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V prvním srpnovém dni se opět vrátil 
život do Společenského domu v Ostravě – 
Bartovicích akcí nazvanou „Den otevřených 
dveří“. 

Počasí nepřálo tomu, aby se akce konala 
na připraveném venkovním pódiu, vzniklém 
z bývalé restaurační zahrádky, proto se pro-
gram odehrál ve vnitřních prostorách celého 

Společenského domu. Byla zde provázána 
spolupráce umělců z řad zdravotně postižených 
i zdravých lidí, která byla prezentována publiku 
v rámci velkého koncertu. 

Akci zahájila na pódiu starostka městského 
obvodu Bc. Šárka Tekielová, vystoupila kapela 
Trigon Band s vlastní tvorbou, kapela Neolit 
Culture, avšak Společenský dům chtěl před-
stavit i další připravované aktivity, proto byly 
do programu zařazeny vstupy Taneční školy 
Marka Dědíka, která našla u nás své sídlo. 
Manekýnky společnosti Nataly model před-
vedly módní trendy značky Madonna Fashion 
a byly zároveň pozvánkou do připravovaných 
kurzů pro budoucí modelky a manekýny. S tím 
je spojena i práce profesionálních fotografů, 
kteří najdou v prostorách Společenského domu 
kvalitní zázemí a fotostudio. 

Den otevřených dveří byl také o humoru. 
O to se postaral imitátor známých osobností 
Jakub Štýbar. Výborně vtáhl do děje svého 
vystoupení diváky, když okouzlil zdejší dámy 
coby Elvis Presley nebo Fredy Mercury. 
Závěrečné defilé patřilo skvělé zpěvačce 
s italskými kořeny Genny Ciatti. Stala se miláč-
kem publika a sklidila bouřlivé ovace. Roli 
moderátorky se zhostila Saša Uherková z agen-
tury Angel art production, s. r. o. Otevření 
Společenského domu tak nabralo velkolepého 
rozměru, který je důstojný k prezentaci spole-
čenského dění v městském obvodě Radvanice 
a Bartovice. 

 akce budou pokračovat
V kulturních a společenských akcích se 

bude samozřejmě pokračovat. Pro seniory 
již proběhly první Čaje o páté dne 30. srpna, 
které se budou opakovat v úterky jednou 
za 14 dní. V současné době probíhá nábor 
zájemců o Zumbu, do taneční školy, dra-
matického kroužku a do zmíněného kurzu 
manekýnek a fotomodelek. Obsazují se již 
termíny na zimní plesy a počítá se s vel-
kou Silvestrovskou šou na uvítání Nového 
roku. Již pravidelností se staly páteční 
a sobotní diskotéky v bývalém Motobaru, 

kde hraje pro všechny generace DJ Mašinka 
z Radvanic.

Závěrem si můžeme jenom přát, aby kultura 
ve Společenském domě v Ostravě – Bartovicích 
neztratila na své kvalitě, získala svou prestiž, 
našla své zájemce a byla tak hojně navštěvo-
vaná. 

Ing. Kateřina Tomanová
Foto: Společenský dům Bartovice

do Společenského domu v Bartovicích se opět vrátil život

DJ Mašinka Q

Marek Dědík a Saša  Q

Uherková

Madonna Fashion Q

Starostka Bc. Šárka Tekielová zahájila  Q

otevření Společenského domu 

Genny Ciatti Q

 Jakub Štýbar alias  Q

Elvis

 Jakub Štýbar alias  Q

Fredy Mercury

Pod záštitou starostky městského obvodu Radvanice a Bartovice Bc. Šárky Tekielové 
a ve spolupráci s ANGEL ART PRODUCTION

se koná 

Charitativní koncert s názvem

na podporu zdravotně postižených osob

Kdy:Kdy:

11. 9. 2011 od 15h
Kde: Kde: 
Společenský dům
v Ostravě – Bartovicích

Program:
Trigon band – vystoupení zdravotně postižených umělců
Hvězdy muzikálu DĚTI RÁJE – BOŘEK SLEZÁČEK,
MÍŠA NOSKOVÁ, GENNY CIATTI A TOMÁŠ LÖBL , DJ MAŠINKA

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

„Nám to vyjde“
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dopravní podnik 
Ostrava informuje
3. a 4. 9. Hurá do školy – Vyhlídkové jízdy 

historickými tramvajemi v trase Poruba 
vozovna – Zátiší.

