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Rekonstrukce kuchyně
a vytápění objektu MŠ
v Ostravě-Radvanicích
Městský obvod zahájil plánovaný projekt rekonstrukce kuchyně Mateřské školy
v Ostravě-Radvanicích včetně rekonstrukce
vytápění. Jedná se o modernizaci stávajícího
provozu kuchyně včetně navazujících provozů
ve stávající budově mateřské školky, aby byl
zajištěn hygienicky nezávadný a moderní
provoz pro výrobu a výdej jídel. V rámci rekonstrukce vytápění objektu budou provedeny
nové rozvody z měděných trub a osazena nová
desková otopná tělesa. Realizace je plánována
od 4. 7. do 27. 8. 2011. Realizaci bude zajišťovat na základě výběrového řízení firma VSP
EXIM s.r.o. Rozpočtové náklady na rekonstrukci jsou ve výši 6 mil. Kč, které městský
obvod získal transferem z rozpočtu statutárního města Ostravy.
Od 27. 6. 2011 bude provoz v Mateřské škole
v Ostravě-Radvanicích omezen z důvodu přípravy objektu pro stavbu. Od 1. 7. do 31. 7. 2011
bude provoz zajištěn v Mateřské škole Za
Ještěrkou v Ostravě-Bartovicích i pro děti
z rekonstruované školky. V této době budou
docházet do školky v Ostravě-Bartovicích pouze
děti zaměstnaných rodičů. Děti, jejichž maminky
jsou na rodičovské dovolené nebo nepracují, si
ponechají své děti v době letních prázdnin doma.
Z tohoto důvodu se s prosbou obracíme na
rodiče o pochopení situace, která, zejména
pro ně, přinese spoustu překážek, souvisejících s omezením chodu obou mateřských škol
po dobu prázdnin.
Bc. Šárka Tekielová, starostka

Sport v Radvanicích opět ožívá,
na hřiště se vracejí fotbalisté

QQ Starostka obvodu Bc. Šárka Tekielová věří, že hřiště bude konečně zase sloužit svému účelu


Dva roky jsme o to usilovali, a teď se to
konečně podařilo! Těmito slovy technický
ředitel FC Baník Ostrava Petr Konderla ocenil
vstřícné a konstruktivní jednání starostky
městského obvodu Radvanice a Bartovice
Bc. Šárky Tekielové ohledně hřiště TJ Baník
Radvanice. Výsledkem je smlouva o pronájmu
hřiště a zázemí až do roku 2016.
„Jsem ráda, že to tak dopadlo,“ říká starostka Bc. Šárka Tekielová. „Hřiště konečně
bude zase sloužit svému účelu a také budova
nebude chátrat. Očekávám, že díky spolupráci s FC Baníkem Ostrava dojde k oživení
sportu v městském obvodu, hřiště a zázemí
budou moci využít také obyvatelé Radvanic
a Bartovic ke sportovní i ke společenské činnosti,“ doplňuje starostka.
Podle ředitele Konderly by se hřiště mělo
využívat pro tréninky fotbalistů, kteří hrají
moravskoslezskou dorosteneckou ligu (U 18).
„Aby bylo hřiště funkční, musíme provést
plnou rekonstrukci hrací plochy. Začali jsme
použitím herbicidů, pak zarovnáme terén a osázíme novým trávníkem,“ vysvětluje Konderla
s tím, že první tréninky by na novém pažitu
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mohly začít 8. a 9. července. S plnou zátěží
hřiště se počítá až v příštím roce, protože teprve
po zimě se ukáže, v jakém stavu hřiště vlastně je.
Také v budově se už začalo s opravami elektřiny a plynu, jejichž rozvody byly ve špatném
stavu. FC Baník Ostrava plánuje pořídit nové
sítě za branky, aby hráči nemuseli po každém
výkopu běhat za balony do lesa.
Ředitel Konderla také potvrdil, že žákovský fotbalový oddíl z Radvanic bude moci
po dohodě také na hřišti trénovat. FC Baník
Ostrava také počítá s tím, že hřiště a zázemí
budou kromě fotbalistů klubu využívat i společenské organizace obvodu pro své akce.
PaedDr. Zuzana Sedláčková
Starostka městského obvodu
Bc. Šárka Tekielová zve občany
na 5. zasedání Zastupitelstva
městského obvodu Radvanice
a Bartovice, které se uskuteční ve čtvrtek 30. června 2011
od 16:00 hodin v Hasičské
zbrojnici v Ostravě-Radvanicích.

Městský obvod nesouhlasí,
aby na Hranečníku byl simulátor požárů
Ve zdevastovaném areálu v kasárnách
na Hranečníku má do pěti let vzniknout
technická a výcviková základna pro hasiče,
policisty a strážníky. Objekt kasáren se sice
nachází na katastrálním území Slezské
Ostravy, ale těsně sousedí s naším městským obvodem, obyvatelé Radvanic tu mají
své rodinné domy.
Součástí nově budovaného areálu má být
i požární trenažer, na němž budou hasiči
zkoušet zásahy při požárech. Znamená
to, že několikrát týdně kvůli simulovaným požárům se v této oblasti ještě zhorší
už tak špatná kvalita ovzduší. Vliv stavby
na životní prostředí už posuzoval krajský
úřad a projekt schválil.
„Podle našeho názoru několikaminutové
hoření v době, kdy nebudou špatné rozptylové podmínky, nezhorší ovzduší v této
oblasti,“ tvrdí mluvčí Moravskoslezského
kraje Šárka Vlčková. Také podle autora rozptylové studie Milana Číhala budou celkové
emise z tohoto areálu velmi nízké.
S tím však vedení našeho městského
obvodu nesouhlasí. „Radní na svém jednání
11. května rozhodli o nesouhlasném stanovisku k výstavbě výcvikového trenažeru
na Hranečníku, protože by určitě byl dalším

zdrojem znečištění v našem obvodu,“ řekla
starostka městského obvodu Bc. Šárka
Tekielová s tím, že rada vyhověla četným
žádostem obyvatel, kteří se na ni v této záležitosti obrátili.
Na veřejném projednávání územního
řízení stavby na ostravském magistrátu,
které pořádal stavební úřad, pak starostka
společně s ekology a majiteli rodinných
domů prezentovala toto stanovisko.
Stavební úřad teď musí přerušit územní
řízení, aby mohlo ministerstvo životního

prostředí přezkoumat námitky. To může
trvat i několik měsíců.
Stavební úřad podle Lenky Vltavské
zváží další kroky a slibuje, že určitě bude
s obyvateli a vedením Radvanic a Bartovic
jednat. To doporučuje i Jiří Bílek, vedoucí
oddělení ovzduší Zdravotního ústavu
Ostrava. Připomíná, že lidé v této lokalitě
jsou velmi zatíženi znečištěným ovzduším
a je třeba posoudit vliv trenažeru na zdraví
obyvatel.
PaedDr. Zuzana Sedláčková

