi konané 
dne 30. března 2022 mimo jiné
‑  rozhodla o uzavření smluv o dílo na realizaci akcí 
„Obnova VKP na ul. Těšínská v k.ú. Bartovice“ 
a „Založení a stabilizace květnatých luk z pří-
mého výsevu na 12 lokalitách – k.ú. Radvanice 
a Bartovice“ se společností Ostravské městské lesy 
a zeleň, s.r.o.,

‑  rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
pod názvem „Rekonstrukce stávajících rozvodů 
vnější kanalizace ulic Rokycanova a Kobrova 
v Ostravě ‑Radvanicích“,

‑  rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce pod názvem „7 bytových jedno-
tek 1KK na ulici Pátova‑Ukrajina“,

‑  rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, 
protokolu hodnocení nabídek o pořadí nabídek na 
veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem 
„Celoplošné opravy komunikací – 1. etapa“ 
o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření 
smlouvy o dílo se zhotovitelem EDS Trade s.r.o.,

‑  projednala majetkové záležitosti: rozhodla o uza-
vření nájemních smluv na pozemky pod garážemi, 
rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a prove-
dením staveb inženýrských sítí na pozemcích měst-
ského obvodu, rozhodla o uzavření budoucích 
smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti 
zakládající právo umístit a provést stavby na 
pozemcích města, 

‑  projednala záležitosti bytového fondu městského 
obvodu.

Rada městského obvodu na 76. schůzi konané 
dne 13. dubna 2022 mimo jiné 
‑  rozhodla o uzavření smlouvy s dárcem Liberty 

Ostrava a.s. na finanční dar ve výši 113.080 Kč, 
určený k zajištění strojního čištění místních komu-
nikací v městském obvodu,

‑  projednala majetkové záležitosti: rozhodla o udě-
lení souhlasu s umístěním a provedením staveb 
inženýrských sítí na pozemcích městského obvodu, 
rozhodla o uzavření budoucích smluv a smluv o zří-
zení věcného břemene – služebnosti k umístění sta-
veb přípojek na pozemcích města,

‑  projednala záležitosti bytového fondu městského 
obvodu,

‑  projednala finanční záležitosti: rozhodla o poskyt-
nutí účelových dotací spolkům a schválila rozpoč-
tové opatření,

‑  rozhodla na základě vyhodnocení veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce pod názvem 
„Rekonstrukce stávajících rozvodů vnější kana‑ 
lizace ulic Rokycanova a Kobrova v Ostravě ‑Rad‑ 
vanicích“ o výběru nejvýhodnější nabídky 
a o uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem MPTA 
GROUP s. r. o., Ostrava Bartovice, 

‑  rozhodla na základě vyhodnocení veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce pod názvem 
„7 bytových jednotek 1KK na ulici Pátova‑ 
‑Ukrajina“ o výběru nejvýhodnějších nabídek 
a o uzavření smlouvy o dílo pro Část III. se zhotovi-
telem Karel Čech, Ostrava‑Bartovice, a o uzavření 
smlouvy o dílo pro Část II. se zhotovitelem Kultan 
s. r. o., Ostrava‑Bartovice,

‑  rozhodla o zadání veřejné zakázky pod názvem 
„Rekonstrukce veřejného osvětlení a chodníků na 
hřbitově v Bartovicích“.

Kateřina Zdražilová,  
tajemnice

RaB noviny 2

z jednání místní samosprávy

Nové květnaté louky 
V průběhu května budou na dvanácti mís-

tech městského obvodu vysázeny nové květ-
naté louky v rámci projektu Založení 
a stabilizace květnatých luk z přímého 
výsevu. Na realizaci projektu očekáváme 
80% dotaci. Kromě podpory biodiverzity 
a včelstva bude mít projekt jistě i estetický 
charakter. 

Pro výsev květin byly vybrány plochy 
podél bartovického hřbitova, oblast u LDN 
v Radvanicích, podél ulice Trnkovecké, 
u Ozdravného centra Ještěrka, na točně 
U Důlňáku aj.  Aleš Boháč, starosta

revitalizace plochy 
významného 
krajinného prvku Sokol

Významný krajinný prvek Sokol na ulici 
Za Školkou po křižovatku s ulicí Těšínskou 
se po odhnízdění ptáků, zhruba v červenci, 
dočká revitalizace, kterou budou realizovat 
Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o.

