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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

Veselé Velikonoce

Od prvního okamžiku války na Ukrajině byl 
do humanitární pomoci zapojen Český červený 
kříž, se kterým blízce spolupracovali a koordi-
novali akce radvaničtí hasiči. Na území Ostravy 
bylo v sídle Českého červeného kříže zřízeno 
Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině 

(KACPU), s jehož vznikem naši dobrovolní 
hasiči pomáhali stejně jako s jeho přesunem na 
Černou louku. Zároveň byli zapojeni do pře- 
vozu humanitární pomoci a asistovali u převozu 
humanitárního konvoje s darovanými sanitkami 
až na samotné území Ukrajiny.

Děkujeme všem občanům za projevenou 
vlnu solidarity, která v souvislosti s válkou na 
Ukrajině vznikla. Mnoho našich občanů pomáhá 
jak v Českém červeném kříži, tak i v KACPU.

Aleš Boháč, starosta

Hasiči zapojeni do pomoci ukrajině

ZO ČZS Ostrava-Bartovice
Vás srdečně zve na

Májovou  
VeSelici

přeje  
vedení městského obvodu Radvanice a Bartovice



Rada městského obvodu na 73. schůzi konané 
dne 2. března 2022 mimo jiné:
- rozhodla o uzavření smlouvy o dílo pod názvem 

„Opravy závad na místních komunikacích III. třídy 
v období let 2022–2024 na území městského 
obvodu“ se společností Technické služby, a.s., 
Slezská Ostrava,

- projednala majetkové záležitosti: souhlasila se 
vstupem na pozemky v k.ú. Radvanice z důvodu 
konání akce „MICHALRUN“, rozhodla o uza-
vření nájemních smluv na pozemky pod gará-
žemi, rozhodla o uzavření smluv o zřízení 
věcného břemene – služebnosti, spočívající 
v povinnosti města na dotčených pozemcích 
strpět umístění staveb přípojek a umožnit pří-
stup k těmto stavbám v souvislosti s jejich pro-
vozem, opravami či odstraněním, rozhodla 
o udělení souhlasu s umístěním a provedením 
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,

- projednala finanční záležitosti: schválila konání 
rozborů hospodaření za rok 2021 příspěvkových 
organizací, rozhodla o poskytnutí finančních darů 
na pomoc Ukrajině, schválila rozpočtové opatření.

Rada městského obvodu na 74. schůzi konané 
dne 16. března 2022 mimo jiné:
- projednala majetkové záležitosti: rozhodla o schvá-

lení záměrů pronájmu pozemků pod garážemi, 
o uzavření nájemních smluv na pozemky pod gará-
žemi, rozhodla o udělení souhlasu s umístěním 
a provedením staveb inženýrských sítí na pozem-
cích městského obvodu, rozhodla o uzavření 
budoucích smluv o zřízení věcného břemene – slu-
žebnosti zakládající právo umístit a provést stavby 
na pozemcích města, 

- projednala záležitosti bytového fondu městského 
obvodu,

- projednala finanční záležitosti: schválila odpisy 
nedobytných pohledávek a rozhodla o poskytnutí 
účelových dotací spolkům.

Zastupitelstvo městského obvodu na 
15. zasedání konaném dne 10. března 2022 
mimo jiné:
- vzalo na vědomí zápisy z jednání a zprávy o čin-

nosti za rok 2021 finančního a kontrolního výboru 
zastupitelstva městského obvodu,

- projednalo a schválilo Dodatky č. 2 zřizovacích lis-
tin příspěvkových organizací,

- projednalo majetkové záležitosti: rozhodlo souhla-
sit se záměrem prodeje pozemků parc. č. 1923/1, 
1923/2, včetně bytového domu s č. p. 839, a částí 
pozemků parc. č. 2140/1, 3275/1 a 113/1, vše v k. ú. 
Radvanice. Kateřina Zdražilová, tajemnice
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z jednání místní samosprávy

Starosta  
popřál k mdŽ

Stalo se již hezkou a milou tradicí, že 
u příležitosti Mezinárodního dne žen navště-
vuje starosta Aleš Boháč učitelky a ostatní 
zaměstnankyně školy a školek v našem měst-
ském obvodu. Letos tomu po covidové pauze 
nebylo jinak. Jarní primulku dostaly všechny 
přítomné dámy. Pan starosta však připomněl 
také dětem, aby ani ony nezapomněly na své 
maminky a babičky. (red)