Setkání se seniory
v Bartovicích

Radnice usiluje
o pronájem
Společenského
domu

Radnice městského obvodu Radvanice
a Bartovice chce pronajmout Společenský dům
v Bartovicích. Poslední nájemkyně Michaela
Vicenecová po necelém roce dala výpověď
a od té doby se radnice snaží nabídnout ho dalšímu nájemci. Společenský dům je nyní prázdný,
ale přesto se už mezi občany vyrojily spekulace
o tom, že Společenský dům někdo vykradl.
„Není to pravda, žádný zloděj objekt
nenavštívil,“ vyvrací pověsti starostka městského obvodu Bc. Šárka Tekielová. „Kuchyně
Společenského domu není vybavena spotřebiči
ani jiným zařízením potřebným k provozování
restaurace. Každý nájemce si proto musel
kuchyň zařídit z vlastních finančních prostředků. Byla to jedna z podmínek pronájmu.
Takže je jasné, že když nájemce v objektu
skončil, vybavení kuchyně si odvezl s sebou,“
vysvětluje starostka.
PaedDr. Zuzana Sedláčková
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QQ Besedy se zúčastnil velký počet seniorů

Dne 3. května realizovali strážníci
Městské policie Ostrava přednášku na téma
„Bezpečnost seniorů“ dříve narozeným
obyvatelům Domu s pečovatelskou službou
v Bartovicích.
Strážníci skupiny prevence Městské policie
Ostrava zavítali do domu s pečovatelskou službou v Bartovicích. Pro 25 seniorů si připravili
přednášku na téma všeobecné bezpečnosti
dříve narozených občanů.
Zazněly zde mimo jiné důležité rady, jak
se mají občané zachovat v případě spatření
podezřelé osoby v blízkosti svého bydliště,
jak lépe své bydlení zabezpečit, jak rozpoznat
osobu, která se dopouští podvodného jednání
za účelem majetkového prospěchu (osoby vydávající se za zaměstnance plynárem, elektráren,
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telekomunikačních služeb apod.), jakým
způsobem mohou využít bezpečnostní řetízek
na dveřích apod.
V druhé části přednášky reagovali senioři
na statistické údaje trestné činnosti osob
páchané právě na dříve narozených občanech.
Senioři uváděli své životní zkušenosti a vyprávěli o situacích, do nichž se sami dostali. Tímto
se přednáška v poslední fázi změnila ve velmi
zajímavou diskuzi. Preventisté přítomným
zároveň předali důležité telefonické kontakty
na různé instituce, občanská sdružení a v neposlední řadě složky integrovaného záchranného
systému, na něž se mohou se svým problémem
kdykoliv obrátit.
Text Mgr. Irena Kopciuchová,
vedoucí OSV

Ukončení prvního projektu městského obvodu
spolufinancovaného Evropskou unií

QQ V rámci projektu byly vysázeny stromy a okrasné dřeviny

Městský obvod ukončil realizaci projektu
„Obnova lesoparku – Matuškův park,
ul. Lipinská v Ostravě-Radvanicích“, který
je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životního prostředí.
Celkové náklady projektu na realizaci jsou
v částce 443 890 Kč, z toho spolufinancováno
z Operačního programu Životního prostředí
je ve výši 87 940 Kč a dále spolufinancováno z rozpočtu statutárního města Ostravy
je ve výši 355 950 Kč.
Projekt byl zaměřen na obnovu dlouhodobě
chátrajícího Matuškova parku v Ostravě-

-Radvanicích, který se nachází v zastavěném území na pozemku, parcelní číslo 1925
v katastrálním území Radvanice, mezi ulicemi
Těšínská, Lipinská a Vardasova. Realizace projektu zahrnuje celkem dosadbu 24 ks dřevin,
z toho 14 ks keřů, 10 ks stromů, které byly vysazeny ve skupinách.
Jedná se o skupinu červených keřů
10 ks, tvořených wiegeliemi a vyššími
3 ks japonskými javory, dále po 1 ks jinanu
dvoulaločného, cypřišku modrošedého
a štědřence odvislého. Na uvolněných plochách od přerostlých poválených tisů byla
provedena výsadba 5 ks javoru babyky. Pro
oživení stinného svahu po probírce byly

Odpady – vymáhání pohledávek
Upozornění na nový postup při vymáhání
pohledávek místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Fyzické osoby, které mají na území statutárního města Ostravy trvalý pobyt a řádně neplní
nebo nerespektují své platební povinnosti vůči
městu ve věci místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, by měli věnovat pozornost následujícímu upozornění:
Od 1. ledna 2011 upravuje postup správce
daně v rámci daňového řízení nový právní
předpis – daňový řád.
Dlužníkem se občan stává následujícím
dnem po dni splatnosti poplatku, který není
uhrazen. Správce poplatku – obec – vyměřuje tento poplatek platebním výměrem.
Nezaplatí-li poplatník místní poplatek
vyměřený platebním výměrem ve stanovené

lhůtě, stává se platební výměr vykonatelným. Daňový řád opouští institut výzvy
k zaplacení a v případě neuhrazení nedoplatku obec přistupuje bez dalšího k jeho
vymáhání exekucí nebo vymáhání zabezpečí prostřednictvím soudu či soudního
exekutora.
Náklady za nařízení exekuce celkovou dlužnou částku mnohonásobně překročí.
Proto apelujeme na občany, aby si urychleně vyrovnali svou doposud nesplněnou
poplatkovou povinnost za předcházející
období !!!
Informace o výši případného dluhu získají
zdarma na některém z níže uvedených kontaktů:
Magistrát města Ostravy, oddělení daní
a cen odboru financí a rozpočtu,
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 3. patro,
kanceláře č. 357–363.
- e-mail: komunalniodpad@ostrava.cz
- tel.: 844 12 13 14
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vysázeny 3 ks rudého javoru mleč. V rámci
realizace projektu bylo ošetřeno 46 ks dřevin.
Současně byla provedena obnova chodníků
s povrchem z mlatu o šířce 1,5 m v původních
trasách a zároveň upravena vstupní plocha
do parku. Následovat bude tříletá údržba
výsadeb, která je v rámci projektu. Realizaci
díla prováděla firma Ing. Jan Mareš –
Parkservis, se sídlem Zahradní 84, 747 19
Bohuslavice od března 2011 s ukončením
v dubnu 2011.
Ing. Dagmar Hrnčárková,
vedoucí odboru VŽPaVH

Údržba veřejné zeleně
Statutární město Ostrava, Městský
obvod Radvanice a Bartovice oslovil
v rámci výběrového řízení na poskytnutí
služby „Údržba veřejné zeleně a práce spojené s údržbou veřejné zeleně pro rok 2011“
celkem 9 firem zabývajících se údržbou
zeleně.
Do výběrového řízení se přihlásilo 7 firem.
Rada svým usnesením rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou byla stanovena
nabídka společnosti HAUT-RAVESA, spol.
s.r.o. Na základě uzavřené smlouvy o dílo
bude tato firma v letošním roce provádět
údržbu zeleně v městském obvodu.
Mimo seče prováděné společností
HAUT-RAVESA, spol. s r.o., budou tyto
práce zajišťovány rovněž pracovníky
veřejně prospěšných prací a v exponovaných lokalitách rovněž panem Miroslavem
Langrem. Plánovaná minimální četnost
sečí je dvakrát ročně, kolem bytových
domů 4krát až 6krát ročně. První sečení
všech pozemků bude ukončeno v termínu
do 30. 6. 2011.
Pavla Kolářová, odbor VŽPaVH
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Magda Cup 2011