Aleš Boháč, starosta

městský obvod 
si připomněl  
77. výročí ukončení 
2. světové války

V poslední dubnový den vedení měst-
ského obvodu položilo kytice na všechna tři 
pietní místa městského obvodu a tichou 
vzpomínkou uctilo památku padlých ve 
2. světové válce.  (red)

Členská schůze našeho spolku ZO ČZS Ostrava‑
‑Bartovice se konala 17. března 2022. Od těch pře-
dešlých se lišila především tím, že jsme hodnotili 
roky 2020 a 2021. A ohlédnutí za těmito lety nebylo 
nijak radostné. Z plánovaných šesti společenských 
akcí celoobvodového charakteru se nám podařilo 
zajistit pouze zahrádkářský ples v roce 2020. 
V letech 2020–2021 jsme museli oželet výstavy 
„Bartovická růže“ a „RaB štrúdlování“.

Naopak nás potěšilo, že naše řady posílilo sedm 
nových členů a Republiková rada ČZS udělila dvěma 
našim členům př. Olze Čajkové a př. Ivo Zelinovi 
bronzové medaile za zásluhy o rozvoj zahrádkářství.

Vlastní spolková činnost byla omezena karantén-
ními opatřeními, a pokud jsme měli štěstí, podařilo se 

nám zorganizovat odborné exkurze a společná 
setkání, o kterých jsme průběžně informovali 
v „RaBkách“. Díky dotacím městského obvodu se 
nám beze zbytku podařilo splnit plán oprav.

Věříme, že nejhorší je už za námi, a pro rok 2022 
jsme naplánovali již VI. ročník výstavy „Bartovic‑ 
ká růže“ a VI. ročník „RaB štrúdlování“. V plánu 
máme nejen společenské akce, ale i úpravy a opra‑ 
vy spolkového majetku.

V diskuzi vystoupili naši hosté – starosta Aleš 
Boháč a místostarostka Martina Stankušová. Oba 
také odpovídali na dotazy týkající se úprav a oprav 
v našem městském obvodě a zlepšování životního 
prostředí.  Za výbor ZO ČZS Ostrava ‑Bartovice

Anna Hálová

demolice domů
V polovině dubna byla zahájena demolice 

stávajících nemovitostí na pozemcích, kde by 
měla následovat výstavba nového supermar-
ketu Hruška. O dalších podrobnostech a har-
monogramu prací budeme informovat v dalších 
číslech RaB novin.  Aleš Boháč, starosta

Dne 15. 3. 2022 se uskutečnila volební valná 
hromada naší Tělocvičné jednoty Sokol Radvani‑ 
ce ‑Bartovice. Po dlouhé pauze zapříčiněné nepří‑ 
znivou epidemickou situací se tak mohli sejít ve 
větším počtu členové našeho spolku, zhodnotit čin-
nost jednotlivých oddílů za uplynulá období a navzá-
jem si předat podněty k další práci. 

Na valné hromadě projednali a odsouhlasili delego-
vaní zástupci společně s výborem všechny podstatné 
skutečnosti týkající se dalšího chodu naší tělocvičné 
jednoty. Jako hosté byli jednání přítomni starosta měst-
ského obvodu Aleš Boháč společně s místostarostkou 

Martinou Stankušovou. Pan starosta v rámci svého 
vystoupení hovořil o dosavadní a budoucí spolupráci 
městského obvodu s naším spolkem a podpořil spor-
tovní aktivity, které realizujeme v oblasti využití vol-
ného času dětí, mládeže a dospělých. 

Na závěr valné hromady se konaly volby nového 
vedení TJ, výboru a kontrolního výboru. Do vedení 
jednoty byli zvoleni Boris Hřivna – starosta, Tomáš 
Šwigost – místostarosta a Tomáš Merta – jednatel.

V závěrečné diskusi popřáli přítomní delegáti 
novému vedení hodně úspěchů v další práci.

Výbor TJ Sokol Radvanice ‑Bartovice

Bartovičtí zahrádkáři bilancovali a plánovali

volební valná hromada tJ Sokol  
radvanice ‑Bartovice
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Radvanice: 16.– 17. května 2022   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: 17.– 18. května 2022  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: 18.–19. května 2022  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 Paškova 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: 19.–20. května 2022  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

Prosím a apeluji na vaši ohleduplnost – 
nedávejte do kontejnerů materiál, který tam 
nepatří. Do kontejneru nepatří popel z do- 
mácnosti, stavební odpad (rámy oken, dveře, 
suť apod.) a domovní odpad.