Čerpáme finance 
z Norských fondů

Městskému obvodu se podařilo získat cca 
10,6 mil. Kč z Norských fondů na revitalizaci 
a výsadbu nové zeleně. Díky této podpoře, 
která tvoří 90 % skutečně vynaložených 
nákladů, může být letos dokončena revitali-
zace šesti vybraných projektů oceněných 
hodnotiteli z Ministerstva životního pro-
středí ČR. Jedná se o významný úspěch, 
neboť na celou ČR bylo alokováno jen cca 
110 mil. Kč. Z toho tedy přibližně 10 % ukro-
jil náš poměrně malý městský obvod. 

Z dotace budou podpořeny tyto projekty:
-  f ináln í etapa revital izace na ul ici 

Bartovická
-  nový park kolem Domu s pečovatelskou 

s l u ž b o u  a  K o m u n i t n í h o  c e n t r a 
v Bartovicích

-  výsadba stromů podél ulice Dalimilova
-  revitalizace ulice Třanovského
-  revitalizace ulice Karvinská
-  revitalizace veřejného prostranství na 

ulici Těšínské v místech před radnicí 
městského obvodu, základní školy smě-
rem až k poště

Aleš Boháč, starosta

26 Manuál publicity pro žadatele a konečné příjemce v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu

Loga
Logo Norských fondů ve spojení s logem Státního fondu životního prostředí ČR jako 
zprostředkovatele programu by mělo být použito u všech aktivit, projektů a událostí, 
které jsou financovány prostřednictvím Norských fondů.

Minimální velikost

Ochranná zóna

Norway
grants

Norway
grants

15 mm

V žádném případě by 
neměla být použita loga NF 
a SFŽP ČR jiné barvy než 
bílá nebo černá. Bílá verze 
se používá na barevném 
pozadí  (včetně černého 
pozadí).

Grafický manuál

Parkoviště  
na ulici dopravní

V průběhu měsíce března započala 
výstavba nového parkoviště na ul. Dopravní. 
V případě přívětivých klimatických pod- 
mínek bude nové parkoviště s 28 stáními, 
napojené na ulici Radvanickou, dokončeno 
do června letošního roku. 

Aleš Boháč, starosta

Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace

zápis do 1. třídy
proběhne ve čtvrtek 7. 4. 2022 
od 12.00 do 17.00 hodin
současně na všech odloučených pracovištích školy:  
Havláskova 1, Ostrava- Radvanice 
Trnkovecká 55, Ostrava -Radvanice  
Bartovická 59, Ostrava- Bartovice
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.
Zákonní zástupci přinesou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte popřípadě originál roz-
hodnutí o svěření do péče, v případě cizinců kopii dokladu o dlouhodobém nebo trvalém 
pobytu v ČR a na jaké adrese.
Zákonný zástupce dítěte může písemně požádat o odložení povinné školní docházky, které musí 
doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odbor-
ného lékaře nebo klinického psychologa. Rozhodnutí o odložení povinné školní docházky 
vydává ředitel školy. 
Do prvních tříd se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v městském obvodu 
Radvanice a Bartovice.
V případě problému s nástupem k zápisu v daném termínu informujte sekretariát školy na tele-
fonním čísle 596 232 129 nebo elektronicky na zsvrchlickeho@seznam.cz.

Vedení ZŠ Vrchlického se těší na budoucí školáky
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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

Kompost opět 
v prodeji

O výrobky kompostárny společnosti 
OZO Ostrava je rok od roku větší zájem. 
Vloni byl kompost i zeminový substrát 
vyprodán už koncem jara. A protože 
výroba kompostu z biologicky rozložitel-
ných odpadů ze zeleně trvá několik měsíců, 
až teď, na začátku vegetační sezony, je 
kompost v hrušovské kompostárně opět 
k dispozici. Zeminový substrát volně 
ložený bude k dispozici koncem měsíce. 
Na sběrné dvory už společnost rozvezla 
první zásoby pytlovaného substrátu. 