17. 9. Den evropského dědictví – Vyhlídkové 
jízdy historickými trolejbusy v trase Hlavní 
nádraží – Michálkovice.

1. 10. Den otevřených dveří – Vyhlídkové 
jízdy historickými vozidly porubskými uli-
cemi. Den otevřených dveří s doprovodným 
programem v tramvajové vozovně a autobu-
sových garážích v Porubě.
Více informací naleznete na www.dpo.cz

 Co se událo na Ještěrce za poslední 
dobu nového? 

Ozdravné centrum Ještěrka je nový areál 
z roku 2008, má kvalitní sociální zázemí a dob-
rou dostupnost. Letošní léto jsme u nás, na 
Ještěrce v Bartovicích, očekávali s nadšením. 
Pro naše zákazníky jsme připravili celou řadu 
novinek a překvapení. Propojili jsme vnitřní 
a venkovní areál, lidé si nyní mohou vyjít 
z bazénu ven na travnatou plochu, opalovat se, 
relaxovat nebo si zahrát plážový volejbal. Také 
přibyl malý dětský koutek a ve vnitřní části 
sauna s odpočívárnou a masérna. 

 Co všechno nyní centrum Ještěrka 
nabízí? 

Hlavní doménou je 25 metrový plavecký 
bazén s pěti drahami, vzduchovou lavicí, stě-
novou vodní masáží, vodním chrličem. V roce 
2010 byl areál doplněn o relaxační centrum 
s finskou saunou a masérnou. Areál ale není 
určen jen pro relaxaci, i ten, kdo sportuje, si 
přijde na své. Naše sportovní hala s profesionál-
ním povrchem stojí za návštěvu. Najdete zde 
zázemí pro míčové sporty, basketbal, házenou, 
florbal, tenis i badminton. Pokud preferujete 
outdoor aktivity, jistě vás potěší venkovní 
sportoviště s malou lezeckou stěnou pro děti 
a mládež, hřiště s umělým povrchem pro nohej-
bal a hřiště pro plážový volejbal. Nové síly pak 
můžete nabrat v restauraci s venkovní terasou 
a dobrou kuchyní. 

 Máte nějaký věrnostní program pro 
zákazníky? 

Ano, našim zákazníkům nabízíme 
Elektronickou čipovou kartu SAREZA. 
Jedná se o klasickou platební kartu, kterou si 
zákazník předem nabije a při čerpání služeb 

automaticky získává slevu 10 procent na veš-
keré služby na všech střediscích. Karta je pře-
nosná a není časově omezená. 

 Pro koho je areál Ještěrky vhodný? 
Areál Ještěrky je vhodný prakticky pro 

všechny věkové skupiny lidí, hodně pochval 
máme ze strany seniorů a osob s pohybovými 

obtížemi. Ale ani děti nepřijdou zkrátka, víme, 
že v Radvanicích a Bartovicích je spousta rodin 
s dětmi, proto jsme se rozhodli zpříjemnit jim 
pobyt na Ještěrce a vytvořili jsme zde malý 
dětský koutek. Je vhodný pro děti do 10 let 
a nabízí dětský hrad, skluzavku a pružinovou 
houpačku. Výhodou areálu Ozdravné cent-
rum Ještěrka je především jeho dostupnost, 
parkování zdarma, příjemné prostředí a spíše 
rodinná atmosféra. Mnoho našich zákazníků 
oceňuje hlavně pohodové domácí prostředí 
v pěkné lokalitě. V nadcházející podzimní 
sezóně můžeme všem vřele doporučit naši 
novou finskou saunu s příjemnou odpočívár-
nou a masérnu. Velkou výhodou je také náš 
on-line rezervační systém, kdy si mohou klienti 
objednat sportoviště nebo masáž online přes 
naše webové stránky www.sareza.cz. Nesmíme 

opomenout, že v našem bazénu probíhá také 
výuka plavání dětí základních škol. 

 Jaká je provozní doba Ozdravného 
centra Ještěrka? 

