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Významná dopravní stavba, která v našem 
městském obvodě zlepšuje plynulost a bez-
pečnost dopravy – okružní křižovatka ulic 
Těšínská–Lihovarská–Čapkova, byla v první 
polovině listopadu 2010 dokončena.

Před dokončením jsme požádali odbor dopravy 
Magistrátu města Ostravy o zkušební provoz stavby. 
Rozhodnutí o zkušebním provozu bylo odborem 
dopravy Magistrátu města Ostravy vydáno dne 16. 
11. 2010 s povolením na dobu 3 měsíců. V jeho 
průběhu byla provedena i předepsaná zkušební 
jízda autobusů. Při této zkoušce bylo konstatováno, 
že ve směru jízdy z ulice Těšínské vpravo na ulici 
Čapkovu je obtížnější průjezd pro autobus Solaris. 
Všechny ostatní směry jsou pro autobusy průjezdné 

bez omezení. S ohledem na stávající klimatické pod-
mínky byl zkušební provoz prověřen také z hlediska 
provádění zimní údržby. Tady nebyly shledány 
žádné nedostatky.

Na okružní křižovatce došlo ale v průběhu 
zkušebního provozu k několika najetím vozidel 
do středového kruhu. Tyto dopravní nehody 
se staly vlivem nepozornosti řidičů, kteří návykově 
projížděli nepřiměřenou rychlostí ulicí Těšínská.

Zkušební provoz křižovatky byl vydáním 
kolaudačního souhlasu s užíváním stavby 
v polovině ledna 2011 ukončen. Od této doby 
okružní křižovatka plně slouží svému účelu, 
kterým je mj. zklidnění dopravy na velmi frek-
ventované komunikaci.

Ing. Ctirad Havlásek,  
vedoucí odboru MHDaP

Na okružní křižovatce skončil tříměsíční  Q

zkušební provoz Foto Ctirad Havlásek

Na okružní křižovatce skončil zkušební provoz

Pozor na podvodníky!
V minulých dnech mě navštívila 

obchodní zástupkyně, která nabízela lev-
nější elektřinu a prokazovala se deskami, 
které vypadaly jako od společnosti ČEZ. 
Tvrdila, že se společností spolupracuje a 
že ji společnost vyslala, aby navštěvovala 
domácnosti v našem městském obvodě. Na 
mou odpověď, ať mi ČEZ zašle nabídku 
písemně, vyhrožovala odpojením nebo 
pokutami. Chování tzv. „obchodní zástup-
kyně“ se mi zdálo podezřelé, proto jsem 
telefonicky kontaktovala společnost ČEZ a 
ta mi potvrdila, že se jedná o podvodníky a 
poskytla mi následující informace:
- Skupina ČEZ posílá veškerá sdělení poš-

tou
- pokud se někdo za pracovníka Skupiny 

ČEZ vydává a nepřišel provést odečet 
nebo odstranit nahlášenou závadu, tak 
jde s největší pravděpodobností o pod-
vodníka

- neposkytujte pod záminkou nabídky 
lepší ceny vyúčtování ani k nahlédnutí

- v případě jakýchkoliv pochybností 
volejte Zákaznickou linku 840 840 840
Buďte, prosím, velmi opatrní a infor-

mujte také své příbuzné, sousedy, spoluob-
čany. Bc. Šárka Tekielová, starostka

Ulice Těšínská bývala v minulosti úzká 
a klikatá. S rozvíjejícím se motorismem začala 
nabývat na dopravním významu a posléze byla 
vybudována jako několikaproudová široká komu-
nikace. Tato komunikace, která jako páteřní pro-
chází naším městským obvodem, dosahuje šířky 
12 metrů. Ještě v poměrně nedávné minulosti 
sloužila tato komunikace jako silnice 1. třídy ke 
spojení východních částí republiky s Prahou přes 
Hradec Králové. S otevřením ulice Fryštátské 
a Rudné došlo ke změně dopravního významu 
Těšínské a došlo k jejímu současnému zařazení 
mezi silnice 2. třídy. Tato silnice tak slouží pře-
vážné většině motoristů z okresu Karviná jako 
spojnice s centrem krajského města. 

I když silnice vede v našem městském obvodě 
uzavřenou částí obce se stanovenou maximální 

rychlostí pro obec, tuto předepsanou rychlost 
dodržuje jen malá část řidičů. Měření radarovým 
zařízením, které v roce 2003 pořídil městský 
obvod, prokázala, že až 75 procent z cca 10 tisíc 
vozidel projíždějících denně po ulici Těšínská 
překračuje maximální povolenou rychlost. 
Situace se příliš nezměnila ani s platností nového 
silničního zákona a s častějšími kontrolami 
dopravní policie.

Proto městský obvod zadal v roce 2004 zpra-
cování projektové dokumentace řešící zklidnění 
silničního provozu Těšínské v celém úseku od 
ulice Hranečník až po Šenov s cílem zvýšení 
bezpečnosti chodců, kteří jsou nejzranitelněj-
šími účastníky silničního provozu, snížení 
významu Těšínské jako průtahové komunikace.

(Pokračování na straně 3)

zklidnění Těšínské ulice bude dokončeno až s příchodem jara
Vzhledem k tomu, že nás stále více spoluobčanů zahrnuje na radnici dotazy i připomínkami 

ke zklidnění Těšínské ulice, požádala jsem Ing. Ctirada Havláska, vedoucího odboru místního 
hospodářství, dopravy a přestupků, k podání komplexní informace k tomuto projektu, který 
vznikl v roce 2004 za předchozího vedení našeho městského obvodu a jeho provedení odpovídalo 
tehdejším podmínkám při realizaci obdobných projektů. My dnes nehodnotíme, zda byly beto-
nové prvky zvoleny dobře, nebo ne. Já osobně bych se přiklonila k zatravněné ploše, v létě např. 
s možností osazení květinami. Situaci budeme monitorovat a průběžně Vás budeme informovat. 
Zdůrazňuji ale, že na prvním místě tehdy i dnes je bezpečnost chodců. 

Bc. Šárka Tekielová, starostka
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Poradní sbor pro problematiku seniorů 
se sešel v závěru roku 2010 na svém osmém 
zasedání. Jednání bylo zaměřeno hlavně 
na seznámení se s novým vedením měst-
ského obvodu – za sbor se jednání zúčastnili 
Lumír Adamus, Antonín Jahn, Ing. Jiří Jokel, 
Miroslav Jetelina, Věra Littnerová, Otakar 
Sládek, Jiří Smuž, Věra Škubalová a za městský 
obvod starostka Bc. Šárka Tekielová a místosta-
rosta Ing. Štěpán Košťál.

Členové sboru se na svém jednání zají-
mali o vylepšení úrovně vánoční výzdoby, 
nedostatky zimní údržby v Radvanicích, při-
mlouvali se za vybudování dalších chodníků 
a přechodů pro chodce u Ozdravného centra 
Ještěrka a znovu byl projednáván stav ohledně 
posunu zastávky městské hromadné dopravy 
u ozdravného centra. 

Bylo kritizováno stání nákladních vozidel 
na lesních a jiných pozemcích, vznášeny pod-
něty směrem k práci městské policie. Zástupce 
obyvatel Domu s pečovatelskou službou 
uplatnil požadavek na zamřížování oken 
v přízemí, na úklid sněhu ze střechy a vyjádřil 
pochvalu za vystoupení žáků Základní školy 
Vrchlického pro klub důchodců pečovatel-
ského domu. Bylo upozorněno na nutnost 

zlepšení údržby prostor Klubu důchodců 
Bartovice.

Poradní sbor byl zřízen pro hledání způsobů 
řešení problematiky spojené se seniorským 
životem a pro vzájemnou diskuzi, podávání 
námětů a výměnu stanovisek s tímto souvise-
jících. 