Kompost i substrát jsou v hrušovské kom-
postárně vyráběny ze zeleně, která sem 
putuje z hnědých biopopelnic a ze sběrných 
dvorů nebo kterou sem po úpravách veřejné 
zeleně svážejí technické služby ostravských 
obvodů. „Ročně zpracujeme 12 až 15 tisíc 
tun zeleně, více nedovoluje kapacita naší 
kompostárny. Během rozkladu rostlinného 
materiálu se odpaří velké množství vody, 
takže z celkového množství navezeného bio-
odpadu jsou vyrobeny přibližně 4 tisíce tun 
kompostu. V současné době lze tunu kom-
postu pořídit za 544,50 korun, tuna substrátu 
stojí 786,50 korun a 18litrový pytel substrátu 
ve sběrných dvorech je za 40 korun,“ infor-
muje Vladimíra Karasová ze společnosti 
OZO Ostrava a připomíná, že kompost je 
hnojivo, které je nutno zapracovat do půdy, 
zatímco zeminový substrát už je určen přímo 
k osévání či osazování.

Zdroj: OZO Ostrava

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:

S uvolněním karanténních opatření se nám 
vrátila chuť k obnovení spolkové činnosti tak, 
jak jsme byli zvyklí. Účast všech zatím byla 
i nadále podmíněna dvěma dávkami očkování. 

V minulých dvou letech jen málokdo z nás 
využil možnosti cestovat do zahraničí. Proto 
jsme si osvěžili vzpomínky na zahraniční puto-
vání při promítání fotografií, které byly vždy 
doplněny emotivním výkladem. Stručnými 
dějinami Španělska a „Svatojakubskou poutí“ 
dlouhou cca 800 km nás provedla př. Záškolná, 

která ji absolvovala na tři „zátahy“. Křížem krá-
žem jsme putovali Vietnamem s př. Bergerovou. 
S dojetím vzpomínala na laskavost, pohostin-
nost a skromnost místních, se kterými se při své 
cestě setkávala. Součástí obou posezení byla 
degustace jak španělského, tak i vietnamského 
jídla.

Jarní počasí v druhé polovině února nás moti- 
vovalo k posezení u šálku čaje, kávy a doma připra-
vených dobrot. Vyměňovali jsme si nejen recepty, 
ale hlavně pěstitelské poznatky, které nejsou uvá-

děny v odborné literatuře, avšak 
na zahradě fungují.

Naše setkání 8. března 
jsme zahájili soutěží O nej- 
originálnější pokrývku hlavy. 
Všechny modely však byly 
natolik kreativní a dokonalé 
(viz foto), že vítězové byli 
všichni. Tradičně připravené 
občerstvení, přípitek, kvě-
tiny a také hra bingo přispěly 
k příjemné náladě a pozdravu 
„Tak nashle příště“.

Za výbor ČZS Bartovice  
Anna Hálová

základní organizace  
Českého zahrádkářského 

svazu v Ostravě ‑bartovicích

PrONajme
bytovou jednotku 

v domě zahrádkářů, 
březová 18

Byt 2+1 o výměře 40,2 m2 je v přízemí  
budovy se samostatným vchodem. Má 
sprchový kout s bojlerem na ohřev vody 
a samostatné WC. Kuchyň je vybavena 

kuchyňskou linkou. Vytápění je lokální, 
plynem (samostatný plynoměr). Součástí bytu 
je nebytový prostor v budově garáží o výměře 

14 m2. Areál je oplocený, uzamykatelný. 
Měsíční nájemné činí 3 000 Kč.

Bližší informace zájemcům poskytne 
předsedkyně ZO ČZS př. J. Bergerová  

na tel. č. 737 579 375.