Pětadvacetimetrový plavecký bazén a spor-
tovní hala je v provozu denně od 8.00 do 20.00 
hodin a venkovní areál je otevřen do 19.00 
hodin. Saunu a masérnu můžete navštívit od 
pondělí do pátku vždy od 13.00 do 20.00 hodin. 
Důležitá informace pro všechny naše návštěv-
níky je ta, že v termínu 5. 9.–16. 9. 2011 bude 
Ozdravné centrum Ještěrka zavřeno z důvodu 
pravidelné výluky, ale 17. 9. už na vás budeme 
opět čekat. 

 Jaká je kapacita a návštěvnost are-
álu? 

Areál Ještěrka není velký, celková kapa-
cita je asi pro 100 lidí. Průměrná měsíční 
návštěvnost v letošním roce se pohybuje kolem 
5 500 zákazníků, za loňský rok k nám přišlo 
přes 60 000 návštěvníků. 

 Kdo areál přesně provozuje? 
Areál provozuje společnost Sportovní a rekre-

ační zařízení města Ostravy, s.r.o. Jsme největší 
sítí sportovních, relaxačních a kulturních areálů 
v Moravskoslezském kraji. Provozujeme celkem 
10 areálů různého charakteru (Zimní stadion 
Ostrava-Poruba, Sportovní hala Ostrava-Přívoz, 
Krytý bazén Ostrava-Poruba, Vodní svět!!! 
v centru Ostravy, Ozdravné centrum Ještěrka, 
Letní koupaliště Ostrava-Poruba, Vodní areál 
Jih v Ostravě-Zábřehu, Sportovní areál Poruba, 
Hotel Sport Club v Porubě a Sportovní areál 
Volgogradská v Ostravě-Zábřehu). Všechny naše 
areály jsou určeny pro širokou veřejnost ke sportu, 
relaxaci a kultuře.   (RED)

Ozdravné centrum Ještěrka láká za každého počasí
Na otázky odpovídá Ing. Jaroslav Kovář, ředitel společnosti SAREZA 

Městský obvod ukončil modernizaci stá-
vajícího provozu kuchyně mateřské školy 
včetně navazujících provozů a rekonstrukci 
vytápění. Stavbu prováděla firma VSP EXIM 
s.r.o., se sídlem ul. Božkova 44, Ostrava-Přívoz. 
Rozpočtové náklady na rekonstrukci byly ve 
výši 6 mil. Kč, které městský obvod získal 
transferem z rozpočtu statutárního města 
Ostravy. Realizace stavby probíhala od 4. čer-
vence do 24. srpna 2011. Jednalo se o krátký 

časový úsek, který byl stanoven z provozních 
důvodů mateřské školy. Prováděcí firma se 
s tímto požadavkem úspěšně vypořádala 
a stavbu dokončila v daném termínu. 

Cílem realizace bylo zajištění ekonomického 
a hygienicky nezávadného a moderního pro-
vozu pro výrobu a výdej jídel. Dispoziční řešení 
provozu bylo navrženo s ohledem na stávající 
konstrukce dle nejnovějších poznatků gastro-
nomie s ohledem na hygienické a bezpečnostní 
předpisy. Uspořádáním jednotlivých pracov-
ních úseků, komunikací i technologického 
vybavení se zajistil plynulý průběh a návaznost 
pracovních postupů a plynulý potravinový tok 
v systému výroby jídel. V rámci rekonstrukce 
vytápění objektu byly provedeny nové rozvody 
z měděných trub a osazena nová desková otopná 
tělesa. Dle požadavků provozovatele bylo pro-
vedeno barevné řešení kuchyně pro příjemné 
pracovní prostředí. 

Zahájením provozu kuchyně a navazují-
cích provozů po modernizaci městský obvod 
splnil potřebu dodržování správné hygienické 
a výrobní praxe provozu a výdeje jídel. 

 Text a foto: Ing. Dagmar Hrnčárková,
vedoucí odboru VŽPaVH

zahájení provozu kuchyně 
od 1. září 2011 v mateřské škole, ul. Těšínská 206/279 v Ostravě-radvanicích

Sanace vlhkého zdiva budovy zŠ 
Vrchlického 401/5 v Ostravě-radvanicích

Trénování paměti pro seniory

Občanské sdružení Senior servis pořádá 
podzimní kurz trénování paměti pro 
seniory. Cílem kurzu trénování paměti je 
přesvědčit seniory, že si ještě docela slušně 
pamatují, když jim někdo poradí, jak na to. 
Trénování paměti je nejen efektivní nástroj 
proti jejímu zhoršování, ale také způsob 
aktivizace mozku. 