Ing. Renata Nytrová, 
tajemnice úřadu

zasedal poradní sbor pro problematiku seniorů

Poradní sbor seniorů zasedal tentokrát v obřadní síni radnice Foto: Jindra Lásková Q

Smuteční skříňka 
pro oblast „dolních 
Bartovic“

Na jednání Zastupitelstva městského 
obvodu Radvanice a Bartovice, konaném 
v prosinci roku 2010, vznesli požadavek 
občané, kteří bydlí na ulicích U Důlňáku, 
Na Pasekách, Šenovská a Nové Nádraží, 
na vytvoření podmínek pro to, aby mohli 
svým sousedům a známým sdělit některé 
důležité události v jejich životě. 

Městský obvod vítá připomínku občanů 
z „dolních Bartovic“ a pořídí pro tuto oblast 
také veřejně přístupnou vývěsní skříňku. 
Bude se jednat o stejný typ dřevěné zastře-
šené vývěsní skříňky, jaké jsou umístěny 
například před hřbitovem v Radvanicích, 
nebo v Bartovicích, na točně autobusů 
naproti Ozdravnému centru Ještěrka, nebo 
v blízkosti obchodu Koruna v Radvanicích. 
Zde si občané, pomocí připínáčků, mohou 
sami vyvěsit svá oznámení. 

Nová dřevěná vývěsní skříňka bude 
umístěna poblíž uzavřené kovové vývěsní 
skříňky, která slouží k prezentaci městského 
obvodu. Realizace proběhne v jarních měsí-
cích letošního roku.

Mgr. Taťána Frajs, vedoucí odboru OaVV

Úřad městského obvodu Radvanice 
a Bartovice uvažuje pro příští volby, které mají 
být uskutečněny v roce 2012, o změně umís-
tění volební místnosti pro volební okrsek 295 
(bývalý „Václavek“) a také o úpravě přísluš-
nosti domů v části městského obvodu Bartovice 
do volebních okrsků 294 (mateřská škola 
za Ještěrkou) a 295. 

Přiřazení jednotlivých domů k voleb-
ním místnostem bylo vytvořeno v roce 
1991 a v současnosti, s ohledem na masivní 
výstavbu rodinných domků v části Bartovice, 
je již tato úprava nevyhovující a značně nerov-
noměrná. Dále je třeba zmínit, že restaurace 
„Václavek“, která byla dlouhá léta volební 

místností pro volební okrsek 295, je již uza-
vřená, a proto byla pro podzimní volby v roce 
2010 městským obvodem pronajata místnost 
vrátnice firmy VanGansewinkel na ulici 
Pod Bažantnicí v Ostravě-Bartovicích. Tato 
místnost však kapacitně nebude v budoucnu 
dostačovat počtu voličů, a proto jsme 
se rozhodli využít prostor základní školy 
v Bartovicích, která je v našem vlastnictví. 
Se změnami, souvisejícími s přiřazením jed-
notlivých domů k této nové volební místnosti, 
budou občané s dostatečným předstihem 
seznámeni.

Mgr. Taťána Frajs, vedoucí odboru  
organizačního a vnitřních věcí

Připravujeme úpravu volebních okrsků

Dne 18. prosince se v radvanické zbroj-
nici sešla většina členů a pozvaných hostů 
na výroční valné hromadě sboru.

Mezi přítomnými nechyběli starostka 
Bc. Šárka Tekielová, místostarostové 
ing. Štěpán Košťál, Richard Dudek, DiS., 
Bc. Aleš Boháč, náměstek primátora, zástupci 
okolních sborů a přátelé z družebního polského 
sboru OSP Kokoszyce. 

Zprávu o činnosti sboru přednesla jed-
natelka sboru Mgr. Hana Němcová a zprávu 
jednotky velitel sboru Richard Dudek, DiS. 
Činnost sboru i jednotky byla velmi bohatá, 

o čem, svědčily obsáhlé zprávy obou funkcio-
nářů. 

Hasičský sbor měl k 31. 12. 2010 celkem 
68 členů, z toho je 48 mužů a 20 žen. Jednotka 
v minulém roce celkem zasahovala u 251 udá-
lostí. Počet členů jednotky je 25 mužů. 
V závěru všem přítomným poděkovala paní 
starostka za práci jak pro sbor, tak i pro obec, 
které bylo v minulém roce více než dost. 
O samotný závěr se postaral starosta sboru 
Pavel Šebesta, který také všem poděkoval 
a popřál mnoho zdraví a úspěchů v novém 
roce 2011. Hasiči

Výroční valná hromada SdH Ostrava-radvanice

radvaničtí hasiči bilancovali
Ukončení výměny 
jízdenek mHd

Dne 28. 2. 2011 končí možnost výměny 
krátkodobých a 24hodinových jízdenek 
zakoupených v roce 2010. Podrobnější 
informace naleznete na www.dpo.cz. 
 (DPO)
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Městský obvod na základě získané 
účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR 
ve výši 638 000 Kč, přidělených finančních 
prostředků ze státního rozpočtu, zajistil rea-
lizaci akce „Bezpečný dům – Pátova 655/2 
v Ostravě-Radvanicích“ v rámci Programu pre-
vence kriminality a extremismu v roce 2010 – 
Úsvit, která byla ukončena v prosinci 2010.

Realizací projektu došlo ke zlepšení zabez-
pečení objektu a tím i ke zvýšení bezpečnosti 
obyvatel, kteří zde bydlí. V rámci stavebních 
prací byla provedena výměna schodišťových 
oken a vnitřních dveří, dále instalace nových 

vstupních dveří se schránkami a osvětlením 
a podstatné je zasklení volně přístupných stáva-
jících pavlačí.

Občanského sdružení CENTROM, které 
v tomto bytovém domě zajišťuje sociální 
služby, jako jsou sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi, specializovanou mate-
řinku, sociální poradenství, zřídilo funkci 
domovníka. Tímto se vyloučily i rizika pohybu 
neoprávněných osob a snížilo se riziko poško-
zování objektu.

Ing. Dagmar Hrnčárková,  
vedoucí odboru VŽPaV

Jak probíhala akce Bezpečný dům

Fotografie vlevo ukazuje stav domu před rekonstrukcí. Vpravo po výmně oken a zasklení lodžií   Q

 Foto Dagmar Hrnčárková

Poplatek za pronájem 
pozemku lze uhradit 
přímo z účtu

Poplatek za pronájem pozemku lze uhradit 
převodem z účtu. Platbu je třeba zaslat na číslo 
účtu 19-11622761, kód banky 0100 (číslo účtu 
je rovněž uvedeno na webových stránkách 
městského obvodu), v termínu do 31. března 
2011. Abychom však mohli platbu identifiko-
vat, je nutno při platbě uvést údaj, z kterého 
bude možno identifikovat poplatníka (vari-
abilní symbol – jedinečné číslo pro každého 
poplatníka nebo jméno poplatníka s jeho adre-
sou). Informaci o variabilním symbolu lze zís-
kat u paní Jindry Láskové, odbor majetkový, 
bytový, školství a kultury (tel. 599 416 114, 
e-mail: jlaskova@radvanice.ostrava.cz). 

V případě prodlení s placením je poplat-
ník povinen hradit penále ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý den prodlení. 

Jindra Lásková, MBŠaK

Uzávěrka příštího 
čísla: 15. 2. 2011

Pozvánka 
na hasičský bál 

Sbor dobrovolných hasičů Ostrava-Rad-
vanice pořádá tradiční Hasičský bál. Uskuteční 
se dne 11. 2. 2011 od 20 hodin v místní soko-
lovně. Vstupné je 150 korun. Předprodej 
a možná rezervace stolů v hasičské zbrojnici. 
K tanci a poslechu hrají Šmidliboys. Srdečně 
zvou pořadatelé. Hasiči

Pozvánka  
na koncert

Koncerty studentů Janáčkovy konzer-
vatoře Ostrava budou pokračovat i v únoru 
a březnu. V obřadní síni radvanického 
úřadu se další z koncertů uskuteční 8. února 
v 17 hodin a březnový je naplánován 
na 22. března. Jindra Lásková, MBŠaK 

zklidnění Těšínské ulice…

Chléb náš vezdejší
Tento titulek je sice součástí modlitby, ale 

chleba je také součástí každodenní stravy 
našich domácností. Proto jsem si se zájmem 
přečetl v MF Dnes hodnocení redaktorů tohoto 
deníku. Redaktoři ostravské redakce se roz-
hodli zhodnotit anonymně pět druhů chleba, 
který je prodáván v Ostravě. Zastoupení 
měl chleba Mariánskohorský, Radvanický, 
Bartovický, Pekařství Velička a Pekařství 
Penam.