 Občané našeho obvodu mohou dále využí‑ 
vat sběrný dvůr na ulici Lihovarské v Ostra‑ 
vě‑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 2022
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:

zápis dětí do mŠ 
Ostrava ‑radvanice 

na školní rok 
2022/2023

Zápis se bude konat  
od 2. 5. do 6. 5. 2022

Žádost do MŠ si zákonný zástupce dítěte 
vyplní online na Portále předškolního vzdě-
lávání ms.ostrava.cz, vytiskne a s potřeb-
nými přílohami (kopie OP, kopie rodného 
listu dítěte, potvrzení lékaře) doručí do MŠ 
Ostrava ‑Radvanice v termínu zápisu.

Podání žádosti:
Vyplněnou žádost o přijetí s přílohami je 
možné doručit následujícími způsoby: 
•  Do datové schránky školy (q8bkwmy)
•  E‑mailem s uznávaným elektronickým 

podpisem 
•  Poštou na adresu: MŠ Ostrava ‑Rad‑ 

vanice, Těšínská 279, PSČ 716 00
•  Vhozením do poštovní schránky mateř-

ské školy na budově MŠ
•  Osobním podáním do rukou ředitelky 

MŠ v termínu od 2. 5. do 6. 5. 2022 od 
9.00 do 15.00 hodin

Veškeré informace o průběhu a stano-
vení podmínek k zápisu do MŠ Ostrava‑
‑Radvanice na školní rok 2022/2023 jsou 
uvedeny na Portále předškolního vzdělávání 
ms.ostrava.cz a na webových stránkách MŠ 
msradvanice.cz

Pro školní rok 2022/2023 se předpokládá 
cca 20 volných míst v MŠ Těšínská, cca 
8 volných míst na pracovišti MŠ Trnko‑ 
vecká. 

V červnu 2022 budeme organizovat spo-
lečné odpolední setkání nově přijatých dětí 
a jejich rodičů. O akci vás budeme předem 
informovat.

MŠ nabízí: prostornou zahradu, tvoření 
v keramické dílně, ozdravné pobyty, 
návštěvy divadla, výlety, celoroční akce 
s rodiči,  lyžařský a plavecký výcvik, 
kroužky, které probíhají v odpoledních 
hodinách pod vedením externích lektorů.

tel.: 596 232 782 
e‑mail: msradvanice@seznam.cz
www.msradvanice.cz 

Dana Lérová,  
ředitelka MŠ

záPIS dO mŠ BartOvIce
pro školní rok 2022/2023

se uskuteční přes portál předškolního vzdělávání ms.ostrava.cz
v období od 2. 5. do 6. 5. 2022 v tomto režimu

PoDání žáDosti: 
Rodiče si stáhnou žádost o přijetí do MŠ na portálu předškolního vzdělávání ms.ostrava.cz/
catalog. 
Vyplněnou přihlášku je možné doručit následujícími způsoby: 
1.  Do datové schránky školy (3sikwgk).
2.  Poštou na adresu: MŠ Ostrava ‑Bartovice, Za Ještěrkou 8, 717 00 (rozhoduje datum podání).
3.  Vhozením do poštovní schránky mateřské školy na budově MŠ.

Povinné DokuMenty: 
1.  Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023, včetně potvrzení 

praktického dětského lékaře – podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona 
o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očková-
ním 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 2022/2023 se předpokládá cca 22 volných míst v MŠ.
Přijetí do MŠ bude posuzováno dle kritérií pro přijímání dětí na rok 2022/2023.
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let. 