Kurzy probíhají 2-3 krát do roka. 
Základní kurz se skládá z 8 lekcí v délce 
1,5hodiny. Cena základního kurzu je 200 
korun. Nový běh kurzu začíná 4. 10. v Domě 
s pečovatelskou službou na Gajdošově ulici 
39 v Moravské Ostravě. Kurz probíhá každé 
úterý v době od 9 do 10.30 hodin. Zájemci se 
mohou přihlásit na tel. č. 776 763 519. 

(RED)

Dne 30. 7. proběhla před základní ško-
lou v Ostravě-Bartovicích a před hasičskou 
zbrojnicí již tradiční XVII. Bartovická pouť 
ke sv. Anně. Program byl zaměřen nejen pro 
malé, ale na všechny věkové kategorie. Pouťové 
atrakce byly velmi pestré a také velké množství 
občerstvení mohlo uspokojit mlsné jazýčky 
návštěvníků. Bohatá tombola opět potěšila 
řadu výherců pěkných cen. Dovolujeme si 
poděkovat všem, kteří nám přispěli věcnými 
dary. Zvláštní poděkování patří firmě GV 
Invest Ostrava s.r.o. za financování nádher-
ného ohňostroje. Počasí bylo návštěvníkům 
poutě velmi příznivě nakloněno, nespadla ani 
kapka deště.   Jindra Lásková, odbor MBŠaK

B&P INTERIÉRY s. r. o. • 
Bc. Šárka Tekielová – • 
starostka 
Jankostav s.r.o.• 
SMO, městský obvod • 
Radvanice a Bartovice
Vědecko-výzkumný • 
uhelný ústav 
O.-Radvanice
Jiří Duda• 
Cel Tel s.r.o.• 
HAUT – RAVESA s.r.o.• 
Kamenictví Prokeš• 
Květiny SIMONA • 
Simona Skupinová 
Ing. Ivana Michálková – • 
zastupitelka
AUTOVIVA s.r.o.• 
cukrářství u Ho-Pa • 
Pavlína Holcová
Ing. Kateřina • 
Tomanová, nájemkyně 
Společenského domu 
v O.-Bartovicích 
AKNEL Lenka Tylková• 
ARBOR MORAVIA • 
s.r.o.
Richard Dudek, Dis. – • 
místostarosta
Jaromír Mičulka• 
Jiří Krzywoň• 
JIRTOMEX-EKO s.r.o. • 
CZECHOKRYSTAL – • 
Kubina
Bc. Aleš Boháč –  • 
náměstek primátora 
květiny Pavla Kozlová• 
Ing. Jaromír Sládek• 
Radim Hofbrucker• 
Jindra Lásková, referent • 
odboru MBŠaK
kominictví Milan Lukáš• 
Textil Vladimíra• 

JSDH O.-Radvanice• 
RAMSES Ostrava s.r.o.• 
van Gansewinkel s.r.o.• 
Vinný sklep U Sládků• 
STRONG IDEA s.r.o.• 
Zbyněk Najzar• 
Ing. Štěpán Košťál – • 
místostarosta
Šárka Mendlová – • 
zastupitelka
JSDH O.-Bartovice• 
PHARMOS Ostrava a.s.• 
ETVM s.r.o.• 
Milena Šotová • 
PEKAŘSTVÍ
Miroslav Langr • 
Ing. Adam Rykala – • 
poslanec Parlamentu ČR
Hospůdka Ramses• 
myslivecké sdružení• 
UNIMETRA s.r.o.• 
Český zahrádkářský svaz • 
O.-Radvanice
Magdaléna Štvrtňová – • 
kadeřnice
Mgr. Kateřina • 
Zdražilová – tajemnice 
úřadu 
OVANET a.s.• 
REPRONIS s.r.o.• 
Done Lazarov• 
Ing. Pavel Rais – radní• 
pekařství Lipinová• 
ZOO Ostrava• 
Občerstvení Čavojská• 
Český svaz zahrádkářů • 
O.-Bartovice
Vojtěch Mynář – radní• 
Jiří Basta• 
Ing. Renáta Spěváková, • 
vedoucí odboru FaR
ASA expert s.r.o.• 

Pozvánka
Statutární město Ostrava, městský obvod 

Radvanice a Bartovice si Vás dovoluje 
pozvat na slavnostní pietní akt u památníku 
PTP, který proběhne před Základní školou 
na Vrchlického ulici v Ostravě-Radvanicích 
v úterý 6. září od 10.30 hodin za účasti hor-
nické kapely Ondruš a dalších hostů u příle-
žitosti oslav Dne horníků.