Je pro nás potěšitelné, že chleba s 
Radvanické a Bartovické pekárny byl hodno-
cen velmi kladně. Na trhu je žádán a lidé ho 
mají rádi. Nejhůře v hodnocení dopadl chléb z 
Pekárny Penam. Moje rodina a většina občanů 
z domova seniorů (DPS Bartovice) konzumuje 
chléb z pekárny Mileny Šotové v Radvanicích. 
Je chuťově nejlepší a jeho trvanlivost je celý 
týden. Proto patří poděkování oběma našim 
pekárnám za kvalitní český výrobek, který 
dělá dobré jméno našemu městskému obvodu 
Radvanice a Bartovice.

Jaroslav Semecký

(Pokračování ze strany 1)
Projekt zpracovaný ostravskou společností 

UDIMO řeší zvýšení bezpečnosti a zlepšení 
podmínek pro přecházející chodce pomocí 
stavebních úprav a prvků.  Navržené stavební 
úpravy a prvky přinášejí pro přecházející chodce 
následující výhody: zkrácení délek přecházení, 
zlepšení rozhledových poměrů, resp. pohledo-
vých vztahů, snížení rychlosti motorových vozi-
del, zkrácení čekacích dob pro chodce, zvýšení 
pozornosti řidičů motorových vozidel.

Jako stavební prvky jsou použity střední 
dělící (ochranné) ostrůvky a zúžení vozovky 
vysazenými chodníkovými plochami, popří-
padě jejich kombinace. Střední dělící ostrůvky 
jsou navrženy i na stykových křižovatkách, kdy 
realizovaný ostrůvek významně zvyšuje bez-
pečnost přecházejících chodců, ale i zabraňuje 
nelegálnímu a nebezpečnému předjíždění vozi-
del. V průběhu práce na projektu se uskutečnila 
řada jednání všech zainteresovaných stran 
od zástupců kraje, města, městského obvodu, 
dopravního podniku i dopravní policie. Projekt 

byl také k připomínkování představen veřej-
nosti ve společenském domě v Bartovicích 
v roce 2005.

Realizace projektu byla započata v roce 
2007, kdy na stavbu poskytl finanční pro-
středky ostravský magistrát. V tomto roce 
Ostravské komunikace, a.s., realizovaly úsek 
zklidnění od hranice se Slezskou Ostravou 
po kruhový objezd v Radvanicích. Vzhledem 
k tomu, že na dalším úseku Těšínské od kru-
hového objezdu po Šenov měla proběhnout 
v roce 2008 celoplošná oprava komunikace, 
byla dohodnuta se správcem komunikace rea-
lizace zklidnění až po této opravě. Tato celo-
plošná oprava však byla nakonec realizována 
až na podzim loňského roku. Proto mohlo 
být započato se zklidněním tohoto druhého 
úseku až po těchto pracích. Práce na tomto 
druhém úseku zklidnění ale musely být z kli-
matických důvodů přerušeny a dokončení 
celého zklidnění bude možné až s přícho-
dem jara. Do té doby apelujeme na všechny 
uživatele, aby byli při průjezdu a průchodu 
nedokončeným úsekem zklidnění Těšínské 
maximálně opatrní.

S ohledem na to, že projekt zklidnění vzni-
kal před více než šesti lety, se nyní ukazuje, že 
nároky na bezpečnost chodců jsou v současné 
době ještě vyšší. Z tohoto důvodu bude projek-
tová dokumentace ještě doplněna o přechod 
v místě zastávky MHD „Ještěrka“ a úsek 
procházející Bartovicemi bude doplněn o další 
chodníky. O realizaci těchto prvků vás budeme 
aktuálně informovat.

Ing. Ctirad Havlásek,  
vedoucí odboru MHDaP
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z jednání místní 
samosprávy
Rada městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na své 3. schůzi 
dne 22. prosince 2010

- rozhodla o podání žádosti na statutární 
město Ostrava o poskytnutí transferu 
na zajištění rekonstrukce školských zařízení 
a na předfinancování projektu „Obnova 
lesoparku – Matuškův park, ul. Lipinská 
v Ostravě-Radvanicích“ 

- jmenovala nového člena jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů v Ostravě-Radvanicích 
pana D. Krhovjáka

- vzala na vědomí informaci o odpisu nedo-
bytných pohledávek za poplatky ze psů 
a rozhodla o odpisu nedobytných pohledá-
vek za pokuty 

- ve Školské radě Základní školy 
Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, jme-
novala nové členy školské rady za zřizo-
vatele místostarosty Ing. Štěpána Košťála 
a Richarda Dudka, DiS.

- ve Školské radě Základní školy 
Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, jmeno-
vala nového člena školské rady za zřizova-
tele místostarostu Ing. Štěpána Košťála 

- rozhodla o podání žádostí primátorovi statu-
tárního města Ostravy o bezúplatný převod 
nemovitostí „areálu sklady Bartovice“  
v k. ú. Bartovice ve vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodaření Krajské 
ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 
do vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřená správa městskému obvodu Radvanice 
a Bartovice – obvod hodlá areál využít 
k přemístění sběrného dvoru v Bartovicích 
a na sklady pro účely všech městských obvodů 
a organizačních složek města k uskladnění 
svého majetku (např. ze ztrát a nálezů, 
dědictví, exekucí apod.) a dále pro tech-
nická zařízení, zejména požárních jednotek 
v Radvanicích a Bartovicích.

Ing. Renata Nytrová, tajemnice

Upozornění 
občanům

Od 1. 1. 2011 vstupuje v účinnost daňový 
řád, který mění v řadě oblastí stávající praxi. 
Mimo jiné je i změněna sankce za pozdní 
podání daňového přiznání, hlášení nebo 
vyúčtování. Podle § 250 odst. 1 zákona 
číslo 280/2009 Sb. bude každému, kdo podá 
daňové přiznání se zpožděním delším než 5 
pracovních dnů v zákonem stanovené lhůtě, 
uložena pokuta v minimální výši 500 Kč. 
nejvýše však 300 tis. Kč.

Výše pokuty se odvíjí od počtu dnů pro-
dlení.

Tuto pokutu nelze prominout!!!

V obřadní síni radnice městského obvodu 
se rozezněly skladby G. Ph. Telemanna – 
Sonáta pro fagot a klavír, M. Blaveta – Sonáta 
g moll č. 4 pro flétnu a klavír, G. Rossiniho – 
Koncert pro fagot a klavír, G. Enescu – 
Cantabile a Presto pro flétnu a klavír, 
R. Strausse – Koncert Es dur op. 2 pro lesní roh 
a klavír, E. Schulhoffa – Sonáta pro flétnu a kla-
vír v podání studentů Janáčkovy konzervatoře 

a gymnázia v Ostravě s průvodním slovem 
MgA. Jiřího Bystroně. Návštěvníky novoroč-
ního koncertu oslovil místostarosta Ing. Štěpán 
Košťál s milým přáním do nového roku. 
Posluchači odměnili hudebníky potleskem 
a obdrželi krásnou kytičku. 

Další koncerty budou 8. února a 22. března 
2011.