Hasičská sezóna je v plném proudu

S prvními jarními dny se v SDH Bartovice
oprašovaly hadice a mašiny, protože bartovické hasiče čekala soutěž s recesním názvem
Memoriál Vladimíra Iliče Lenina v Širokém
Dole okresu Svitavy. Ani jeden z týmů nepodcenil přípravy, a tak se dalo očekávat, že domů
nepojedou s prázdnou, i přestože konkurence
byla obrovská. Celkově se do soutěže přihlásilo přes 150 družstev z celé České republiky
i Slovenska, soutěžilo se ve třech kategoriích,
muži, ženy a veteráni nad 35 let. Bartovice měly
zastoupení ve všech kategoriích. První startovaly ženy, které potvrdily nasazené želízko
v ohni a skončily na krásném 4. místě s časem
17,98 s. Následovala kategorie veteránů, která
suverénně patřila Bartovicím, sice nevylepšili
loňský rekord dráhy, ale i tak čas 15,52 s byl

vítězný. Mezi muži byla konkurence oproti předešlým kategoriím znatelnější, což se odrazilo
i na konečném pořadí mužů Bartovice B, ti si ze
Širokého Dolu odvezli 33. místo. Další úspěchy
na sebe nenechaly dlouho čekat, na soutěži
v Hlavnici obsadili muži i ženy medailové
pozice, Bartovice A 1. místo a Bartovice ženy
2. místo. SDH Bartovice jsou také pravidelným
účastníkem noční soutěže, a to v Kunčicích
pod Ondřejníkem. Post vítěze opět patřil
Bartovicím, družstvu A, družstvo B svůj útok
nedokončilo. Ženy neobhájily vítězství z předchozích dvou let a spokojily se s pomyslným
stříbrem. Nechme se překvapit, co přinesou
další závody, zda-li další soutěže budou opět
znamenat vítězství.
Kateřina Válková, SDH Bartovice

Z jednání samosprávy
Rada městského obvodu Radvanice
a Bartovice na své 11. schůzi dne 27. 4. 2011
- rozhodla na návrh odboru místního hospodářství, dopravy a přestupků, po projednání
ve finančním výboru zastupitelstva městského obvodu, o zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na službu dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, o výběru
nejvhodnějších nabídek a o uzavření
smlouvy o dílo č. S 252/2011 na provádění
oprav na místních komunikacích v roce
2011 se zhotovitelem Jaromírem Mičulkou,
Ostrava-Zábřeh, Dolní 34, PSČ 700 30,
- rozhodla o uzavření nájemní smlouvy
č. 255/2011/MBŠaK s nájemcem TJ FC
Baník Ostrava o.s., se sídlem Bukovanského

Uzávěrka příštího
čísla: 15. 6. 2011
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4/1028, 710 00 Slezská Ostrava,
IČ 00533912,
- rozhodla na návrh odboru místního hospodářství, dopravy a přestupků o uzavření
darovací smlouvy č. S 0259/2011 na finanční
přípěvek ve výši 570 000 Kč určený k zakoupení devítimístného vozidla, které bude
využíváno městským obvodem Radvanice
a Bartovice k dopravě osob v rámci prací
zajišťovaných institutem veřejných služeb
a veřejně prospěšných prací a k dalším aktivitám pod záštitou městského obvodu, s dárcem ArcelorMittal Ostrava a.s.,
- rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 12 odst. 3, zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů pod názvem „Rekonstrukce kuchyně
a vytápění objektu MŠ, ulice Těšínská 206/279
v Ostravě-Radvanicích“ a zaslání písemné
výzvy k podání nabídek zájemcům na zhotovitele předmětné stavby.
Rada městského obvodu Radvanice
a Bartovice na své 12. schůzi dne 11. 5. 2011
- projednala návrh námitek Statutárního města
Ostravy, Městského obvodu Radvanice

„Vážení přátelé všeho sportu“ … tak
těmito slovy jsme Vás již pošesté přivítali
dne 14. 5. 2011 na Radvanickém fotbalovém
turnaji Magda Cup 2011. I letos jsme se spolu
s osmi týmy sešli na hřišti u ZŠ Vrchlického,
abychom odehráli spoustu zajímavých utkání
a zabojovali o místa nejvyšší a s tím spojené
trofeje. Už od prvních zápasů pak bylo vidět,
které z týmů poctivě trénovaly a kteří hráči
pojali turnaj více jako zábavu s přáteli. Tomu
odpovídaly i některé výsledky, ale žádnému
z hráčů nešlo upřít maximální snahu. Po
odehrání základních skupin pak nově přibyly
i zápasy o umístění a semifinále, což jistě
zvýšilo atraktivitu jak pro diváky, tak i pro
samotné hráče, neboť do posledního zápasu
bylo o co hrát. Tento systém pak pomohl
zejména „domácímu“ Magda Teamu, který se
tak nakonec propracoval na krásné 5. místo.
V zápasech o příčky nejvyšší se střetly týmy
SDH Horní Datyně, Green Horse, Patrik Team
a Ještěrka. Poražení semifinalisté se pak utkali
o 3. místo a tento zápas vyhrál tým Ještěrka
poměrem 6:2 nad týmem Green Horse. Ve
finále se pak proti sobě postavili dlouholetí
účastníci turnaje SDH Horní Datyně a letošní
nováček Patrik Team. Finálový zápas po
remíze 4:4 pak musely rozhodnout pokutové
kopy, ve kterých byli úspěšnější datyňští
hráči, a po zásluze si tak odvážejí nejen trofej
za první místo, ale i putovní pohár. Konečné
pořadí turnaje vypadalo následovně: 1. SDH
Horní Datyně, 2. Patrik Team, 3. Ještěrka, 4.
Green Horse, 5. Magda Team, 6. ÚMOB RaB,
7. Káňa Team, 8. HC Radvanice.
Závěrem bych rád poděkoval partnerům
fotbalového turnaje, zejména pak Penzionu
Magda a uměleckému kováři panu Martinu
Bundilovi. Slova díků však v neposlední řadě
patří i hráčům všech týmů, protože bez jejich
zájmu by náš turnaj tak dlouho nepřežil. Díky
nicméně patří i všem, kteří jakýmkoli způsobem přidali ruku k dílu, a také divákům za
podporu nejen svých mužstev.
Pevně věříme, že letošní úspěšný ročník
nebyl posledním, a tak se budeme zase za rok
na všechny zúčastněné těšit.
Jan Maceček
a Bartovice, jako účastníka územního řízení
podle § 85 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavby „Revitalizace areálu bývalých
kasáren Hranečník v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti – příprava území
pro technickou a výcvikovou základnu IZS“,
- souhlasí s podáním námitek proti povolení
objektů SO 09 Výcvikové objekty, a to
objektu SO 09.1 Výcvikový trenažér a SO
09.3 Zkušební objekt, ve kterých bude probíhat spalování propanu a pevných paliv,
- projednala návrh obecně závazné vyhlášky
Statutárního města Ostravy k údržbě
veřejné zeleně.
Mgr. Kateřina Zdražilová,
tajemnice