Bc. Táňa Krumniklová, ředitelka MŠ
Kontakt: 774 026 546, krumniklova@mszajesterkou.cz



ZO ČZS Ostrava-Bartovice Vás srdečně zve na

MájOVOu VeSelici
6. 5. 2022 od 19 hodin v sále Společenského domu Bartovice

3. 5. 16:00
KD při DPS 
Bartovice –  
Smažení vaječiny

4. 5. 14:00
KD Radvanice – 
Smažení vaječiny

5. 5. 16:00
KD Bartovice – 
Posezení na terase

10. 5 15:00
SPCCH Radvanice – 
Den matek

18. 5. 14:00
KD Radvanice – 
Beseda s pozvaným 
hostem IT

19. 5. 16:00
KD Bartovice – 
Exkurze Dolní 
Vítkovice

31. 5. 15:00
SPCCH Radvanice – 
Jubilanti 

v měsíci květnu
Kalendář událostí akce v knihovně

radvaNIce, těŠÍNSKá 307

Od srdce pro tebe Q

výtvarná dílna pro děti | tvoříme dárek pro mámy 
čtvrtek 5. května | od 13 do 15

Co se děje v Africe? Q

test pro děti | květen | online
Čtenářská výzva Q

výstava knih k projektu „Databázeknih.cz“
květen | během půjčování

kLuB sLuníČek 
Povídání o sluníčku  Q

setkání pro nejmenší děti a jejich rodiče, prarodiče
čtvrtek 19. května | od 9.30 do 10.30

BartOvIce, BartOvIcKá 459
Macramé – sovička Q

výtvarné dopoledne pro dospělé
pátek 20. května | od 9 do 11

Už to kvete Q

výtvarná dílna pro děti | květen | během půjčování 
Africká zvířata převážně strakatá  Q

test pro děti | květen | během půjčování

kLuB BARtík
Moje maminka Q

setkání pro nejmenší děti a jejich rodiče, prarodiče
úterý 24. května | od 9.30 do 10.30

Pátek 
6. 5.
19:00

Májová veseLice  
pořádá ZO ČZS Ostrava ‑Bartovice

Vstupné 
250 Kč

sobota 
14. 5.
19:00

BARtovickÝ RockovÝ D(v)oják – Den druhý:
tAnGo & M. imrich (ex. ABRAXAS) – legendární 
pražská poprocková kapela ve své show podpořené  
laserovými a pyrotechnickými efekty představí nové 
album Tango Živák 2022.
toto Band cZ – jediný cover americké kapely TOTO 
v ČR představí její největší hity jako Africa, Rosana, 
Hold The Line, Georgy Porgy, Till The End a další.

Vstupné 
200 Kč

Pátek 
20. 5.
19:00

GRiFF – rocková kapela z Rýmařova
Vstupné 
dobrovolné

sobota 
28. 5.
19:00

sALto – rocková zábava
Vstupné 
dobrovolné

Oslavili krásná 
jubilea

V plné životní síle a vitalitě oslavil v březnu 
80. narozeniny pan Jaroslav Domes z Radvanic. 
Popřát mu hodně štěstí a zdraví přišli starosta Aleš 
Boháč a místostarostka Martina Stankušová.

Také druhý oslavenec – pan Januš Pardu‑ 
bický z Radvanic – oslavil v březnu krásné 
80. narozeniny. I on je stále vitální a velmi 
aktivní. S kytičkou mu přišly popřát vše nejlepší 
za městský obvod místostarostka Martina 
Stankušová s tajemnicí úřadu Kateř inou 
Zdražilovou.  (red)

důležité sdělení 
knihovny

v době od 5. 5. do 16. 5. 2022 bude 
knihovna v Ostravě‑Radvanicích z technic-
kých důvodů uzavřena! Proběhne malování 
prostor.  Knihovna města Ostravy

Jaroslav Domes Q

Januš Pardubický Q
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Rádi bychom poděkovali všem, co se s námi rozloučili 
s naší milovanou maminkou 

Danuší němečkovou 
z Bartovic, která nás opustila 19. 3. 2022  

ve svých 85 letech.
 Děkujeme za účast na pohřbu a květinové dary.

 S láskou vzpomínají dcery Šárka a Darja s rodinami.

Dne 5. 5. 2022 vzpomeneme nedožité 
92. narozeniny naší milované maminky, tchyně, 

babičky, prababičky a tety, paní 

Bohuslavy kolářové 
z Bartovic 

a zároveň dne 16. 6. 2022 vzpomeneme 12. smutné 
výročí úmrtí. 

S láskou stále vzpomínají dcera Dagmar,  
synové Jaromír a Jan s rodinami.

Dne 1. června 2022 by se dožila 100 let
naše maminka, paní

Zdeňka Břenková
roz. Pastrňáková.