Jindra Lásková, MBŠaK 

Novoroční koncert

V obřadní síni bylo na koncertu plno. Nechyběl ani místostarosta Ing. Štěpán Košťál s chotí  Q

 Foto Jindra Lásková

V Ostravě loni ubylo obyvatel. Jiná situace panuje  v našem městském obvodu Radvanice 
a Bartovice, který se rozrůstá. Na počátku roku 2010 měl náš obvod 6 779 obyvatel, k 1. 1. 2011 
se tento počet zvýšil o 21 lidí na 6 800. Více najdete v tabulce.  (sed)

Náš obvod se rozrostl

POČET OBYVATEL PŘIHLÁŠENÝCH K POBYTU
NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA KE DNI 1. 1. 2011

 Městské obvody občané
mladší 15 let

občané
od 15 let

celkem
občanů cizinci celkem

obyvatel

 Hošťálkovice 217 1 368 1 585 7 1 592

 Hrabová 465 3 178 3 643 99 3 742

 Krásné Pole 357 2 149 2 506 31 2 537

 Lhotka 190 1 005 1 195 8 1 203

 Mariánské Hory a Hulváky 1 725 10 741 12 466 466 12 932

 Martinov 133 985 1 118 10 1 128

 Michálkovice 451 2 653 3 104 43 3 147

 Moravská Ostrava a Přívoz 5 325 34 063 39 388 1 981 41 369

 Nová Bělá 257 1 478 1 735 34 1 769

 Nová Ves 111 559 670 27 697

 Ostrava‑Jih 13 810 94 507 108 317 4 043 112 360

 Petřkovice 396 2 598 2 994 22 3 016

 Plesná 189 1 134 1 323 16 1 339

 Polanka nad Odrou 671 4 088 4 759 35 4 794

 Poruba 8 130 60 545 68 675 1 183 69 858

 Proskovice 187 1 043 1 230 7 1 237

 Pustkovec 190 1 039 1 229 12 1 241

 Radvanice a Bartovice 965 5 577 6 542 258 6 800

 Slezská Ostrava 3 326 17 283 20 609 859 21 468

 Stará Bělá 584 3 203 3 787 33 3 820

 Svinov 565 3 838 4 403 117 4 520

 Třebovice 233 1 612 1 845 25 1 870

 Vítkovice 1 319 6 060 7 379 646 8 025

 Celkem 39 796 260 706 300 502 9 962 310 464
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Každý majitel psa, který má trvalé bydliště 
v městském obvodu Radvanice a Bartovice, 
je povinen psa přihlásit, a to u správce poplatku, 
kterým je Úřad MOb Radvanice a Bartovice. 
Přihlašovací povinnost se týká štěněte staršího 
tři měsíce. 

Poplatek lze zaplatit v hotovosti na radnici 
v pokladně, bezhotovostním převodem nebo 
poštovní poukázkou.

Evidence psů je v kanceláři č. 3B, v pří‑
zemí (odbor financí a rozpočtu).

Sazba poplatku je stanovena za jednoho psa 
a kalendářní rok: 
a)  za psa chovaného v rodinném domku 150 Kč

b)  za druhého a každého dalšího psa uvede-
ného pod písm. a) 200 Kč

c)  za psa chovaného v bytovém domě 1 000 Kč
d)  za druhého a každého dalšího psa uvede-

ného pod písm. c) 1 500 Kč
e)  za psa, který je využíván při podnikatelské 

činnosti 1 000 Kč
f)  za druhého a každého dalšího psa uvede-

ného pod písm. e) 1 500 Kč
g)  za psa, jehož držitelem je poživatel invalid-

ního, starobního, vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, 
anebo poživatel sirotčího důchodu, 150 Kč

h)  za druhého a každého dalšího psa, jehož drži-
telem je osoba uvedená pod písm. g) 200 Kč.

Upozorňujeme majitele psů, že složenky 
nebudeme rozesílat. Pokud nebude poplatek 
včas zaplacen, a to do 31. března, bude vymě-
řen platebním výměrem a může být navýšen 
až na trojnásobek. U psů, kde je poplatek 
1 000 Kč a výše, lze tuto částku rozdělit na dvě 
splátky nebo domluvit splátkový kalendář. 

Platby lze posílat na č. účtu: 
19‑11622761/0100, uvádějte svůj VS nebo VS 
2711 a jméno majitele psa.

Případné dotazy na: jprokopovicova@rad-
vanice.ostrava.cz nebo tel. č. 599 416 137.

Jana Prokopovičová, 
odbor FaR

Poplatek ze psů je nutno zaplatit do 31. března 

Policejní stanice Radvanice byla v rámci reor-
ganizace obvodních oddělení v Ostravě přičleněna 
k Obvodnímu oddělení policie Slezská Ostrava.

Lidé, kteří bydlí na území městského obvodu 
Radvanice, mohou učinit svá oznámení na poli-
cejní stanici Radvanice v pracovních dnech 
v době od 6.00 do 22.00 hodin. V ostatních přípa-
dech pak na Obvodním oddělení policie Slezská 
Ostrava, Bohumínská 65, 710 00 Slezská 
Ostrava, tel. kontakt 596 241 039, 974 725 651, 
974 725 659, e‑mail: ovoopslos@mvcr.cz. 

Občané trvale bydlící na ulicích Šenovská, 
U Důlňáku, Pod Bažantnicí a Pod Tratí ozna-
mují na: Obvodní oddělení policie Vratimov, 
Frýdecká ulice č. 819, 738 32 Vratimov. 
Tel.: 596 732 189, 974 728 711, 604 127 288, 
e-mail: fmoopvrati@mvcr.cz. 

Bližší informace naleznete na internetových 
stránkách: 

http://www.policie.cz/clanek/mestske-redi-
telstvi-policie-ostrava-16 470.aspx

http://www.policie.cz/clanek/policejni-sta-
nice-ostrava-radvanice.aspx

V případě ohrožení zdraví, života nebo 
majetku mohou lidé volat dvacet čtyři hodin 
denně bezplatnou linku 158. 

 pprap. Mgr. Vladimíra Pietraszová,  
preventivně informační skupina Ostrava

Policejní stanice radvanice informuje Poděkování dětem 
zŠ Bartovice 

Jako každý rok, tak i letos přišly děti ZŠ 
Bartovice v předvánočním čase zazpívat, 
zatančit a popřát seniorům do nového roku. 
Za to chceme dětem i učitelkám srdečně 
poděkovat. 

Za klub důchodců DPS Zdeňka Smužová

Chcete umět 
hrát na hudební 
nástroj?

Základní umělecká škola E. Runda, 
pobočka Ostrava-Radvanice, přijímá 
pro 2. pololetí školního roku 2010–2011 
žáky do hudebního a výtvarného oboru. 
Děti si mohou vybrat některý ze strunných, 
dechových nebo klávesových nástrojů.

Ve výtvarném oboru se seznámí se všemi 
technikami malířství. 

Zveme všechny zájemce.
Marie Zedníčková

V sobotu 8. ledna 2011 od 18 hodin zněly 
v budově Domu s pečovatelskou službou 
v Ostravě-Bartovicích lidové chorvatské písně 

v podání mužského pěveckého sboru PASIKA 
s uměleckým vedoucím panem Antem 
Amuličem. Připomněly všem posluchačům 

krásné slunné dny dovolené strávené u moře, 
plné tepla, dobrého vína a srdečných lidí. 

Pěvecký sbor Pasika má 8 mužských členů 
a působí již 11 let v chorvatské vesničce Kostanje. 
Účastní se celé řady hudebních festivalů nejen 
v Chorvatsku, ale i v zahraničí. Patří mezi tři nejú-
spěšnější pěvecké sbory v Dalmácii. Ostravským 
posluchačům se představil v obřadní síni slezsko-
ostravské radnice a v katedrále Božského spasi-
tele v Ostravě. Naše spoluobčany potěšil v budově 
Domu s pečovatelskou službou. Koncert proběhl 
pod záštitou Bc. Šárky Tekielové, starostky obce. 
Návštěvníci koncertu odměnili pěvecký sbor 
mohutným potleskem a odcházeli s nevšedním 
uměleckým zážitkem. 