Tři generace brusičů křišťálového skla
ve firmě Czechokristal
V minulých RaB novinách jsme začali
představovat úspěšné podnikatele, kteří působí
v městském obvodě Radvanice a Bartovice. Po
firmě RAMSES OSTRAVA, spol. s r.o., se dnes
podíváme do Ostravy-Bartovic, kde sídlí umělecká brusírna křišťálů a benátských zrcadel
Jiřího Kubiny.
Tovaryšská léta Arnošta Kubiny
„Na začátku firmy stál můj taťka, rodák
z Bartovic, Arnošt Kubina. Začal podnikat za
války, v roce 1943. To mu bylo dvacet. Učil se
jako tovaryš u mistra kulíře v brusírně křišťálového skla, která se tehdy nacházela nedaleko
Sýkorova mostu“, vypráví majitel firmy Jiří
Kubina a vzpomíná, jak se otcova maminka
Julie snažila sehnat kapitál na pořízení prvního
stroje. Podnikání netrvalo dlouho. V roce 1949
jeho českotěšínskou firmu komunisté znárodnili a Arnošt Kubina se ocitl bez práce. Ne však
na dlouho. Komunisté si ho zavolali zpět, aby
dělal vedoucího ve vlastní firmě. Rozrůstající
se firma se přestěhovala z Českého Těšína do
Třince a v roce 1973 zaměstnávala už 329 lidí.
Dílna v Německu
V roce 1973 se celá rodina Kubinových
přestěhovala do německého Karlsruhe a tam
otec se synem začali podnikat společně. Jak
jinak než ve skle. Z českých skláren brali sklo,
které zušlechťovali bohatými brusy. Když otec
odešel do důchodu, přebral firmu jeho syn Jiří
Kubina. „Dodávali jsme broušené křišťálové
sklo do velkoobchodních obchodních domů
a dělali jsme až padesát tisíc sklenic měsíčně,“
vzpomíná dnes na úspěšnou historii firmy
v Německu.
Zpět do Ostravy-Bartovic
Asi půl roku před sametovou revolucí se
Jiří Kubina odstěhoval do Francie. V roce 1997
zakotvil v lázeňském městečku v Provence
a otevřel si dílnu na broušení skla. „Před malým
obchůdkem máme na terase stroj a na něm
ukazujeme, jak vypadá broušení skla ve skutečnosti. Práce za vás mluví sama, lepší reklamu
nepotřebujete“, potvrzuje dlouholeté zkušenosti Jiří Kubina. Podle něj je francouzská tradice broušeného skla podobná té naší, jen nemá
tak bohatý dekor jako naše výrobky.

QQ Jiří Kubina se svými broušenými poháry

Nový seriál
představujeme podnikatele
v obvodu

Jakoby šel ve stopách svého otce, který
ve svých 66 letech v Ostravě-Bartovicích
založil firmu s názvem CZECHOKRISTAL –
Arnošt Kubina a syn, která obchodovala s broušeným sklem, benátskými zrcadly a šperky.
„Tady, kde sedíme, byl chlívek,“ vysvětluje
u stolu, nad nímž visí velký starodávný obraz.
Je na něm spokojený muž, držící v ruce pohár
vína. Kolem nás jsou výrobky ze skla, s nimiž
dodnes obchoduje, na stole máme skleničky
s růžovým šampaňským. V současné době jsou
prostory volné a nabízíme je k pronájmu.
Jiří Kubina vypadá spokojeně, stejně jako
muž na obraze. Jeho syn Christophe pokračuje v jeho práci. Třetí generace brusičů

Foto Zuzana Sedláčková

křišťálového skla rozdává krásu a umění českých rukou. „Syn dělá rytinu, zvířata, dekory,
detaily z fotografií. Má klid a trpělivost,“ hodnotí schopnosti svého nástupce. „Ale zase se
nikdy nemusel starat o obchod, jako já,“ uzavírá
Jiří Kubina s úsměvem.
PaedDr. Zuzana Sedláčková

QQ Krása a jednoduchost. To je broušené sklo od
firmy Czechokristal

QQ Zakladatel firmy Arnošt Kubina

QQ Nejmladší z rodu Kubinů

QQ Brusírna olovnatého křišťálu

Foto Zuzana Sedláčková
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Kalendář Krásné oslavy jubilea
událostí

v měsíci červnu
Knihovna Radvanice – Niterno
Celý měsíc na plátně – výstava obrazů Hany
Lešanovské
Klub důchodců O.- Radvanice –
1.6. 14:00
Smažení vaječiny
Komise výstavby – kancelář odboru
1.6. 15:45
výstavby
Klub důchodců O.- Bartovice – Kácení
2.6. 16:00
máje
3.6. 13:00 ZO Svaz postižených CCH v ČR – Zájezd
6.6. 18:00 ZO ČZS Radvanice – výbor
Klub důchodců O.- Radvanice – Zájezd
7.6. 14:00
do neznáma
Komise školství, mládeže a sportu –
7.6. 14:00
zasedací místnost úřadu
Komise sociální – zasedací místnost
7.6. 15:00
úřadu
14. schůze rady MOb RaB – kancelář
8.6. 15:00
starosty
Komise bezpečnosti a dopravy –
8.6. 15:30
zasedací místnost úřadu
Komise kulturní a sportovní – obřadní
8.6. 16:00
místnost úřadu
Knihovna Radvanice – Zelená
13:00–
10.6. 14.30 se tráva – výtvarné odpoledne pro děti,
vytváření obrázků pomocí otisku listů
Klub důchodců O.- Radvanice –
10.6. 14:00
Jubilanti KD 1. pololetí 2011
11.6. 15:00 ZO ČZS Radvanice – smažení vaječiny
Finanční výbor – zasedací místnost
13.6. 15:00
úřadu
13.6. 18:00 ZO ČZS Bartovice – výborová schůze
Klub důchodců při DPS Bartovice –
14.6. 15:00
Vítání léta (opékání klobás)
Klub důchodců O.- Bartovice – Turnaj
16.6. 16:00 v kuželkách (v případě nepřízně počasí
přesunuto na 30. 6. 2011)
ČSV o.s. ZO Radvanice-Bartovice –
18:00
17.6.
výbor schůze (v MŠ Bartovice)
Knihovna Radvanice – Pod mořskou
20.6. 13:00– hladinou – výtvarné odpoledne pro
15.00 děti, veselá rybka z papíru a kolíčku
ZO Svaz postižených CCH v ČR –
21.6. 16:00
výborová schůze
15. schůze rady MOb RaB – kancelář
22.6. 15:00
starostky
Klub důchodců O.- Radvanice –
14:00
22.6.
Přednáška + MS ČČK Radvanice
25.6. 10:00 Vítání občánků – obřadní síň
Klub důchodců při DPS Bartovice –
28.6. 15:00
Posezení u kávy
Klub důchodců O.- Radvanice –
29.6. 14:00
Těšíme se na dovolenou
Komise životního prostředí – zasedací
29.6. 16:00
místnost úřadu
5. Zasedání ZMOb RaB – Hasičárna
30.6. 16:00
Radvanice
Klub důchodců O.- Bartovice –
30.6. 16:00
Nashledanou po prázdninách
Rozloučení se školním rokem a žáky
9:00
30.6.
devátých tříd obou ZŠ – obřadní síň

V měsíci květnu oslavila své životní jubileum osmdesát let paní Anna Pitříková, dlouholetá obyvatelka našeho městského obvodu.
Jubilantce osobně pogratuloval pan místostarosta Ing. Štěpán Košťál. Do dalších let oslavenkyni přejeme pevné zdraví, životní elán,
osobní pohodu a stále dobrou náladu.