S úctou vzpomínají děti Jana,  
Jarek a Mirka se svými rodinami.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal... 
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.
Dne 15. 3. 2022 jsme vzpomněli druhé výročí, kdy 

nás opustil pan 

Zdeněk Mikeska
Vzpomínají a nikdy nezapomenou  

manželka Hilda, syn Jiří a vnučka Veronika.

Scházíš nám, ale v srdcích  
a vzpomínkách zůstáváš.
Dne 7. 5. si připomeneme  

již třetí výročí, co nás opustil  
pan 

Bohuslav Mikeska 
Vzpomínají mamka Hilda,  
bratr Jiří a dcera Veronika.

Dne 30. 5. 2022 by oslavil  
75. narozeniny 

pan 

josef káňa 
a zároveň si v letošním roce připomeneme 

již 11. smutné výročí jeho úmrtí. 
S láskou vzpomíná manželka

V neděli 27. března 2022 se konaly Přebory 
města Ostravy mládeže ve stolním tenisu.

Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Radvanice‑
‑Bartovice měl na přeborech své zastoupení a věřil 

svým svěřencům pod vedením tre-
néra R. Kupce.

Velkého úspěchu dosáhla v katego-
rii dorostenek Anežka Hřivnová, která 
ve všech utkáních zvítězila a stala se 
přebornicí města Ostravy pro rok 2022. 

V kategorii mladších žáků obsadil 
Dominik Gregor krásné čtvrté místo 
a jen kousek štěstí ho dělilo od účasti ve 
finále.

Podle slov trenéra hráči zúročili 
svoji píli a poctivý trénink a jdou tak 
příkladem mladším stolním tenistům 
a kamarádům. Děkujeme za vzornou 
reprezentaci naší TJ Sokol Radvanice 
 ‑Bartovice a přejeme mnoho dalších 
sportovních úspěchů.  Tomáš Merta,

TJ Sokol Radvanice‑Bartovice

základní umělecká 
škola e. runda
ve Slezské Ostravě,
pobočka Ostrava ‑Radvanice, 
přijímá nové žáky
pro školní rok 2022/23 
záPIS dO záKLadNÍ UměLecKÉ 
ŠKOLY PrOBěHNe ve dNecH
23.–25. 5. 2022 | 14.00–17.00 HOD.

  Hudební obor: př ípravná hudební 
výchova, housle, klavír, zpěv, akordeon, vio-
loncello, kontrabas, kytara, harfa, zobcová 
f létna, klarinet, hoboj, trubka, bicí, key‑ 
board.
 Taneční obor 
 Výtvarný obor
 Literárně-dramatický obor
Rodiče mohou své děti přihlásit k výuce uve-
dených oborů osobně: 
● v budově ZUŠ Keltičkova ul. ve Slezské 
Ostravě 

● v budově ZŠ Bohumínská – výtvarný 
obor 

● v budově ZUŠ ul. Třanovského 501/12 
v Ostravě ‑Radvanicích, tel.733 547 254, 
e‑mail: radvanice@zusslezskaostrava.cz 

● v budově ZŠ Ostrava ‑Bartovice
●  v budově ZŠ U Kříže v Michálkovicích
nebo na tel. č. 595 245 941, popř. prostřed‑ 
nictvím přihlášky na webových stránkách 
školy: www.zusslezskaostrava.cz 

Přebornice Ostravy ve stolním tenisu 
v kategorii dorostenek je z radvanic

Dominik Gregor QVítězka kategorie dorostenek – Anežka Hřivnová Q

TJ Sokol Radvanice-Bartovice Vás zve na

SPOrtOvNÍ deN
v sobotu 11. června od 10 hod.
do areálu Sokolovny v Radvanicích

Připravili jsme pro Vás:
Sportovní soutěže pro děti
Trénink discgolfu pod vedením zkušeného hráče
Turnaj mládeže ve florbalu
Stolní tenis (můžete hrát sami nebo proti hráčům TJ)
Turnaj ve fotbalu  
(od 13 hod., registrace na tel. 608 727 252)
Pro účastníky i vítěze máme připraveny odměny.
Občerstvení zajištěno!
Srdečně zveme všechny příznivce sportu bez rozdílu věku!