Jindra Lásková,  
odbor MBŠaK

Poděkování sponzorům tomboly

Městský obvod v dubnu tohoto roku 
zahájil pokračování realizace projektu 
sanace vlhkého zdiva budovy základní školy 
Vrchlického v Ostravě-Radvanicích. Účelem 
projektu sanace je ochrana stávajících pro-
storů včetně ochrany zdiva a omítek 1. pod-
zemního podlaží budovy a tím také ochrana 
zdraví školní mládeže proti negativním 
vlivům výskytu plísní. Jedná se o odstranění 
vzlínající vlhkosti z prostorů suterénu pod 
a okolo základového zdiva a ze zeminy při-
léhající k budově. V současné době městský 
obvod zahájil výběrové řízení na realizaci 
této zakázky. Na základě ukončení výběro-
vého řízení zahájí vybraná firma provádění 

stavebních prací. Předpokládaný průběh 
realizace je navržen od 5. září do 12. prosince 
2011. Vysoutěžená firma zpracuje podrobný 
harmonogram prací s ohledem na provozní 
podmínky základní školy, které budou respek-
továny. Je však nutno upozornit, že realizace 
bude probíhat za provozu základní školy, a to 
si vyžádá přísné dodržování bezpečnostních 
opatření, které budou stanoveny při zahájení 
stavby. Rozpočtové náklady na sanaci se před-
pokládají ve výši 2,8 mil. Kč, které městský 
obvod získal účelovým transferem z rozpočtu 
statutárního města Ostravy. 

Ing. Dagmar Hrnčárková,
vedoucí odboru VŽPaVH

Bartovická pouť ke sv. anně

Pozvánka 
na zastupitelstvo
Starostka městského obvodu Radvanice 
a Bartovice Bc. Šárka Tekielová
zve občany na 7. zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Radvanice a Bartovice,
které se uskuteční dne 22. září 2011 
od 16,00 hodin ve Společenském domě 
Bartovice



Rada městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na své 3. mimořádné schůzi 
dne 27. 7. 2011
 –   rozhodla o uzavření darovací smlouvy 

č. 411/2011/MBŠaK s Pharmos, a.s., sídlem 
Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava- 
-Radvanice, IČ 19010290, na věcný dar 
(3 ks autolékárniček) v celkové hodnotě 
480 Kč, který bude přijat do tomboly XVII. 
Bartovické pouti ke sv. Anně v Ostravě- 
-Bartovicích, 

 –   projednala kapitálový rozpočet na rok 2012 
a kapitálový výhled na léta 2013–2015,

 –   projednala návrh podání žádosti na poskyt-
nutí podpory formou dotace z Ministerstva 
životního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životního prostředí, XXV. 
Výzvy, prioritní osa 2 – Zlepšování kvality 
ovzduší a omezování emisí, primární oblast 
podpory 2.1 – Zlepšení kvality ovzduší, 

podoblast podpory 2.1.3 – Snížení imisní 
zátěže omezením prašnosti z plošných 
zdrojů na projekt „Snížení prašnosti MČ 
Ostrava Radvanice – Bartovice“ ve výši cel-
kových výdajů 4 200 000 Kč včetně DPH,

 –   rozhodla o uzavření darovací smlouvy 
s B&P INTERIÉRY s. r. o., sídlem 
Palackého 465/16, 702 00 Ostrava-Přívoz, 
IČ 25392077, na věcný dar – kávovar v cel-
kové hodnotě 8 878 Kč, který bude přijat do 
tomboly XVII. Bartovické pouti ke sv. Anně 
v Ostravě-Bartovicích, 

 –   rozhodla o zadání veřejné zakázky „Výměna 
obrub chodníku podél ulice Šenovská“ for-
mou veřejné zakázky malého rozsahu dle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách, ve znění pozdějších předpisů a zaslání 
písemné výzvy k podání nabídek zájemcům 
na zhotovitele díla,

 –   rozhodla o zadání veřejné zakázky 
„Stavební úpravy zpevněné plochy 
Třanovského, Ostrava-Radvanice“ formou 
veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů a zaslání písemné 
výzvy k podání nabídek zájemcům na zhoto-
vitele díla.