Mgr. Taťána Frajs,
vedoucí OOaVV
QQ Anna Pitříková. Foto V. Pitřík

Z historie: Radvaničtí esperantisté
V roce 1909 vznikl ve Vítkovicích první
ostravský spolek esperantistů. Vytvořili sdružení společně s hádankáři a šachisty. Na slezské
straně se stal průkopníkem řeči esperantské
valcíř František Dvorník. Dne 30. ledna 1910
zahájil spolu s ostatními nadšenci kurs esperanta
na obecné škole v Hranečníku. Po čtyřech měsících
došlo k přesídlení do hostince Františka Pastrňáka
v Radvanicích a místnost, kde měly kursy probíhat,
byla nazvána „Esperantejo“. (Hostinec Františka
Pastrňáka stával v prostoru dnešní zastávky
U Švasty a knihkupectví Hugo Krále v blízkosti
dnešní cukrárny Barborka.)
Ustavující schůze povoleného spolku se konala
17. července 1910 od tří hodin odpoledne.
Do výboru byli zvoleni: předseda František
Stachura, horník z Hranečníku, místopředseda
František Sokolský, natěrač ze Salmovce, jednatel
František Dvorník, valcíř z Radvanic, pokladník
Josef Slíva, horník ze Salmovce, a zapisovatel
Rudolf Svoboda, taktéž horník ze Salmovce. Nový
spolek nejprve užíval prosté razítko: „Esperanto,
Radvanice, Silezio“. Ale již od ledna 1911
se na všech přípisech spolku objevovalo razítko
s honosným nápisem: „První sdružení esperantistů
na Slezsku. Esperantista klubo en Radvanice. Unua
centro de esperantistoj en Silezio, Austrio“.
V roce svého vzniku, tedy 1910 měl radvanický
klub 56 členů a v radvanickém knihkupectví Hugo
Krále u nádraží byl zřízen „Slezský esperantský
konzulát“. Členové pořádali poučné a zábavné
večery a věnovali se též činnosti divadelnické.
Například 15. října 1910 sehráli v sále u Erlicha
na Zárubku jednoaktovky: „Dejte mi hubičku“,

„Šmodrchovy námluvy“, kuplet „Esperanto“
a sólový dramatický výjev „Vrah“. Na 6. července
1913 byl Františkem Dvorníkem svolán manifestační sjezd českých esperantistů ze Slezska
a Moravy. Sjezd se konal v sále hotelu Brioni. Odtud
vzešel návrh na slovanský kongres esperantský
v Praze 1915. Plamen touhy po mezinárodním dorozumění pomocí neutrálního umělého jazyka však
uhasilo válečné běsnění. „Esperanto, Radvanice,
Silezio“ ukončilo svou činnost 28. října 1914.
Podle vzpomínek pana učitele Antonína Gleta
Dagmar Joklová

Pozvánka

na vítání občánků
V obřadní síni radnice se v sobotu
25. června v 10 hodin bude konat vítání
občánků narozených od 15. ledna 2011.
Vážení rodiče, pokud máte zájem o účast
na slavnostním obřadu vítání občánků,
dostavte se, prosím, v úřední dny na matriku Úřadu městského obvodu Radvanice
a Bartovice (1. patro, číslo dveří 13) s platným občanským průkazem a rodným listem
dítěte nejpozději do 21. června 2011.
Se zveřejněním fotografie, zapsáním
do slavnostní kroniky a zveřejněním
na internetové televizi městského obvodu
musí zákonný zástupce děťátka vyjádřit
svůj písemný souhlas.
Bc. Šárka Tekielová, starostka

Naši jubilanti v červnu 2011
Blahopřejeme!

Jan Kapusta, Taťána Sovadínová, Halina Grossmannová, Vladislav Ševčák,
Božena Vojáčková, Zdeněk Sasyn, Jaroslav Dočkal, Pavel Šrámčík,
Zdeňka Slováková, Ladislav Lisník, Jaroslava Sládková, Jiřina Boturová,
Bohuslav Vitásek, Lenka Bielová, Ilonka Koudelková, Rudolfa Rucká,
Edita Svobodová, Dagmar Lérová, Elizavet Najzarová, Rozália Kurišková,
Antonín Jahn, Jarmila Jurdová, Věra Sokolová, Ladislav Rais, Alžběta Poledníková,
Marie Volská, Pavla Hejdová, Olga Dušanová
Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví a osobní pohody!
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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 informačním systému
evidence obyvatel nelze zjistit, jaké tituly či vědecké hodnosti občan získal,
uvádíme zde pouze jméno a příjmení oslavence.

Vzpomínka
8. června 2011 si připomeneme
1. výročí úmrtí
paní

Jiřiny KAŇOKOVÉ
z Ostravy-Bartovic.
Vzpomínají manžel Čestmír, dcera
Radka s rodinou.

Vzpomínka
Dne 16. června 2011 uctíme tichou vzpomínkou
1. výročí úmrtí naší milované maminky, babičky,
prababičky, sestry a tety paní
BOHUSLAVY KOLÁŘOVÉ ,
rozené ADAMUSOVÉ.
Zároveň jsme 5. května vzpomněli její nedožité
81. narozeniny.
S láskou v srdcích vzpomínají a nikdy nezapomenou synové Jaromír,
Jan a dcera Dagmar s rodinami.

Děti přichystaly besídku ke Dni matek

Dne 5. května si děti přípravné třídy ZŠ
Vrchlického připravily besídku ke Dni matek,
na které předvedly krátké pásmo básniček.
Maminkám předaly dárečky, vyrobené v hodinách
pracovní a výtvarné výchovy a v keramickém
kroužku, jako poděkování za jejich lásku a péči.
Děti se během roku zúčastnily různých kulturních a sportovních akcí, kde dosáhly velmi
dobrých výsledků a získaly zkušenosti pro
zvládání budoucích školních povinností.
V nadcházejícím školním roce se těšíme
na nové děti, se kterými se budeme účastnit
soutěží a kulturních akcí a děti si mezi námi
najdou nové kamarády.
Hana Šamalová, třídní učitelka,
ZŠ Vrchlického
QQ Děti předvedly krátké pásmo básniček


Foto Martina Linhartová

VRCHLIČÁCKÝ LABYRINTÍK Besídka
ke dni matek

QQ ZŠ Vrchlického, Lucie Linhartová, žákyně VII.A třídy

Tělocvična ZŠ Vrchlického přivítala 17.
května 2011 již 4. ročník soutěže Vrchličácký
labyrintík, kterého se po dvou letech zúčastnil
i druhý stupeň. V porotě zasedli zástupci školy,
SRPŠ, starostka městského obvodu Šárka
Tekielová a kronikářka Dagmar Joklová se
svým manželem.
První i druhý stupeň zápolil v různých disciplínách: záludné otázky, pantomima, hádání
a zpěv písniček, nechyběl ani sport. Soutěžící se
zapotili na opičí dráze, skoku přes švihadlo a hodu
míčkem do koše. Družstva soutěžila ve třech kategoriích. Vítězem první kategorie byla třída I.A,
ve druhé kategorii zvítězili žáci IV.A, družstvo ze
třídy IX.A se stalo nejlepším ve třetí kategorii.

Foto Kamil Keprt

Soutěže pro první stupeň připravily a celé
klání moderovaly Markéta Linhartová, Lucie
Linhartová a Lucie Havlasová. Disciplíny pro
druhý stupeň pečlivě nachystaly maminky
ze SRPŠ a celou soutěží provázely Michaela
Slavíková a Dominika Liščáková. Krásné ceny
do soutěže věnovalo SRPŠ, náměstek primátora
města Ostravy Aleš Boháč, starostka městského obvodu Šárka Tekielová, pestrá trička
věnována SRPŠ potiskla opět firma Hilla.
Všem tímto mnohokrát děkujeme. Celou soutěž
můžete shlédnou na www.radvanice.tv, protože
ji natáčel kameraman internetové televize.
Soutěž se všem líbila a už se těší na další.
Martina Linhartová, ZŠ Vrchlického

Maminko, maminko, mámo…Tato slova
nejčastěji zazněla na besídce ke Dni matek
10. května v radvanické Sokolovně z úst všech
dětí z mateřské školy Ještěrka v Bartovicích.
A to proto, že v tento den přišly všechny děti
popřát nejenom svým maminkám k jejich
svátku, ale také babičkám a to prostřednictvím
básniček, písniček a tanečků, které nacvičily
s paními učitelkami a panem učitelem.
Závěrem besídky byly nejen maminky
obdarovány drobnými dárečky, které jejich
malé ratolesti vyrobily pro ně s velkou láskou,
ale také samotné děti, které si za svou snahu
a krásné vystoupení zasloužily velký potlesk
Bc. Hana Holubová
od všech rodičů. 