ZO ČZS v Ostravě-Bartovicích

Návrat k běžné činnosti 
bartovických zahrádkářů



5. 4. 15.00
KD při DPS 
Bartovice – Posezení 
u kávy

6. 4. 14.00

KD Radvanice – 
Vítání jara – 
předvedení 
velikonočních ozdob

7. 4. 15.00
KD Bartovice – 
Posezení s policií – 
přednáška

12. 4. 15.00
SPCCH Radvanice – 
Výroční členská 
schůze

20. 4. 14.00

KD Radvanice – 
Vtipné odpoledne – 
vyprávění veselých 
příhod

20. 4. 15.00
SPCCH Radvanice – 
Výborová schůze

21. 4. 16.00
KD Bartovice – 
Veselé Velikonoce

v měsíci dubnu
Kalendář událostí akce v knihovně

radVaNICe, TĚŠÍNSKÁ 307

Čtenářská výzva 2022 Q

výstava knih se soutěží | duben | během půjčování

DEN ZEMĚ
Adresa – planeta Země Q

výtvarná dílna pro děti | čtvrtek 7. dubna | od 13 do 15
Aby tady bylo krásně Q

test pro děti o ochraně přírody 
duben | během půjčování 

KLUB SLUNÍČEK 
O malé myšce Q

setkání pro nejmenší děti a jejich rodiče, prarodiče
čtvrtek 21. dubna | od 9.30 do 10.30
 barTOVICe, barTOVICKÁ 459

DEN ZEMĚ
Hlava plná přírody Q

výtvarná dílna pro děti 
duben | během půjčování 

Dary matky Země  Q

test pro děti | duben | během půjčování 

KLUB BARTÍK
Tady bydlím já Q

setkání pro nejmenší děti a jejich rodiče, 
prarodiče | úterý 12. dubna | od 9.30 do 10.30

V březnu 2022 oslavila krásné 
90. narozeniny naše milovaná maminka 

a babička paní 

Anna Judáková 

Hodně zdraví a božího požehnání do dalších 
let jí ze srdce přejí dcera Daniela a syn Milan 

s rodinami, vnuk Kamil, vnučka Daniela 
a pravnoučátka Daniela, Nina a Maxík.

Pá 1.4. 
19:00

Slovenský rockový víkend – KARRAMONDACH 
a RAZ-2-TRY

Vstupné 
dobrovolné

So 2.4. 
19:00

Slovenský rockový víkend – THE REST Vstupné 
dobrovolné

Pá 8.4. 
20:00

Bartovický rockový D(V)OJÁK, den první: 
BASTARD a PORTA INFERI 
Společný koncert havířovské a novojičínské kapely se 
uskuteční v sále Společenského domu Bartovice.
Předprodej vstupenek v hudebním klubu nebo po 
dohodě na tel. č. 604528270

Vstupné 
200 Kč

So 9.4. 
19:00

KETTA – ostravský rockový coverband Vstupné 
dobrovolné

Pá 15.4. 
19:00

MIRABEL – taneční zábava Vstupné 
dobrovolné

So 16.4. 
19:00

JIŘÍ MÍŽA – bluesový hudebník – autor, hrající na 
akustickou, rezofonickou a elektrickou kytaru, foukací 
harmoniku a stompbox

Vstupné 
dobrovolné

St 20.4. 
19:00

TWO GUITARS – Libor Gora a Mirek Babič 
v rockovém akustickém pásmu

Vstupné 
dobrovolné

So 23.4. 
19:00

INNER EMPIRE a 100 NA 100 – koncert rockových 
kapel

Vstupné 
100 Kč

Pá 29.4. 
19:00

THE RAIN – slovenská rocková kapela Vstupné 
dobrovolné

So 30.4. 
19:00

FERYHO FÓRY – zábavná hudební skupina ze Zlína Vstupné 
dobrovolné

místostarostka městského 
obvodu radvanice a bartovice 
vás zve na 

slavnostní vítání 
občánků, 
které se uskuteční v sobotu 
23. dubna 2022 od 10,00 hodin 
v obřadní síni zdejší radnice.

Vážení rodiče, pokud máte zájem o účast na slav-
nostním obřadu vítání občánků, dostavte se, prosím, 
v úřední dny na matriku Úřadu městského obvodu 
Radvanice a Bartovice (1. patro, č. dveří 14) s plat-
ným občanským průkazem a rodným listem dítěte. 
Více informací naleznete na našich stránkách www.
radvanice.ostrava.cz-občan-vítání občánků. 

Se zveřejněním fotografie a zapsáním do slav-
nostní kroniky městského obvodu musí zákonný 
zástupce dítěte vyjádřit svůj písemný souhlas.