Text a foto Jindra Lásková, MBŠaK

V domě s pečovatelskou službou zněla hudba

V souboru Pasika zpívají jen muži. Koncert si přišlo poslechnout hodně seniorů Q

Cenný úspěch si z arabské Dubaje přivezl 
pilot malé české automobilové stáje K & K 
Racing Válek Autosport Petr Válek z Radvanic. 
S Marcelem Kusínem z Prahy a dvěma mla-
dými pilotkami Karolinou Czapka a Michaelou 
Peškovou uspěli v závodě čtyřiadvacet hodin 
Dubaje. 

Na startu závodu stanulo téměř devadesát 
aut, domácí posádky byly zastoupeny osmi 

týmy. Se svým BMW130i si vedli tak dobře, že 
dokonce jednu dobu byli v čele závodu a na své 
soupeře získali pětikolový náskok. Ten však 
smolně smazaly dvě nehody. Ta druhá, porucha 
levé zadní polonápravy, je definitivně připra-
vila o vítězství. „Oprava trvala dalších deset kol 
a takový propad už nešel smazat,“ vysvětlovali 
piloti reportérovi týdeníku Sedmička, proč 
skončili na stříbrné pozici.  (sed)

Petr Válek z radvanic přivezl stříbro z dubaje
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Naši jubilanti v únoru 2011
Blahopřejeme!

Duda Ivan, Sihlovec Ondřej, Langová Vítězslava, Suchý Dušan, Kohútová Věra, 
Sládek Václav, Baronová Alena, Maralíková Lenka, Šotková Zdislava, Pěronková 

Miluše, Košťál Petr, Linhart Jiří, Urbancová Jarmila, Bábek Jiří, Slavík Jiří, 
Ivanská Markéta, Rakowská Hilda, Helekalová Milada, Račko Štěfan, Kubačková 

Marie, Kusiaková Ludmila, Přibyl Josef, Hrbáček Rudolf, Budinová Jarmila, 
Podlásková Anna, Robenková Lucie, Sedmíková Karla

Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví a osobní pohody!
Jména oslavenců v této společenské rubrice zveřejňujeme bez jejich předchozího souhlasu. Pokud 
si občan zveřejnění nebude přát, je tento požadavek nutno uplatnit u redakční rady nebo zaslat 
na adresu úřadu nejpozději do uzávěrky RaB novin, tj. do 15. dne v měsíci. Jelikož v informač-

ním systému evidence obyvatel nelze zjistit, jaké tituly či vědecké hodnosti občan získal,
uvádíme zde pouze jméno a příjmení oslavence.

1.2. – 
28.2.

v prů‑
běhu 

celého 
měsíce

Knihovna Ostrava-Radvanice – Ostrava 
v bílém – výstava bývalých žáků ZŠ 
Vrchlického

2.2. 15.00 5. schůze rady MOb RaB – kancelář 
starostky 

4.2. 19.00 Hokejový ples – KD Petřvald

5.2. 19.00 Hasičský ples SDH Šenov – 
(SD Ostrava-Bartovice) 

8.2. 15.00 Komise sociální – zasedací místnost úřadu 

8.2. 15.00 Klub důchodců při DPS Bartovice – Vepřové 
hody

8.2. 14.00 Komise školství, mládeže a sportu – 
zasedací místnost úřadu

8.2. 17.00 Koncert studentů JKGO – obřadní místnost 
radnice

9.2. 16.00 Komise výstavby – kancelář odboru 
výstavby

9.2. 14.00 Klub důchodců Radvanice – Společenské 
posezení při hudbě s tombolou 

9.2. 15.30 Komise bezpečnosti a dopravy – zasedací 
místnost úřadu

9.2. 16.00 Komise kulturní a sportovní – obřadní 
místnost úřadu

10.2. 16.00 Klub důchodců Bartovice – výroční schůze 
Klubu důchodců

11.2. 19.00 Hasičský ples SDH Radvanice – Sokolovna 
Radvanice

11.2. 17.00 ČSV ZO Radvanice-Bartovice – výborová 
schůze (Mateřská škola Bartovice)

11.2. 15.00 Besídka MŠ Radvanice – Sokolovna 
Radvanice

12.2. 10.00 Vítání občánků narozených od 15. 10. 2010 – 
obřadní místnost úřadu 

16.2. 15.00 5. schůze rady MOb RaB – kancelář 
starostky 

18.2. 16.00 Komise životního prostředí – zasedací 
místnost úřadu

18.2. 16.00 Besídka MŠ Bartovice– Sokolovna 
Radvanice

18.2. 19.00 TJ Sokol Bartovice – Společenský ples (SD 
Ostrava-Bartovice) 

21.2. 13.00
Knihovna Ostrava-Radvanice – Odlité 
maličkosti – výtvarná dílna z grantu Nadace 
OKD, zdobení odlitků různými technikami

21.2. 16.00 Kontrolní výbor – zasedací místnost úřadu
22.2. 15.00 Klub důchodců při DPS Bartovice – Beseda

24.2. 17.00 Klub důchodců Bartovice – Konec 
radovánek – je tady Masopust

25.2. 17.00 ČSV ZO Radvanice-Bartovice – výroční 
členská schůze (Mateřská škola Bartovice)*

26.2. 19.00 8.reprezentační ples MOb RaB – 
(SD Ostrava-Bartovice) 

v měsíci únoru

Kalendář
událost í

V prvních lednových dnech roku 2011 
oslavila své životní jubileum 80 let paní Jiřina 
Hečková. Krásných 90 let oslavila také paní 
Štěpánka Kaločová, která je v současné době 
umístěna v Léčebně dlouhodobě nemocných 
v Ostravě-Radvanicích. Dlouholetým obyva-
telkám našeho městského obvodu Radvanice 
a Bartovice osobně pogratulovala starostka 
městského obvodu Bc. Šárka Tekielová 
a vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí 
Mgr. Taťána Frajs. Do dalších let přejeme pevné 
zdraví, životní elán, osobní pohodu a stále dob-
rou náladu. Text a foto Mgr. Taťána Frajs, 
vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí

Ženy oslavily krásná jubilea

Obecně je v našem městském obvodu 
poměrně malý zájem o svatby v „jedničkových 
datech“ – jedničky totiž údajně představují 
individualitu. My ale vstupujeme do roku, který 
má změnit hodně nejen kolem nás, ale hlavně 
v nás. Lidé údajně udělají obrovský krok k sobě 
samým. Uvědomí si cenu života a nutnost mít 
jeden druhého. Uvědomí si, jak jsou někteří lidé 
pro nás důležití a jak moc nám na nich záleží. 
Více budou klást důraz na zásadní pozitiva než 

na nedůležité věci. Na to, co je spojuje víc, než 
na to, co je rozdělovalo. 

A přesně v těchto intencích uvažovali 
snoubenci, kteří zvolili pro svůj sňatek právě 
den 11. 1. 2011 v 11 hodin v obřadní síni rad-
vanické radnice, kde je oddala paní starostka 
Bc. Šárka Tekielová. Přejme jim hodně lásky, 
zdraví, síly a štěstí.

Mgr. Taťána Frajs, 
vedoucí odboru OaVV

Svatba 11. 1. 2011 v 11 hodin

Šťastná chvíle pro všechny zúčastněné  Foto Vladimír Frajs Q

Jiřina Hečková (80 let) Q Štěpánka Kaločová (90 let) Foto Taťána Frajs Q
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Trvalá vzpomínka
Dne 9. ledna 2011 by se dožil 76 let  
náš milovaný tatínek, dědeček  

pan 

Lubomír Kacíř, 
z Ostravy-Radvanic. 

S láskou a velkou bolestí  
v srdcích vzpomínají dcery Ivana, Šárka 

a Lenka s rodinami.

Vzpomínáme
Dne 27. ledna 2010 by se dožila 77 let 
naše milovaná manželka, maminka 

a babička paní 

Danuše Michálková, 
rozená Furmančíková,  

z Ostravy-Bartovic. Dne 14. prosince 
jsme vzpomněli již čtvrté výročí 

jejího úmrtí. S láskou a velkou bolestí 
v srdcích vzpomínají manžel Miloslav, 
syn Stanislav s rodinou a dcera Jiřina 

s rodinou.