 TJ Sokol Radvanice‑Bartovice



Jarní tvořivá dílna
Není obvyklé, aby děti braly své rodiče do 

školy. Ale v úterý 12. dubna tomu tak bylo. 
Škola na svém odloučeném pracovišt i 
Havláskova 1 připravila Jarní tvořivou dílnu 
pro žáky prvního stupně a jejich rodiče. A že 
jde společná rodinná práce pěkně od ruky, 
bylo hned znát. Jarní nálada jistě pomohla 
k tvoření velikonočních ozdob, přáníček 
nebo zápichů do květináčů. Atmosféru do‑ 
kreslila pro rodiče připravená „Velikonoční 
kavárna“ s kávou a koláčky z pekárny Aknel. 
Zájem o velikonoční tvoření byl veliký. 

Hana Wimmerová, ZŠ Vrchlického

Děti z Mateřské školy za Ještěrkou si užily 
třetí únorový týden karnevalovou zábavu. 
Nejmenší děti se teprve dozvídaly, co znamená 
slovíčko karneval. Starší děti se seznamovaly 
s tradicí masopustu. Všechny děti vyráběly 
veselé klauny a škrabošky, nafukovaly balónky 
a společně si zdobily třídy. Učily se 
básničky a písničky s touto temati-
kou. 

Celý týden vyvrcholil v pátek 
18. 2. karnevalovým plesem. Děti při-
šly oblečené v maskách hned ráno 
a strávily v nich celé dopoledne. Po 
příchodu do třídy se masky předsta-
vily a do svačinky si hrály. Po svačin‑ 
ce navštívil školku Hopsalín se svým 
karnevalovým programem. Děti 
plnily zadané úkoly, smály se a tanco-
valy. Byly odměněny sladkostmi 
a nafukovacími balónky různých 

tvarů, které jim vyrobil Hopsalín dle jejich 
přání. Masky byly letos obzvláště vydařené. 
Školkou se nesl celý den smích a dětská očka 
zářila, což bylo důkazem, že si děti tento den 
velice užily. 

Kolektiv MŠ v Bartovicích

RaB noviny 6

Čtrnáctidenní 
ozdravný pobyt
dětí z mŠ Ostrava ‑radvanice

V měsíci březnu děti z radvanické mateř-
ské školy odjely na čtrnáctidenní ozdravný  
pobyt na Prostřední Bečvu do hotelu Kryštof. 
O ozdravný pobyt byl velký zájem. Celkem se 
pobytu účastnilo 30 dětí. Počasí všem přálo, 
děti trávily celé dny na čerstvém vzduchu. 
Podnikaly různé aktivity, například výlet do 
lomu v Horní Bečvě, k vodní nádrži Horní 
Bečva a také několikrát „řádily“ v hotelovém 
bazénu. 

Z našich dětí se rázem stala parta divokých 
pirátů, kteří se vydali po stopách kapitána 
Rudého Jima za jeho pokladem. Děti musely 
najít pět klíčů k pokladu, ale neměly to vůbec 
jednoduché. V lesích na ně čekalo i pár faleš-
ných klíčů, které jim nezapadly do zámků. 
Nakonec se dětem podařilo najít všech pět 
pravých klíčů a mohly se vypravit hledat 
poklad, který úspěšně našly! 

Poslední den se za dětmi přijel podívat 
klaun Hopsalín a tak byl celý ozdravný po‑ 
byt zakončen parádní diskotékou. Nikdo se 
opravdu nenudil! Pobyt byl hrazen statutár-
ním městem Ostrava z účelového neinves‑ 
tičního příspěvku – Fondu pro děti ohrožené 
znečištěním ovzduší. 

MŠ Ostrava ‑Radvanice
(Foto na zadní straně)

Byla jednou jedna vrátka a za těmi vrátky 
bydlela jedna kropenatá slepička, která poztrá-
cela vajíčka a byla z toho smutná.

V úterý 12. 4. 2022 děti z Mateřské školy Za 
Ještěrkou společně s dětmi ze základní školy 
v Bar tovicích zkusily slepičku rozveselit 
a vajíčka jí najít. Na zahradě mateřské školy 

postupně nacházely ztracená vajíčka s ukrytým 
úkolem, který s radostí a nadšením plnily. 
Společné dopoledne se vydařilo, slepičku se 
podařilo rozveselit a ta všem nechala v košíčku 
sladkou odměnu. 