Martina Stankušová, místostarostka

zaHrÁdKÁřSKé 
VeLIKONOCe

Věříme, že situace se u nás vylepší nato-
lik, že odejdou nemoci, zklidní se emoce 
a my se můžeme připravit na Velikonoce. 
Proto všechny zveme na naši tradiční před-
velikonoční akci ve středu 6. dubna 2022 
v 17.00 hodin do spolkové budovy.

Těšíme se na vaši účast.
Za výbor ZO ČZS Radvanice M. Pěčková



Podvodníci vydávající se za vnuky, ošetřující 
lékaře, notáře nebo právníky zastupující vnuky či 
syny svými výbornými komunikačními schop-
nostmi každý rok obalamutí desítky seniorů a při-
praví je o miliony korun. Z vyjádření Policie České 
republiky vyplývá, že například v roce 2020 se po- 
kusili vylákat z důvěřivých seniorů až 48 000 000 
korun. 

 Jak podvod obvykle probíhá
Podvodníci vyhledávají seniory podle pev-

ných linek a křestních jmen obvyklejších u star-
ších lidí v online telefonním seznamu nebo 
v jiných dostupných zdrojích kontaktů (např. 
bazary, sociální sítě). 

Potom na vybrané číslo volají a pozdravem 
„Ahoj, dědo, hádej, kdo ti volá!“ se pokoušejí zjistit 
jméno pravého vnuka. Nebo se představí jako lékař 
či advokát, který zastupuje vnuka, s důmyslně 
vymyšlenou historkou, proč vnuk nemůže s praro-
dičem mluvit osobně. Vždy však volají s naléhavou 
žádostí o finanční pomoc z důvodu nehody nebo 
výhodné koupě, která se nebude opakovat. Žádají 
stále vyšší částky – od desetitisíců až po statisíce. 
Domluví si s vyděšeným dědečkem nebo babičkou 

způsob předání peněz – přes prostředníka, nebo 
rovnou převodem na účet. 

 Jak podvodníkům nenaletět
1. Zrušte souhlas s uvedením čísla své pevné 

linky ve veřejném telefonním seznamu.
2. Telefonní čísla svých příbuzných si uložte do 

paměti telefonu. Pojmenujte si je pro rychlé roz-
poznání volajícího.

3. Pokud vám volá neznámé číslo a volající tvrdí, že je 
váš vnuk/syn, oslovte ho vymyšleným jménem. 
Když pokračuje v hovoru a nediví se, jak mu říkáte, 
pravděpodobně je to podvodník. Hovor ukončete 
a volání nahlaste na Policii ČR, linku 158.

4. Po skončení hovoru zavolejte svému vnukovi 
nebo jeho rodičům na číslo, které máte uložené, 
a ověřte si, zda se opravdu nachází v nouzi. 
Nikdy nevolejte zpět na číslo, ze kterého vám 
volal neznámý!

5. Na papír k telefonu si napište, jak budete v pří-
padě neobvyklého volání reagovat, napište si 
i vymyšlené jméno, které použijete místo pra-
vého jména svého vnuka.

6. Pokud si s „vnukem“ dohodnete předání peněz, 
ihned kontaktujte policii na lince 158 a postu-

pujte podle pokynů policistů. Pomůžete zadr-
žení pachatele přímo při činu. 

7. Nikdy nedávejte ani neposílejte peníze cizím 
lidem! Ať vám říkají cokoli. 

8. Pomozte svým blízkým lidem v seniorském 
věku ochránit se podle výše uvedených pokynů. 
Seznamte je s tím, jak podvody probíhají. 
Podrobné informace o podvodech, jak se jim 

bránit a kam se obrátit o pomoc, najdete na webu 
Bezpečnější Ostrava v části Senior. 

Zabraňovat podvodům pomáhají policistům 
i samotní operátoři linky, kteří nahlašují podezřelá 
vyhledávání telefonních čísel, a pracovníci bank 
a pošty, kteří ověřují účel výběrů a převodů vyšších 
částek. Několik případů ohlásili i taxikáři, které 
podvodníci najali na vyzvednutí peněz od seniorů. 
Přesto jsou podvodníci stále velmi úspěšní! 
Nejdůležitější ochranou tedy je, žádné peníze ne- 
dat a o telefonátu informovat Policii České re- 
publiky.