Ne, na Tebe se nedá 
zapomenout…

Dne 15. února 
vzpomeneme nedožitých 

65 let paní 

Jiřiny Kaňokové  
z Ostravy-Bartovic.

Manžel Čestmír a dcera Radka s rodinou. 

Květinami vyzdobená Sokolovna v sobotu 
16. ledna přivítala opět po roce zahrádkáře 
a jejich přátele na společenském plese. Jak 
ples zhodnotit? Účast plesajících mimořádná, 
hudební skupina UFO opět výborná, občer-
stvení dostačující, tombola bohatá, nálada 
vynikající. Návštěvou nás potěšila starostka 
Bc. Šárka Tekielová a náměstek ostravského 
primátora Bc. Aleš Boháč. 

Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří 
se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě, 
průběhu i likvidaci plesu. Děkujeme také spon-
zorům, kteří se zasloužili o bohatou tombolu. 
Byli to:

Bc. Šárka Tekielová – starostka, 
Ing. Štěpán Košťál – místostarosta, Bc. Aleš 
Boháč-náměstek primátora, Vojtěch Mynář – 
zastupitel MO RaB, PHARMOS a.s., pálenice 
FAKR, restaurace Slezský dvůr, kadeřnictví 

Pavla, EKO-PEL Czech republic s.r.o., květi-
nová síň Pavla, řeznictví RADA, papírnictví 
Ivo Lajčok, lékárna Herbana, textil Vladimíra, 
cukrářství AKNEL, AUTOVIVA Na hrázkách, 
PEMIC rodinné knihkupectví, GALTOP vel-
koobchod textilu a galanterie, UNIMETRA 
s.r.o. Na Lipině, pekárna ŠOTOVÁ, Střední 
odborná a speciální škola Ostrava-Poruba, 
HOFI restaurace Hastrman, GABSTAV 
s.r.o. Stařešinská, SANO Ing. Majer, pedikúra 
Radka Matějková – Ráčkova ul., kadeřnictví 
Marcela Valíčková – Bartovice, Česká svá-
řečská spol. při TU VŠB, pekárna MAYAK, 
restaurace U Břenků, spol. ACTAVIS, mys-
livecké sdružení Radvanice a Bartovice, fa 
Danuše Luxová, Vítkovice HTB a.s.
Na zahrádkářský ples 21. ledna 2012 už nyní 
zve a těší se výbor ZO ČZS Radvanice.

ZO ČZS Radvanice

radvaničtí zahrádkáři plesali

Lidé se při tanci dobře bavili. Plesová tombola byla velmi bohatá  Foto: ČZS Radvanice. Q

V rámci celosvětové akce „Týden 
uvědomění si mozku“ pořádá Česká spo-
lečnost pro trénování paměti a mozkový 
jogging Národní týden trénování paměti 
od 14. do 20. března. Cílem Národního týdne 
trénování paměti je přesvědčit nejen seniorskou 
populaci, že si ještě docela slušně pamatuje, 
když jí někdo poradí, jak na to. Trénování 
paměti je efektivní nástroj proti oslabení 
paměťových schopností a zároveň rychlá cesta 
ke zvýšení sebevědomí. Občanské sdružení 
Senior servis se k tomuto dni připojuje přednáš-
kou, která se uskuteční v úterý 15. 3. v Ostravě 
v sále ostravsko-opavského biskupství 
na Kostelním náměstí 1 v 10 hodin. (MAŠ)

Trénování paměti Před sčítáním lidu
Český statistický úřad připravuje na 

půlnoc z 25. na 26. 3. sčítání lidu, domů 
a bytu 2011. Proběhne poprvé jednotně v 
zemích EU. Od 26. 2. začnou občané dostá-
vat informační letáky o sčítání a termínu 
návštěvy sčítacího komisaře. 

Podrobnosti zveřejníme  v příštím 
vydání RaB novin a budou k dispozici také 
na internetu www.scitani.cz.

Ostravská radnice

Pátera Jarguse ocenila 
Charita Český Těšín

Radvanický farář Marek Jargus získal 
v prosinci loňského roku prestižní ocenění 
Charity Český Těšín. Cenu sv. Mikuláše 
obdrželo šest osobností za zásluhy o rozvoj 
charitního díla v oblasti, kde tato charita 
působí. Páter Jargus cenu získal za práci, kdy 
jako terapeut pomáhal klientům i pracov-
níkům dnes již zaniklého Resocializačního 
zařízení pro ženy a dívky v Koňákově. Porota 
zároveň ocenila, že v současné době super-
viduje Charitní středisko pro děti a mládež 
Kometa v Karviné.

„Tuto cenu jsme letos udělovali poprvé 
a vnímáme ji jako symbolický akt poděkování 
a ocenění práce těch, kteří nám pomáhají 
naplňovat naše poslání, kterým je pomoc 
potřebným.“ uvedl ředitel Charity Český Těšín 
Martin Hořínek.  (sed)

Samotné předávání cen se odehrálo v kostele  Q

Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Českém Těšíně 

Foto: Charita Český Těšín

Hledají se mladí hasiči
Hledáme mladé hasiče pro rozšíření 

našeho kolektivu.
Máte doma dítě ve věku od 6 do 15let? 

Touží se stát hasičem? Tak neváhejte 
a přijďte ho přihlásit mezi nás! Na kroužek 
se můžete informovat telefonicky a nebo 
přímo na tréninku mladých hasičů. 

Po dobu zimy se scházíme v tělocvičně 
ZŠ Vrchlického každou neděli od 14 hodin. 
V letních měsících se scházíme u hasičské 
zbrojnice v Radvancích. Na další své členy 
se těší kolektiv vedoucích a mladých hasičů. 

Kontakt: Jakub Lév, Tel.: 737 715 312
e-mail: hasici@sdhradvanice.cz
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Na zŠ Trnkovecká 
je už zapsáno

Zápis nových dětí,  které si přejí stát 
se od září školního roku 2011/2012 žáky nul-
tého a 1. ročníku naší školy, byl významnou 
událostí. V polovině ledna v průběhu dvou 
dnů přicházely děti v doprovodu rodičů, 
sourozenců a prarodičů, mnohé zpočátku 
rozpačité, někteří předškoláci však byli pří-
kladně odvážní.

Učitelé si s dětmi povídali o nich samot-
ných, o jejich rodině, zájmech, barvách 
a geometrických tvarech, posuzovali schop-
nost vyjadřování, kresbu a mnoho dalšího. 
Na závěr mohly děti samy či s pomocí 
učitelů zarecitovat báseň či zazpívat pís-
ničku a domů si odnášely pestré dárečky 
pro vzpomínku na svůj důležitý den. Dívky 
z 8. a 9. třídy pro tuto příležitost „vesele“ 
oblečené a upravené našim budoucím žáč-
kům návštěvu školy zpříjemňovaly. 

O kolik že žáčků šlo? K dnešnímu 
dni máme do nultého ročníku zapsáno 8 dětí 
a do 1. třídy se zapsalo 16 nastávajících ško-
láčků. 

Těšíme se na ně a na rodiče budoucích 
prvňáčků potom 13. dubna 2011 v 16 hodin 
na první třídní schůzce! 

K vyzvednutí rozhodnutí o přijetí dítěte 
zveme všechny rodiče v průběhu února 2011 
do kanceláře školy. 

Mgr. Pavla Hermannová, 
ZŠ Trnkovecká

Novoroční překvapení pro děti nultého roč-
níku ZŠ Trnkovecká připravili lidé ve výkonu 
trestu v rámci zájmových a uměleckých akti-
vit. Materiál pro výrobu byl pořízen v rámci 
programu Prevence kriminality ze státních 
prostředků.

Využili své nápady, schopnosti, mož-
nosti a vytvořili kolekci vlastníma rukama 
vyrobených hraček a vzdělávacích pomůcek. 
Rozzářené oči dětí si s nadšením prohlížely 

domino, kostky různých tvarů, skládanku, 
abecedu, hlavolam k procvičení barev a další. 
Úsměvy na tváři jim vykouzlily hračky, jako 
například auto, lokomotiva, které budou 
pro tvůrce tou nejkrásnější odměnou. 