Kolektiv MŠ Ostrava ‑Bartovice

Čtvrtek 17. března 2022 byl pro žáky z první 
třídy Základní školy v Bartovicích velkým 
dnem. Dostali možnost ukázat vše, co se od 
začátku školního roku naučili. A komu se  
mohli předvést? No přece malým předškolá-
kům, dětem z mateřské školy v Bartovicích, 
dětem, které v září usednou poprvé do školních 
lavic. 

Cílem této návštěvy bylo nejen ukázat 
všechny znalosti a dovednosti, které již žáci 
mají, ale také seznámit budoucí prvňáčky s naší 
krásnou školou. 

Nejdříve si děti prohlédly prostory školy – 
viděly obě družiny, nakoukly do právě probíha-
jících výuk žáků ze starších tříd a nakonec se 
sešly s žáky první třídy v jejich působišti. Tam si 
děti mohly prohlédnout učebnice, ze kterých se 
prvňáčci naučili číst, počítat a psát. Společně se 
všichni zapojili do hry, kdy prvňáčci dětem 
předčítali a ty musely dle přečteného textu hle-
dat a přiřazovat správné obrázky. Společná 
práce se jim velmi dařila.

Dále jsme dětem představili také naši tě‑ 
locvičnu, ve které si všichni zahráli „Běhací  
diktát“, hru „Na obry a trpaslíky“ a nakonec si 

vyzkoušeli také něco z tělesné výchovy – kon-
krétně přeskok přes švédskou bednu, který byl 
asi největším zážitkem a nejlepším zakončením 
celého společného dopoledne.

Děkujeme předškolákům z mateřské školy 
v Bartovicích za jejich milou návštěvu a věříme, 
že se s nimi v září potkáme v našich školních 
lavicích. 

Martina Bryndačová, ZŠ Vrchlického,  
odl. pracoviště Bartovická

Karneval v mateřské škole za Ještěrkou

Hledání velikonočních vajíček

Setkání dětí z mateřské a základní školy
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KOMINICTVÍ 
RADOVAN

IČ: 74447971 
e-mail:  

kominictvi1@seznam.cz 
tel.: 605 379 799
Nabízím vám:

•	 pravidelnou	kontrolu	
spalinových	cest	

•	 vložkování	a	frézování	
komínů	

•	 čištění	komínů	a	kouřovodů	
•	 veškeré	další	kominické	

práce	za	NÍZKÉ	CENY	

Hledáme pamětníky 
na J. Kociána,
žijícího na Chodounského ulici 
v Radvanicích, kde také v roce 1964 
zemřel.

Pomůže nám jakákoliv vzpomínka na něj 
nebo fotografie. Píšeme o něm knihu, 
budeme vděční za jakoukoliv informaci.

Volejte na tel.: 734 301 585
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Dne 8. 4. 2022 navštívili žáci III. A  
faru, kde se zúčastnili interaktivního pro-
gramu „Velikonoční příběh a jeho posel-
ství“. Děti byly poutavým způsobem sezná‑ 
meny s biblickým příběhem vztahujícím  
se k Velikonocům.

Po př íchodu zpět do školy se hned 
všichni připravovali na třídní kolo reci-
tační soutěže, která v týž den probíhala. 

V obecenstvu se mimo žáků objevil i 
i někteří rodiče. Zvláštní ocenění získala 
Emily Dubná za interpretaci své vlastní 
básničky. U poroty nejvíce zabodovaly 
přednesy Veroniky Stachelové, Lukáše 
P iot rovského,   Jana Rozvadovského 
a Jakuba Šnapky. Všichni účastníci sou-
těže byli odměněni.

ZŠ Vrchlického

Tami – papírnicTví 
ul. Těšínská 297, O.-Radvanice

Široká nabídka papírenského 

sortimentu pro školáky, kanceláře 

i domácnosti – a nejen to…

Vnímáme potřeby a přání našich zákazníků.

Otevírací doba: 10.00–15.30 hod.

Interest
NABÍZÍME: mince, bankovky, známky, medaile, 
odznaky, pohlednice, pomůcky pro sběratele, 
hračky, galanterii, dárkové předměty, alkohol

VYKUPUJEME: mince, známky, medaile, odznaky, 
staré pohlednice

Jsme výdejním místem pro PPL, DPD, 
Weedo a Balíkovnu

Otevírací	doba:	Po–Pá 11–17 hod.
Tel.	732	472	652

Těšínská	1265/295,	Ostrava-Radvanice

akce v III. a
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Ozdravný pObyt dětí z MŠ radvanice
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