Statutární město Ostrava, magistrát
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S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, 
přátelům a známým, že nás dne 28. února 2022 navždy 
opustil ve věku 75 let náš milovaný tatínek, dědeček, 

pradědeček, tchán, bratr, švagr a strýc pan 

Jaroslav Kohoutek
Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou  

uctí jeho památku. 
Synové Jaroslav a Radim s rodinami. 

Dne 1. 4. 2022 by se dožil 95 let náš tatínek  
pan 

Antonín Zádrapa 
Vzpomínají dcery Ema, Alena  

a syn Tonda s rodinami.

Vzpomeňte s námi.

Dne 22. 4. 2022 uplyne už čtvrtý rok  
od úmrtí mého manžela, otce a dědečka  

pana 

Rudolfa Mrázka
S láskou vzpomíná manželka Mária,  

syn Jan a vnuk Jan a celá rodina.

Dne 7. a 27. dubna 2022  
by se dožili

Marie a Bedřich 
Pastrňákovi 

z Bartovic „100“ let.

S láskou a úctou vzpomínají Radomír a Bedřich s rodinami.

Scházíš nám, ale v srdcích  
a vzpomínkách zůstáváš. 

Dne 23. 4. 2022 vzpomínáme  
10. výročí úmrtí  

pana 

Antonína Kuběny 
S láskou vzpomínáme.

Dne 23. 4. 2022 si připomeneme  
již druhé smutné výročí úmrtí 

paní 

Mileny Pecháčkové 
S láskou vzpomíná manžel  

a synové s rodinami.

Dne 17. dubna 2022 si připomínáme
7. 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.

„Kdo v srdci žije, neumírá…“ 

Dne 16. dubna 2022 tomu bude rok,  
kdy nás po krátké a těžké nemoci opustil  

pan 

Miroslav Kuchta 
Letos by se dožil 85 let. 

Vzpomíná manželka Jarmila s rodinou.

Varování: Falešní „vnuci“ a „doktoři“ okrádají seniory o úspory



V uplynulých měsících se děti seznamovaly 
se zimní přírodou, zvěří a ptáčky, kteří tu s námi 
zůstávají přes zimu. Povídali jsme si o tom, proč 
se o ptáčky a zvířátka v zimě staráme a čím je 
krmíme. Vše jsme propojili s velmi oblíbenými 
pohybovými aktivitami a naučili se pěknou pís-
ničku „Kdo to ťuká na okénko“. Vytvořili jsme 
si z papíru krmítko pro ptáčky se sněhovou 
pokrývkou. 

Pro ptáčky jsme také vyrobili lojové kuličky, 
které jsme rozvěsili po zahradě školky. Chodili 
jsme je pozorovat , jak ptáčkům chutná. 
Pravidelně také chodíme sypat semínka do 
krmítka, které máme na zahradě. Rovněž jsme 
se vypravili do lesa nasypat zvířátkům žaludy 
a kaštany, které děti posbíraly na podzim. 
 Paní učitelky ze třídy Berušek,  

MŠ Bartovice

Autorka projektu paní učitelka Eva Aulehlová se zaměřila na seznámení žáků ZŠ Vrchlického 
s církevními stavbami v našem obvodu. V blízkosti školy se nachází katolický kostel 
Neposkvrněného početí Panny Marie a evangelický Husův sbor. V hodinách dějepisu žáci pro-
brali rozdíly protestantských a katolických staveb a odlišnosti v chápání náboženské liturgie. 
Dne 31. 1. 2022 navštívily třídy VIII.A a VI.A římskokatolický kostel a podrobný výklad jim 
poskytl místní pan farář Marek Jargus. Děkujeme za seznámení s farností v našem obvodu.

Jana Kaniová, ZŠ Vrchlického
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Karneval 
v radvanické školce

Dne 17. 2. 2022 se již brzy ráno ve školce 
začaly scházet děti převlečené za princezny, 
spidermany, pejsky Tlapkové patroly, Elsy 
a Anny. A všichni se těšili na karnevalové 
dopoledne plné zábavy. Paní učitelky neza-
hálely a v karnevalových kostýmech klaunů, 
koček a ježibab připravily pro děti dopolední 
zábavný program.