Rada městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na své 4. mimořádné schůzi 
dne 10. 8. 2011
 –   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 
„Stavební úpravy – sanace vlhkého zdiva 
budovy ZŠ Vrchlického 401/5, Ostrava- 
-Radvanice“ a zaslání písemné výzvy 
k podání nabídek zájemcům na zhotovitele 
předmětné stavby. 

Mgr. Kateřina Zdražilová,
tajemnice
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Kontejnery na trávu, které  Q

je možno si pronajmout 
Foto archiv

z jednání místní samosprávy

NOVý SerIál 
představujeme podnikatele 

v obvodu

Uzávěrka příštího 
čísla: 18. 9. 2011

Téměř o miliardu korun ročně má při-
jít Ostrava i jejích 23 obvodů

Ostrava je jedním ze čtyř velkých měst ČR, 
které v případě schválení změny rozpočtového 
určení daní přijdou o významnou část příjmů 
svého rozpočtu. Změnu připravilo Ministerstvo 
financí České republiky, k prvnímu čtení by do 
parlamentu měla jít v září. Pokud návrh projde, 
ztratila by Ostrava od 1. 1. 2013 na svých pří-
jmech zhruba 900 miliónů ročně.

Co by to znamenalo pro město a jeho 
obvody?

Město Ostrava nyní hospodaří s rozpočtem 
6,5 miliardy korun, což je téměř o 2 miliardy 
méně než před krizí. Pokud by tedy přišlo o další 
téměř miliardu, bylo by to citelně znát na chodu 
města i jeho obvodů. Snížení příjmů by pocítilo 
nejen více než 300 tisíc obyvatel Ostravy, ale 
také přes sto tisíc dalších lidí, kteří do Ostravy 
denně dojíždějí za prací, kulturou, sportem, 
službami a dalšími aktivitami. Všude tam i do 
dalších oblastí směřují z rozpočtu peníze.

Jak změnu pocítí občan?
V letech 2008 až 2010 město vynaložilo na 

dopravu, kterou využívají ostravští i mimoměst-
ští, v průměru přes 1,5 mld. ročně, a to včetně 
rekonstrukcí a oprav silnic. Pokud by tedy město 
přišlo o peníze a nemohlo Dopravní podnik 
Ostrava dotovat, mohlo by dojít ke zdražení 
jízdného - například 15minutové jízdenky na 
42 Kč. Nedotované divadlo by prodávalo vstu-
penku za 1213 Kč. Podobně likvidační by bylo 
odstřihnout od peněz zoologickou zahradu nebo 
muzeum, a kdybychom se kvůli šetření rozhodli 
například zrušit dotace pro festivaly jako Colours 
of Ostrava, zisk by byl maximálně pár miliónů. 

Ani škrt celé sumy vynakládané průměrně z roz-
počtu na dotace na kulturu by na pokrytí ztráty ze 
sdílených daní nestačil – kultura na rok dostává 
zhruba 657 470 tisíc Kč. Museli bychom přidat 
dotace téměř na celý sport se 346 126 tisíci ročně. 
Musela by být zrušena nejen Zlatá tretra, ale také 
peníze na bazény, sportovní kluby nebo měst-
ská sportoviště. Průměrná cena za plavání pro 
dospělou osobu by se bez dotace města vyšplhala 
z 90 Kč na 270 Kč. Bez dotací by byl také ohrožen 
provoz hřišť u škol a školských zařízení, které 
jsou bezúplatně zpřístupněny pro veřejnost, bylo 
by nemožné zajistit údržbu sportovních zařízení. 
Je doloženo, že nedostatek volnočasových aktivit 
přináší zvýšení kriminality a jiné negativní jevy. 
Ohrožena by byla zařízení pro handicapované, 
domovy pro seniory nebo malé děti a další 
sociální služby. Škrty v rozpočtu na zajištění 
bezpečnosti by vyhnaly z ulic strážníky, snížila 
by se úroveň školství (včetně vysokého), Městská 
nemocnice Ostrava by neměla na modernizaci 
a nové přístroje a tak dále. Možná lze škrtnout 
částku na vydávání cestovních dokladů či řidič-
ských oprávnění, souvisejícího s výkonem státní 
správy, kterým bylo město pověřeno státem? Do 
900 miliónů se vejde škrtů hodně. 