QQ Děti maminkám přály k jejich svátku


Foto Hana Holubová
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Máme grant – další krok k perfektní angličtině

Z mladé generace umí anglicky prakticky
každý. Na výuku jazyků je kladen velký důraz
nejenom ve školách, ale i ve firmách. Otázka
zní – umět anglicky, nebo umět perfektně anglicky?
K perfektní angličtině dětem jistě napomůže
četba a poslech anglického textu. Z knihovny
můžeme vybírat: nejjednodušší texty v pohádkách, kreslené komiksy pro střední úroveň
i knihy různých žánrů pro čtenáře pokročilé.
Kniha by měla čtenáře bavit a zajímat.
A neměla by obsahovat více než pět nových
neznámých slov na stránce, aby čtenáře neodradila svou náročností. Pokud je její součástí

navíc poslechové CD, či multimediální interaktivní DVD s doplňkovými aktivitami, tím lépe.
O peníze na nákup knih do školní cizojazyčné knihovny jsme na podzim požádali
statutární město Ostrava. Účelová dotace
nám byla poskytnuta! Radostně jsme s dětmi
v rámci kroužku „Odpolední angličtina – čteme
v originále“ vyrazili na nákup. Každý si vybral
jednu knihu „pro sebe“. Dále měly děti za úkol
vybrat dvě nebo tři další knížky, které by mohly
zajímat jejich kamarády. Kluci vybírali knihy
o autech, dobrodružstvích, bojovnících a knihy
žánru sci-fi. Holky tíhly spíše k pohádkám,
příběhům o lásce nebo knihám přírodovědným.

Jak se koncertuje
v Radvanicích

Čarodějnice v mateřské škole

Květen je obdobím, které je spojováno i díky
festivalům s hudbou. Také radvanická ZUŠ
ve větší míře prezentuje výsledky své práce
i tím, že probíhají absolventské koncerty.
V letošním roce dospělo k této metě 12 mladých hudebníků, kteří se představili v rámci
tří absolventských koncertů. Při těchto příležitostech jsme vyslechli klavír, housle, flétnu,
klarinet a keyboard. Dva koncerty proběhly
v hudebním sále radvanické základní umělecké
školy za sympatického zájmu rodičů a příznivců školy. Slavnostní a významná atmosféra
byla podtržena třetím koncertem v prostorách
hudebního oddělení Knihovny města Ostravy.
Abychom neměli pocit, že nám hudebníků
ubývá, představili se i naši nejmenší, kteří
uspořádali koncert pro své maminky, opět
v sále hudební školy. Stali jsme se svědky prvních sympatických a nadějných krůčků velké
řady malých muzikantů od věku pěti let, které
byly přijaty veřejností s velkým nadšením.
Je třeba poděkovat i našim zastupitelům
za pozornost, kterou nám věnují a dělí se s námi
o zážitky z naší práce i práce našich dětí.
Text a foto Marie Zedníčková

QQ Malým čarodějům a čarodějnicím nechyběly
velké klobouky. Foto Simona Slížková

Stejně jako poslední tři roky, tak letos
dne 29. 4. se čarodějnice a čarodějové slétli
v Mateřské škole v Ostravě-Radvanicích. A to
proto, aby si společně všichni zarejdili.
Jedním z prvních úkolů malých roztomilých
čarodějnic a čarodějů bylo vyrobit v jednotlivých
třídách kouzelný lektvar z přísad, které si přinesli
z domova (například jahodový kompot, ovocný

Informace občanům
V měsíci červnu, v době od 10 do 18 hodin,
proběhnou ve vašich domácnostech návštěvy
zaměstnanců firmy GASSOX, IČ 77467760,
zabývající se bezpečnostními systémy proti
úniku plynu – plynových sporáků. Označeni
budou firemní legitimací, viditelně umístěnou
na oblečení. Informace na telefonním čísle
774 604 624. Akce byla oznámena Úřadu městského obvodu Radvance a Bartovice.

Prázdninová půjčovní
doba v knihovně
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ČERVENEC–SRPEN
Po: 9.00–11.00 12.00–17.00
Út: ZAVŘENO
St: ZAVŘENO
Čt: 9.00–11.00
Pá: 9.00–11.00 12.00–15.00
KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY,
příspěvková organizace
Pobočka Radvanice
Těšínská 307, 716 00 Ostrava-Radvanice
T: +420 596 232 522

Jejich výběr jsem doplnila o knihy různých
obtížností a úrovní k společnému čtení a výuce.
Díky účelové dotaci statutárního města
Ostravy jsme rozšířili školní cizojazyčnou
knihovnu a vybavili ji novou skříňkou k uložení knih, nového kvalitního CD přehrávače
a originálních CD nosičů. Děti z kroužku
„Odpolední angličtina – čteme v originále“
se už do „své“ knihy začetly. A příští rok
rozjedeme půjčování knih naplno. Perfektní
angličtina není k zahození a s dobrou knihou
se k ní přiblížíme snáze.
Mgr. Jana Matalová,
ZŠ Vrchlického

čaj, sirup…). Po společném odříkání zaklínadla
a následném posilnění se tímto zázračným lektvarem,čarodějnice s čaroději nastartovali svá
košťata a letěli na sraz čarodějnic, který se konal
na školní zahradě.Tam naši malí čarodějové plnili
další úkoly – prolézali pavučinu, překusovali
„žížaly“, závodili v letu na koštěti,házeli bludným
kořenem, lovili poklad ve slizu. Za svou snahu
byli odměněni památeční čarodějnickou medailí
a malou hračkou.
Nakonec všem zavelel čaroděj Vojtíšek:
„Dámy, odlétáme!“ a letělo se na oběd
Simona Slížková
do Jedové chýše. 

Stavění májek
V našem městském obvodě byly letos postaveny dvě májky, které jsou symbolem přicházejícího jara.
Za krásného jarního počasí byla před
Domem s pečovatelskou službou v OstravěBartovicích postavena májka, kterou věnovala
starostka Bc. Šárka Tekielová a postavit ji
pomohli bartovičtí hasiči.
Druhou májku přijel zdatným mužům z KD
Bartovice pomoci postavit náměstek primátora
Bc. Aleš Boháč. Májka stojí na zahradě MŠ
Za Ještěrkou v Ostravě-Bartovicích. Po dobře
odvedené práci byli všichni odměněni zlatavým mokem od starostky (viz foto na zadní
straně) a pochutnali si na opékané klobáse
s chlebem a hořčicí, které připravili ženy z KD
PaeDr. Zuzana Sedláčková
Bartovice.