Děti měly v každé třídě připravenou jinou 
aktivitu. Ve třídě Sluníčka byly nachystány 
čtyři stanoviště, na kterých děti přenášely 
vodu v kelímku přes lavičku, skákaly v pytli, 
nosily míček na lžíci a s koníkem musely pro-
jet překážkovou dráhu. Ve třídě Srdíčka 
vyráběly a zdobily klauna z barevného 
papíru, ve třídě Pastelky si děti zatancovaly 
na hudbu a se světelnými efekty vytvořily 
pravý karnevalový rej. I když plnění úkolů 
nebylo lehké, přes všechny kouzelné hůlky, 
masky na obličejích a křídla děti zvládly vše 
na jedničku a s úsměvem.

Za všechny splněné úkoly dostaly děti 
sladkou odměnu a nakonec i diplom s malým 
dárkem.

I přesto, že jsme si nemohli užít karneval 
s rodiči, věříme, že se nám povedl a dětem se 
líbil. MŠ Ostrava-Radvanice

V únoru jsme měli ve třídě sportovní, ale 
i kulturní akci. V úterý 15. 2. 2022 jsme fandili 

našim hokejistům na ZOH v Tokiu, ale marně… 
Nicméně jsme si to užili a nasákli tak sportovní 

atmosféru olympijských her. 
Přinesli jsme si do školy vlajky 
a mnozí z nás měli na sobě dresy, 
šály i čepice olympioniků. Ve třídě 
panovala opravdu sportovní atmo-
sféra!!! 

Ve středu 16. 2. 2022 se v naší 
žákovské knihovně přednášelo. 
Měli jsme třídní recitační soutěž. 
V porotě zasedla ředitelka školy 
Hana Ostřanská, asistentka Lucie 
L e c h o w i c z o v á  a  ž á k y n ě 
IX.A Magda a Klárka. Všichni 
žáci měli př ipravenou báseň, 
někteří i svou vlastní. Panovala 
doslova sváteční atmosféra. Porota 
měla docela těžkou práci s vyhod-
nocením, protože jsme všichni 
byli dost dobří!

Tak to je všechno z února. A pak zase něco 
vymyslíme, protože v V.A se pořád něco děje…

Hana Wimmerová, ZŠ Vrchlického

děti se starají  
o ptáčky a zvířátka v zimě

Ve třídě V.a se pořád něco děje

V pátek 18. 2. 2022 se tělocvična v základ- 
ní škole v Bartovicích stala místem setkání 
kouzelníků, princezen, rytířů, superhrdinů 
a jiných pohádkových bytostí. Celé odpo-
ledne se neslo ve znamení tance, soutěží, smí-
chu a dobré nálady. Za své snažení byly děti 
odměněny dobrotami, které pro ně připravily 
maminky, a domů si odnesly i drobné dárky, 
které věnovalo vedení městského obvodu 
Radvanice a Bartovice. Toto netradiční odpo-
ledne si všichni skvěle užili.

Barbara Vylegalová a Ivana Hrbáčková,
ZŠ Vrchlického

Karneval 

Školní projekt:  
Sakrální památky Ostravy‑radvanic



Poslední únorový pátek 
před odchodem na jarní prázd-
niny jsme opět s dětmi spo-
lečně zavzpomínali na velice 
důležitou osobnost  české 
pedagogiky, a to na J. A. 
Komenského. 

Jeho odkazy a myšlenky 
jsou stále aktuální a je nutné je 
žákům přibližovat, vysvětlo-
vat a chovat se podle nich. 

Žáci prvního a druhého 
ročníku si po vzoru „škola 
hrou“ vytvořili moudrou sovu a také postavičku 
čtenáře. Výtvory byly překrásné. 

Žáci třetího a čtvrtého ročníku pracovali se 
vzorem bankovky v hodnotě 200 Kč, na které je 

J. A. Komenský vyobrazen. V této 
souvislosti se seznámili se jménem 
Oldřicha Kulhánka, které je uve-
deno na všech platných českých 
bankovkách. Nakonec se všichni 
pokusili dokreslit portrét J. A. Ko- 
menského do vzoru bankovky. 