My za velmi pěkné a podnětné pomůcky, 
které určitě přispějí k rozumovému rozvoji dětí, 
moc děkujeme.

Vlasta Šimková,  
učitelka nultého ročníku ZŠ Trnkovecká

Novoroční překvapení

Hračky vyrobené vězni si děti se zájmem prohlížely Foto: Ivana Kačmaříková Q

Výsledky výpůjčních služeb za rok 2010 
V knihovně v Radvanicích bylo v roce 2010 

dosaženo následujících výsledků:
Čtenáři 
celkem

Děti z celk. 
počtu čte‑

nářů
Návštěvníci Výpůjčky

2010 368 100 4 583 17 006
Pro radvanické občany knihovna nadále 

plní svou nezastupitelnou úlohu jako kulturní 
centrum, nabízející nejen knihy a informace, 
ale i besedy, výtvarné tvoření pro děti i dospělé, 
výlety a výstavy fotografií či obrazů.

Akce knihovny – výběr:
K celoknihovním akcím, pořádaným 

ve všech pobočkách Knihovny města Ostravy, 
patří:
• Den ostravských čtenářů 
• Týden prvňáčků 
• Den Země
• Den dětí 
• Týden mobility 
• Týden veřejných knihoven 
• Velikonoce, mikulášské a adventní období

Z dalších akcí:
• Výstava fotografií Viery Gřondělové
• Detektivem v knihovně – vědomostní test

• Robert Matula – beseda s Vojtěchem 
Mynářem o význačném radvanickém rodá-
kovi

• Den Země – areál Ozdravného centra 
Ještěrka, prezentace knihovny a výtvarná 
dílna – pletení košíků z papíru

• Zachraňme stromy – výstava k ochraně dře-
vin

• Burza knih
• Malá bylinková zahrádka – pěstování rostlin 

v truhlíku
• Když je venku nepohoda… – soutěže, hry, 

kreslení
• Oživíme kámen – výtvarná dílna – dekupáž 

na kameny
• Prezentace knihovny u příležitosti výročí 

705 let městské části Radvanice a Bartovice
• Besedy v rámci grantu: s malířem 

L. Kuncem, s paní Kotkovou, s panem 
Burdou o životním prostředí

• Beseda o rodokmenech
• Výstava obrazů Luďka Konečného

Děti mohly během výtvarných odpo-
lední tvořit nejrůznější výrobky, soutěžit 
v soutěžích a být za to odměňovány také 
díky grantu od úřadu Radvanice v rámci 
projektu „Knihovna v zeleni“ (zpráva 
i s fotografiemi byla odevzdána paní 
J. Láskové v listopadu 2010 spolu s vyúč-
továním grantu). V rámci tohoto projektu 

se také uskutečnil výlet do botanické 
zahrady při Ostravské univerzitě.

O akcích informujeme na www.kmo.cz, for-
mou občasníku – 1× za měsíc – občasný zpravo-
daj Knihovny města Ostravy a prostřednictvím 
plakátků, vyvěšovaných díky spolupráci 
i na úřadě, ale zejména v knihovně a ve školách.

V knihovně probíhají pro radvanické a bar-
tovické školáky také knihovnické lekce s bese-
dami, díky nimž se další a další děti stávají 
novými čtenáři knihovny a účastníky akcí.

Internet 
je k dispozici pro čtenáře i pro širokou 

veřejnost, je tu i možnost využít psaní 
v textovém editoru a děti se mohou pobavit 
nebo i poučit hraním zábavných a naučných 
CD-ROMů.

Knihovna je plně automatizovaná, takže již 
odpadá zdlouhavé vypisování do čtenářských prů-
kazů či hledání knih podle lístkových katalogů.

Poděkování úřadu
Velmi děkujeme ÚMOb Radvanice 

a Bartovice za vstřícnost při udělování financí 
do grantových projektů, za ochotu při řešení 
případných technických závad a za spolupráci 
při propagaci a pořádání akcí.

Těšíme se na další spolupráci.
Šárka Kuligová, vedoucí knihovny 
Marie Kryštofová, Petra Růžičková

Informace o činnosti knihovny v radvanicích za rok 2010
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Lyžování se sluníčkem. Tak se jmenoval 
lyžařský kurz, na který se přihlásilo 9 žáků 
prvního až třetího ročníku Základní školy 
Vrchlického z Bartovic. Jednalo se o pětidenní 
odpolední kurz v Beskydech v lyžařském are-
álu Bílá. 

Děti při příjezdu na Bílou vítalo krásně žluté 
usměvavé plyšové sluníčko. Následně byly děti 
rozděleny do družstev „Buzoly“ a „Borci“, 
dostaly přilby a vesty, obuly boty a lyže a hurá 

na svah. I když počasí nám moc nepřálo, sněhu 
bylo stále méně a méně, děti se nenechaly ničím 
odradit a snažily se až do konce. A jejich snaha 
nebyla marná, v pátek se uskutečnily závody 
za mohutné podpory rodičů v roli diváků, kde 
své naučené dovednosti zúročily. Nakonec 
vyhrály všechny děti a byly také odměněny 
diplomem, medailí a sladkou odměnou. 

Na stupních vítězů jsme měli také své 
zástupce. Z družstva „Buzoly“ se na třetím místě 

umístila žákyně 3. ročníku Indirastasia Schmid 
a na krásném prvním místě žákyně 2. ročníku 
Anetka Šuraňová. Družstvo Borců nezůstalo 
také pozadu a žák 1. ročníku Jakub Koběrský 
získal krásné první místo a žák 2. ročníku 
Michal Sulek získal třetí místo. Sněhu a lyžování 
si děti užily dosytosti a zážitky z tohoto kurzu 
si uchovají jistě dlouho. 

Mgr. Radmila Sulková, ZŠ Vrchlického,  
odloučené pracoviště Bartovická 59

V Beskydech se lyžovalo se sluníčkem

Již třetím rokem se v lednu 2011 děti z MŠ 
v Ostravě-Radvanicích zúčastnily pětidenního 
lyžařského výcviku ve SKI areálu Bílá. 

Lyžařský kurz probíhal v odpoledních 
hodinách pod vedením zkušených instruktorů. 
Děti byly rozděleny do několika skupin podle 
svých lyžařských schopností a dovedností. 
Nejšikovnější lyžaři lyžovali na velké sjez-
dovce a méně zdatní lyžaři absolvovali kurz, 
díky němuž se naučili zvládat základní prvky 
sjezdového lyžování jako je stoupání a sjíždění 
z kopce, zastavení, zatáčení a udržení rovno-
váhy na lyžích. K tomu jim pomáhalo moderní 

vybavení lyžařské školičky: pojízdný koberec, 
dětský kolotoč a slalomová dráha. 

Velký důraz byl kladen i na bezpečnost 
dětí – byly jim zapůjčeny bezpečnostní helmy 
a reflexní vesty. Na závěr lyžařského kurzu 
instruktoři připravili pro děti závody a přítomní 
rodiče tak mohli zhlédnout to, co se jejich děti 
naučily. Kurz proběhl hladce a lze jej hodnotit 
jako poměrně zdařilý. Doufáme, že se líbil jak 
dětem, tak i rodičům a věříme, že lyžařský kurz 
proběhne za podpory rodičů i v příštím roce. 

Další fotografie najdete na poslední straně.
Henrieta Čajková, MŠ Ostrava‑Radvanice

děti se učily zvládat lyže

Na sjezdovce vládla pohodová atmosféra Foto: Henrieta Čajková Q

V tomto kalendářním roce se bartovická 
škola dočkala svého 125. výročí trvání. Je to 
úctyhodné výročí, a tak bychom rádi připo-
menuli několik důležitých dat.

Dne 17. července 1884 bylo rozhodnuto 
o stavbě školy v Bartovicích, 25. září 1885 byl 
položen základní kámen nové školy, 1. listo-
padu 1886 byla budova slavnostně vysvěcena 
a vyučování bylo zahájeno 15. listopadu 1886. 