Exkurze do Prahy

Čarodějný den
Kdo šel 28. dubna v dopoledních hodinách kolem mateřské školy Ještěrka, tak mohl
na zahradě zahlédnout spoustu čarodějnic, čarodějů, pavoučků a vodníků, kteří sem přiletěli
na koštěti, netopýrech a pavučinách z naší mateřské školy a ze základní školy v Bartovicích.
Všechny tyto nadpřirozené a strašidelné bytosti se tu sešly po roce, aby si spolu mohly nejen
zatančit pavoučí a kouzelné tance (Leze, leze pavouček, Simsala bim…), ale také aby porovnaly
své síly v soutěžích (let na koštěti, hod kouzelnými kartami, sbírání dračích vajíček, hadí běh)
o kouzelné bonbony a čarodějnické diplomy. Všem zúčastněným strašidlům se celé dopoledne
líbilo, a když se loučila, tak si slíbila, že se za rok znovu sletí na stejném místě.
Závěrem bych chtěla poděkovat nejenom čarodějnickým kolegům a kolegyním z naší mateřské školy, ale také kolegyním ze základní školy v Bartovicích za příjemnou spolupráci.
Hana Holubová, čarodějka první kategorie

Co se děje na odloučeném
pracovišti v Bartovicích?
 28. 4. 2011- SLET ČARODĚJNIC – společná akce žáků odloučeného pracoviště
ZŠ Vrchlického a dětí MŠ Ještěrka

Děti, žáci, paní učitelky i pan učitel
se převlékli do čarodějnických masek. Děti
si zasoutěžily, létaly na košťatech, zatančily
ježibabí tanečky a nikomu nechyběla dobrá
nálada. Za super čarodějnické výkony byly
všechny děti sladce odměněny a získaly čarodějnický diplom.

Dne 27. dubna se žáci ZŠ Trnkovecká vypravili na III. pokračování exkurze za poznáním
našeho hlavního města Prahy. Hlavním cílem
bylo Národní technické muzeum.
Po příjezdu nás uvítala podmračená obloha,
ale to nám vůbec nevadilo. Přes Václavské
náměstí jsme prošli k Prašné bráně a Obecnímu
domu, dále kolem Kotvy k Vltavě a přes
Letenské sady jsme se vyšplhali až k muzeu.
Než jsme si prohlédli všechny expozice, trvalo
to dlouhou dobu.
Po ukončení prohlídky jsme pokračovali
přes sady až na Hradčany, pozdravili jsme nám
známé památky a došli až k Betlémské kapli.
Zde jsme si vyslechli velmi zajímavý výklad
nejen o Mistru Janu Husovi, ale i o osudech
kaple v průběhu dalších století. Prohlédli
jsme si i přilehlé prostory, a pak už naše kroky
směřovaly zpět na Václavské náměstí. Před
budovou Národního muzea jsme se s Prahou
rozloučili a vydali se na zpáteční cestu.
Velmi se nám výlet líbil. Snad zase někdy
příště!
Text a foto Mgr.Ivana Kačmaříková

 29. 4. 2011- VZPOMÍNKA

Společně se zástupci obce jsme si s žáky
připomněli 66. výročí osvobození Ostravy
a Bartovic položením věnce k památníku obětem druhé světové války před naší školou.
Mgr. Radmila Sulková,
ZŠ Vrchlického,
odloučené pracoviště Bartovická 59
QQ Slet čarodějnic

Foto Radmila Sulková

Záchranářská vzpomínka
na kamaráda
Pan František
Marcis by se 17. 6.
2011 dožil 85 let.
František byl dlouholetým občanem
Radvanic a pracoval
na Hlavní báňské
záchranné stanici jako
řidič rychlých výjezdo- QQ Pan František Marcis
vých vozidel. Byl to člověk, který měl rád humor a snad nikdy nikoho
nezarmoutil. Za svůj produktivní život v této
organizaci najezdil tisíce kilometrů bez nehod.
Prožil s kolektivem záchranářů všechny havárie, ke kterým je vozil s výjezdovým autobusem. Byl také osobní oporou pro nás všechny,
zejména po vyčerpávajících zásazích v dolech.
Po odchodu do důchodu pravidelně navštěvoval
Klub důchodců v Radvanicích, kde pomáhal
své ženě Arnoštce s organizováním programu.
Čas neúprosně letí a tak v letošním měsíci
říjnu tomu bude už 10 let, co odešel v tichosti
z tohoto světa. Je nás ještě mnoho z kolektivu záchranářů veteránů, kteří na Františka
Marcise často vzpomínají a věnují mu tichou
vzpomínku spolu s jeho manželkou Arnoštkou
a celou rodinou.
Jaroslav Semecký

Nejúspěšnější sezóna stolních tenistů
Nejúspěšnější sezónu za posledních několik let mají za sebou stolní tenisté Sokola
Radvanice a Bartovice.
Družstvo “A“ se po skvělém závěru umístilo
na 2. místě krajské soutěže skupiny A, hlavně
díky mimořádným výkonům opory Břetislava
Lapisze a tradičně kvalitním výsledkům hráčů
Merty, Pastrňáka a Pavlínka.
Jenom o malý kousek nám unikl vytoužený
postup do divize!
Skvěle si vedla družstva “B“ a „C“
v soutěžích městského přeboru 1. a 2. třídy.
Obě družstva vyhrála soutěže s velkým
bodovým náskokem a postupují do vyšší
soutěže. Pozadu nezůstalo ani družstvo „D“,
které v soutěži městského přeboru 3. třídy
skončilo na 2. místě, které rovněž zajišťuje
postup.
Družstvo „B“ v sestavě Hrstka, Debald,
Pastrňák, Sargánek a Lodňan se stala přeborníky
města Ostravy pro sezónu 2010-2011 a obdržela
vítězný pohár. Dobrý pocit z výsledků v soutěžích nám zkalilo těžké onemocnění našeho
dlouholetého vedoucího oddílu a skvělého hráče
Mirka Sargánka, který nám jak v zápasech, tak
při tréninku velmi chybí.
Podrobné výsledky všech soutěží ve stolním
tenisu je možno nalézt na internetu na adrese:
www.pinec.info.

PŘEBOR ODDÍLU VE STOLNÍM TENISU

Tradiční turnaj stolních tenistů Sokola
Radvanice a Bartovice se konal 9. dubna
v Sokolovně. Tradičně se hrály soutěže ve čtyřhře a dvouhře mužů, dvouhra mužů tentokrát
o putovní pohár věnovaný hráčem Pavlem
Hrstkou.
HLAVNÍ SOUTĚŽ O PUTOVNÍ POHÁR:
ČTYŘHRY:

1. Pavlínek Zdeněk
2. Pastrňák Jan
3. Merta Tomáš

QQ Vítězové s pohárem

1. Hrstka – Hrbáček
2. Lodňan – Kolenčiák
3. Merta – Hečko
M. Chobot

Foto M. Chobot
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Chystají se už třetí motocyklové závody

QQ Posádka RABA Motosport Richard Bílý a Milan
Vorel si už celkem dvakrát dojela na domácím
okruhu pro zlatý věnec.