Nejstarší žáci pátého ročníku se 
věnovali citátům tohoto velikána. 
Nejdříve byly citáty přečteny, pak 
společně vysvětleny s odkazem pro 
dnešní dobu. Nakonec žáci vytvo-
řili plakáty s citacemi, které budou 

zdobit naši školu. Všem dětem se aktivity líbily, 
pracovaly s nadšením a pílí. 

Radmila Sulková, ZŠ Vrchlického,  
odloučené pracoviště Bartovická 

Uzávěrka příštího čísla 15. 4. 2022

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	

Do konce dubna nabízíme

PALIVOVÉ DŘEVO 
za akční ceny.
V prodeji také:  
VZROSTLÉ STROMY, 
OVOCNÉ a OKRASNÉ 
DŘEVINY. 
ARBOR MORAVIA s.r.o., 
Klimšova 1878, 

Petřvald u Karviné,  
tel. 605 248 991 

sekretariat@arbormoravia.cz

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

Hledám spolehlivého 
brigádníka na

pravidelné 
sekání 
zahrady 
v Ostravě 
Radvanicích. 
Odměna dohodou. 

Kontakt: 723 948 130
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- inzerce

VELIKONOČNÍ VÝLOV 
16. 4. 2022 od 9.00 do 13.00

V ŠENOVĚ U OSTRAVY, UL. K POTOKU 77, NEJSME RYBNÍK 
U HLAVNÍ CESTY ODBOČTE DLE CEDULE U STK 

p. HORVÁTHOVÁ
wwww.rybysenov.cz

OBČERSTVENÍ: 
SMAŽENÝ KAPR + BRAMBOROVÝ SALÁT 

RYBÍ HRANCLE, KARBENÁTKY, RYBÍ SALÁT, PIVO, LIMO,
MEDOVINA, SVAŘÁK, SLIVOVIČKA, BECHER atd. 

PRO INFO VOLEJTE 737 959 458

PRODEJ RYB BEZ OMEZENÍ

Přišlo nám do redakce:
Dobrý den,
ráda bych nechala zveřejnit příspěvek v příš-
tím vydání RaB novin, tedy v dubnovém.

Pravděpodobně ve dnech 24.–25. února 
2022 byl postřelen náš kocour v lokalitě 
„dolních“ Bartovic v okolí křižovatky ul. Na 
Pasekách a U Důlňáku (za podjezdem u zast. 
Václavek, směr Horní Datyně, Vratimov). 
Vše bylo řádně nahlášeno jako trestný čin na 
PČR, odd. Vratimov, kam daná lokalita 
spadá.

Ráda bych sousedy takto veřejně varo-
vala, ať si dávají pozor nejen na své zvířecí 
miláčky, ale i na své děti a na sebe, protože 
očividně v našem okolí máme škodnou, 
která se neštítí asi ničeho. Ráda bych také 
zveřejnila své tel. číslo (775 123 089), kde 
uvítám podněty vedoucí k usvědčení pacha-
tele, případně lze samozřejmě určitě kontak-
tovat PČR, odd. Vratimov (596 732 189, 
974 728 711, 974 728 309).

Již před nějakým časem vyšel článek 
ohledně dronů, které se vznášejí také v této 
lokalitě. A od té doby je docela klid. Přála 
bych si, aby tomu tak bylo i v tomto případě.

Hezký den, s pozdravem
Veronika Kusáková,  

majitelka vzduchovkou postřeleného kocoura

Projektový den se vzpomínkou  
na j. a. Komenského

Platí nové číslo pro SmS jízdenky v síti dPO
Od března platí nové telefonní číslo pro nákup SMS jízdenek pro přepravu ve vozech 

Dopravního podniku Ostrava (DPO). Nové číslo je: 902 06. Objednávkový text SMS 
a cena jízdenky zůstávají stejné. Informace o změně jsou zveřejněny na webových 
stránkách www.dpo.cz/sms a sociálních sítích DPO. Dále je možné si zakoupit SMS jíz-
denku v mobilní aplikaci SEJF, která umožňuje nákup SMS jízdenek i v některých dalších 
provozech MHD v České republice. Dopravní podnik Ostrava
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