V současné době navštěvuje školu 37 žáků, 
kteří spolu s pedagogy a rodiči chystají leccos 
zajímavého k oslavě výročí školy.

V průběhu celého roku si 125. výročí 
budeme stále připomínat a těšíme se, 
že se stránky školní kroniky budou plnit 
zápisy o zajímavých událostech školy a naší 
obce.

Vedení ZŠ Vrchlického

Bartovická škola oslaví 125 let

zápis do 
prvních tříd

Ve dnech 18. a 19. ledna 2011 proběhl 
na ZŠ Vrchlického zápis dětí do prvních tříd.

K zápisu se dostavilo 37 dětí.
Pro budoucí prvňáčky chystá škola od září 

nového školního roku výuku anglického 
jazyka, bohatou nadílku zájmové činnosti 
v kroužcích.

Vždy ve čtvrtek od 17 do 19 hodin mohou 
navštěvovat „Tvořivou dílnu pro rodiče 
s dětmi“ v prostorách školního klubu v budově 
odloučeného pracoviště školy na ulici 
Havláskova 1.

Pro školní rok 2011/2012 znovu plánujeme 
přípravnou třídu pro děti předškolního věku, 
ve které se nastávající prvňáčci budou při-
pravovat na vstup do základní školy. Pobyt 
v přípravném ročníku je bezplatný. Děti budou 
kreslit, zpívat, cvičit, hrát zájmové hry. Děti, 
které budou navštěvovat přípravný ročník, 
musí mít vřazení PPP.

Všichni nastávající prvňáčci a předškoláčci 
v doprovodu rodičů i prarodičů jsou zváni 
14. 6. v 16 hodin do školní budovy, ve které 
byli u zápisu (Havláskova 1, Bartovická 59) 
na setkání, kde obdrží veškeré informace 
pro vstup do školy a prožijí zde zábavné odpo-
ledne. Vedení ZŠ Vrchlického

 Foto: Martina Linhartová
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Tradiční turnaj stolních tenistů Sokola 
Radvanice se konal 26. prosince v Sokolovně. 
Turnaje se zúčastnilo celkem 17 hráčů. 

Tradičně se hrály soutěže ve čtyřhře 
a dvouhře mužů. Tento nejprestižnější turnaj 
radvanických stolních tenistů měl pro nás 
velmi slavnostní rámec. Turnaj svou návštěvou 
poctila, ceny vítězům věnovala a osobně předá-
vala starostka obce Radvanice a Bartovice paní 
Bc. Šárka Tekielová. 
 HLAVNÍ SOUTĚŽ O PUTOVNÍ 
POHÁR:
1. Lapisz Břetislav
2. Hrstka Pavel
3. Merta Tomáš 
 ČTYŘHRY
1. Lapisz – Kolenčiák
2. Debald – Chobot
3. Merta – Šustek

Miroslav Chobot

Vánoční turnaj ve stolním tenisu

 

Veterinární ordinace

Šenov
Vráclavská 1601 (u zdravotního střediska)
MVDr. Jana Vránová, MVDr. Petr Vrána

606 419 840, 596 887 111
veterina-senov@seznam.cz

www.veterina-senov.cz

Těšíme se na Vás a Vaše zvířátka

Po, St, Pá  9–11, 14–18
Út, Čt  14–18, dopoledne jen plánované zákroky.

Pohotovost po telefonické dohodě.

inzerat_Jana Vranova_87x80_leden2011.indd   1 5.1.2011   9:52:11

Nejprestižnější turnaj radvanických stolních tenistů navštívila také starostka obvodu   Q

Bc. Šárka Tekielová Foto Miroslav Chobot

Nejúspěšnější podzimní část sezóny 
za posledních několik let mají za sebou 
stolní tenisté Sokola Radvanice. Družstvo 
A se dlouho drželo v čele tabulky krajské 
soutěže skupiny A hlavně díky mimořádným 
výkonům opory Břetislava Lapisze, po těsné 
porážce v posledním kole kleslo na 5. místo 
s minimálním odstupem na čelo tabulky.

Skvěle si vedou družstva B a C v soutěžích 
městského přeboru 1. a 2. třídy. Obě družstva 
vedou soutěže s velkým bodovým náskokem 
a tedy reálným předpokladem postupu do vyšší 
soutěže. O mnoho pozadu nezůstává ani druž-
stvo D, které je v polovině soutěže na 2. místě, 
které rovněž zajišťuje postup.

Doufejme, že i jarní část soutěží bude 
pro naše družstva úspěšná a podaří se nám 
posunout kvalitu jednoho z mála aktivních 
sportů v Radvanicích zase o kousek výše. 

Podrobné výsledky všech soutěží ve stol-
ním tenisu je možno nalézt na internetu 
na adrese: www.pinec.info.

Miroslav Chobot

Úspěšná sezona 
stolních tenistů



Hospůdka 
Lučina

Vaříme chutně, domácí strava za nejnižší 
možnou cenu – denní menu á 60 Kč.

Obědy, večeře, oslavy, akce.

Pátky a soboty:  
AKCE dej si 2× jídlo (oběd nebo večeři)  

džbánek vína ZDARMA

Nejlevnější pivo v okolí PLZEŇSKÉ á 27 Kč.

Domácí placky s různými náplněmi od 35 Kč.

Týdenní či denní akce – přijďte a uvidíte!

PROVOZNÍ DOBA
pondělí–čtvrtek od 11.00 hodin do 21.00 hodin

pátek–sobota od 11.00 hodin do 23.00 hodin
neděle – zavřeno

Tel.: 733 193 887 • Pavlíčková
SRDEČNĚ VÁS ZVEME!

Po oslavách usnul zmožen 
alkoholem za volantem 

Na muže, který sedí za volantem vozidla stojícího v křižovatce 
v Ostravě-Radvanicích a nehýbe se, upozornil dne 1. ledna náhodný 
kolemjdoucí ostravské strážníky. Ti zjistili, že 60letý muž za volan-
tem je připoután bezpečnostním pásem a spí. Když ho vzbudili, 
aby se přesvědčili, zda je v pořádku a nepotřebuje pomoc, zjistili, 
že je opilý. Uvedl, že oslavoval s přítelkyní příchod nového roku. 
Protože se oba opili, chtěl přítelkyni odvézt domů, a tak šel pro auto. 
Pamatoval si, jak s vozidlem vyjel z místa, kde bylo zaparkováno, 
a pak už jen probuzení hlídkou. Orientační dechová zkouška proká-
zala 1,54 promile alkoholu v dechu. K dotyčnému strážníci přivolali 
policejní hlídku. 

Vladimíra Zychová,  
Městská policie OstravaDokument 1  5.1.2011  8:46  Stránka 1

MUDr. Alice Havlová
všeobecná praktická lékařka

1. atestace z interního lékařství

1. a 2. atestace ze všeobecného lékařství

kurz pro balneoterapii a přístrojové vybavení ordinace s možností okamžité rehabilační léčby pohybového ústrojí

si Vám dovoluje oznámit

ordinační dobu pro rok 2011  
ve své ordinaci, Hviezdoslavova 16, Radvanice

 Pondělí 7.00–13.00 hod.
 Úterý 7.00–13.30 hod.
 Středa pouze odpoledne 13.00–18.00 hod.
 Čtvrtek 7.00–13.30 hod.
 Pátek  7.00–12.30 hod.

Provoz ordinace je zajištěn celoročně, a to bez zastupování jinou ordinací!

Pro pracující je přednostně určena odpolední ordinační doba ve středu.

Na telefonu 596 232 079 je možno se objednat, a to v době ordinačních hodin!

Registrace nových pacientů již od 16 let –  od všech zdravotních pojišťoven!



OHŇOSTROJ PŘED RADNICÍ

NAŠI NEJMENŠÍ NA HORÁCH
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Snímky Henrieta Čajková Q

Snímky Zuzana Sedláčková Q