Ve dnech 2. a 3. července 2011 ožije Ostrava
největší motoristickou akcí, která je svým
programem a pozvanými závodníky reprezentativní sportovní událostí zaštítěnou významnými osobnostmi.
Již potřetí je hostitelem a partnerem
mezinárodního závodu silničních motocyklů a sidecarů na Okruhu Františka Bartoše
v Ostravě – Radvanicích Statutární město
Ostrava.
Záštitu nad závodem převzal Bc. Aleš
Boháč, náměstek primátora Statutárního města
Ostrava, a Ing. Pavel Bartoš, viceprezident
Hospodářské komory ČR.
Motoristické závody mají v Radvanicích
dlouhou tradici. První závody se zde jely
už v roce 1935. Novodobý závodní okruh
nese jméno jednoho z nejlepších evropských
silničních motocyklových závodníků, účastníka mistrovství světa v padesátých letech

a šestinásobného vítěze Velké ceny Brna, který
dokonce přímo na závodním okruhu pracoval
ve VVUÚ a nedaleko odtud i bydlel. I letošního
závodu se zúčastní jako čestný host paní Helena
Bartošová, vdova po Františku Bartošovi.
Okruh Františka Bartoše si svým kladným hodnocením delegovaných činovníků
a akreditovaných novinářů získal důvěru
Autoklubu České republiky, který ho zařadil
do kalendáře mezinárodní motocyklové federace UEM, Czech road racing cupu a Přeboru
ČR. Pořadatelem závodu je občanské sdružení
RABA Motosport z Radvanic. Jeho členové
jsou aktivní motocykloví závodníci, kteří
reprezentují nejen Ostravu, ale i Českou republiku na závodech doma a v zahraničí. Například
jen v loňském roce získali titul mistra Evropy
a tituly mezinárodního mistra Slovenska a vicemistra Slovenska.
Místní pořadatelé každý rok překonávají
očekávání a zvyšují úroveň tohoto závodu,
který se koná u příležitosti oslav 100. výročí

QQ Start závodu do 250 ccm.

Napouštění zahradních bazénů

Pro začátek letní sezony je obvyklé období,
kdy vlastníci domácích bazénů řeší otázky spojené s jejich napouštěním. Ty se mohou týkat
problémů s kvalitou vody a možných vícenákladů na napuštění bazénu.
Nejobvyklejším způsobem je napouštění
bazénu přímo z vodovodní sítě přes domovní
přípojku s vodoměrem. S tím je však spojena
řada rizik: při napouštění bazénu z vodovodu
se mohou nárazově změnit hydraulické poměry
ve veřejné distribuční síti způsobené vysokou
rychlostí proudění vody v potrubí, kdy dochází
k uvolňování usazenin, tj. zakalení vody.
Zákal se může projevit nejen v místě odběru,
ale i v poměrně širokém okolí. Nemá sice vliv
na kvalitu pitné vody, ale ovlivňuje její senzorické vlastnosti,
nárazové odběry pitné vody mohou způsobit také pokles tlaku vody, který se rovněž
negativně projeví i u dalších obyvatel v místě,
kde dochází k neregulovaným odběrům vody
(napouštění bazénů, zavlažování pozemků
apod.)
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V případě, že plánujete napustit bazén
prostřednictvím vodovodní přípojky, doporučujeme bazén napouštět pomalu a mimo
odběrovou špičku. Odběrovými špičkami
se zpravidla rozumí odpolední a podvečerní
hodiny přes pracovní dny, ale i víkendy.
Dodržováním daného postupu pomůžete snížit
riziko zakalení vody způsobené zvýšenou rychlostí proudění pitné vody v potrubí a následným
problémům s dodávkou vody. Napouštění
bazénů je vhodné předem konzultovat s pracovníky centrálního dispečinku společnosti
Ostravské vodárny a kanalizace a.s., na telefonním čísle 597 475 711 nebo 800 202 700.
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. zároveň
nabízejí na území města Ostravy službu tzv.
asistovaného řízeného napouštění bazénu
našimi zaměstnanci z nejbližšího hydrantu.
Důvodů pro využití této služby je hned několik:
odběratel má garantováno napuštění bazénu
rychle a kvalitní pitnou vodou,
odběratel negativně neovlivní provoz vodovodní sítě.
Pokud máte zájem objednat si dodávku vody
do bazénu, obraťte se ve všední dny v době od
7:00 do 15:00 hodin na středisko údržby vodovodní sítě, telefon 597 475 502, mimo zmíněnou pracovní dobu, o víkendech a svátcích na

konání mezinárodních závodů v Ostravě
a je jediným motoristickým závodem v Ostravě.
Občané obvodu mají vstup zdarma
I v letošním roce mají občané Radvanic
a Bartovic vstup zdarma po oba dny nejen
na motocyklové závody, ale i na bohatý doprovodný program. Hlavním programem jsou
závody současných závodních motocyklů,
divácky atraktivních sidecarů a závodních
motocyklů, které už před několika desetiletími
udávaly tempo na závodních okruzích.
Doprovodný program pak tvoří dětský den
se spoustou dopravně bezpečnostních soutěží
o ceny, atrakcemi zdarma a ukázkou Městské
policie, ukázková jízda závodních a sportovních automobilů, bezpečné cestování pro řidiče
a motorkáře, ukázka sportovních vozů TATRA
a vystoupení kaskadéra.
V sobotu 2. července se konají od 10 hodin
tréninkové jízdy a v neděli 3. července
od 10 hodin závodní jízdy, závodní okruh
bude proto uzavřen v sobotu i v neděli
od 9.00 do 19.00 hodin. Doprovodný program
se koná v neděli 3. července v diváckém prostoru u startu a cíle po celý den, ukázky automobilů, vystoupení kaskadéra, autogramiády
v prostoru startu a cíle na ulici Pastrňákova
v době od 9 do 10 hodin. Bližší informace o průběhu a organizaci závodu najdou místní občané
a diváci na stránkách www.rabamotosport.cz.
Už dnes je jisté, že loňský rekord 154 závodníků na startu bude letos překonán a že diváci
budou moci opět fandit a tleskat výkonům
jezdců z 5 zemí.
Ing. Jan Lindner, tajemník závodu
Snímky Archiv závodu
dispečink společnosti na telefonním čísle 597
475 711 nebo 800 202 700. Jedná se o službu
zdarma pouze za cenu vodného a stočného,
odpovídajícího objemu napuštěné vody
v bazénu. Platbu je možné provést fakturou na
základě vyplněné objednávky a potvrzeného
montážního listu. Služba je ovšem limitována
dostupností hydrantu na vodovodní síti a kapacitou našich zaměstnanců.
OVaK, a.s.

Oslavy výročí
konce války

Od konce 2. světové války letos uplynulo 66 let. Hrdinství a oběti
statisíců a miliónů lidí, kteří položili životy za své ideály, za svobodu
a za lepší budoucnost celého lidstva, si městský obvod připomněl pietním aktem u svých památníků za účasti jeho vedení, starostky Bc. Šárky
Tekielové, místostarosty Ing. Štěpána Košťála, místních organizací,
dětí ze zdejších základních škol i přímého účastníka bojů pana Josefa
Křístka, plukovníka v. v., rodáka Radvanic.
(sed)
Fotografie najdete na poslední straně

PROVÁDÍM MYTÍ OKEN,
BĚŽNÉ ÚKLIDY DOMÁCNOSTÍ,
KANCELÁŘÍ A SPOL. PROSTOR
DOMŮ, ŽEHLENÍ PRÁDLA
PRAVIDELNĚ NEBO DLE
POTŘEBY ZÁKAZNÍKŮ.

Tel.: 733 201 201

Oslavy výročí konce II. světové války

MAGDA CUP 2011

QQ Michaela Sasinová, Vladimír Domes,
Jaroslav Hrbáček

Stavění májek a hasičská soutěž

Vrchličácký labyrintík
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