Řešením, které by pokrylo celou částku, 
o kterou se sníží prostředky z rozpočtového 
určení daní, je také například úplné zastavení 
investic. Znamenalo by to, že se nic v Ostravě 
nepostaví, nevzniknou nová pracovní místa v 
průmyslových zónách pro místní i dojíždějící, 
rozvoj města se zcela zmrazí...

 Ukrojeno bude všem
Přerozdělením sdílených daní by se peníze 

měly přesunout na menší města a obce. Ty to může 
potěšit - každý chce dostat do svých rozpočtů 

přidáno. Pokud se ale částka ukrojí z krajíce na 
úkor velkých měst, zhorší se nabídka nejen pro 
občany těchto metropolí, ale také pro okolí, které 
žije s centrem aglomerace v symbióze, tedy těm, 
kteří v Ostravě pracují, baví se, užívají péči či 
léčbu. V průměru je těchto mimoostravských 
„uživatelů“ jednotlivých částí ostravského roz-
počtu 25 procent. Změnou rozpočtového určení 
daní tak ztratí nejen Ostrava, ale rovněž celý 
region. Bližší informace o plánovaných změnách 
získáte na webových stránkách města Ostravy.

Magistrát města Ostravy

ztráta pro celý region

Poděkování
Ve dnech od 15. do 19. srpna 2011 se 

uskutečnil II. turnus příměstského letního 
tábora pro děti z Radvanic a Bartovic. Tábor 
se zaměřením na prevenci kriminality při-
pravil městský obvod Radvanice a Bartovice 
ve spolupráci s Městskou policií Ostrava 
a účastnilo se ho 20 dětí. Druhý turnus tábora 
se vydařil stejně dobře jako ten první, který 
se konal v červenci. Tábor byl dětmi přijat 
s velkou radostí a s nadšením. Tímto bychom 
chtěli vyjádřit opětovně velké poděkování 
hlavní organizátorce tábora Ing. Kateřině 
Tomanové, která celou akci připravila 
a s obrovským nasazením také zrealizovala. 
Velké poděkování patří rovněž zaměstnan-
cům úseku prevence Městské policie Ostrava 
paní Bálkové, paní Noskové, paní. Harokové, 
panu Ing. Čížkovi, panu Matoušovi a panu 
Janíkovi a Mgr. Ireně Kopciuchové, vedoucí 
odboru sociálních věcí úřadu městského 
obvodu, za jejich profesionální práci, díky níž 
mohly děti z našeho obvodu zažít 5 neobyčej-
ných prázdninových dnů.

Bc. Šárka Tekielová, starostka

Stejně dlouhá jako historie dobývání je 
i lidská snaha zabránit důlním výbuchům 
a zvýšit bezpečnost prací v podzemí. Někde 
tam, v minulosti, se zrodily první úvahy o tom, 
jak co nejlépe předcházet ztrátám na lidských 
životech, jak ovládnout nevypo-
čitatelnou sílu černého uhelného 
prachu a trhavin, jak dát šanci životu. 
Těmito otázkami, a mnoha dal-
šími, které souvisejí s bezpečím ve 
všech oblastech lidského počínání, 
i s výzkumem umožňujícím další 
rozvoj hlubinného dobývání, se 
zabývá i jubilant, jenž slaví svou 
šest desítek let dlouhou životní 
dráhu – akciová společnost VVUÚ. 
Ta se totiž narodila 1. ledna 1952 a od té doby 
neodmyslitelně patří ke kraji na severu Moravy, 
k Ostravě, k Radvanicím i k šachtám a hutím 
a s nezdolnou trpělivostí a typickou umanutostí 
se zabývá nejrůznějšími oblastmi bezpečnosti. 
A nejen jimi…

Když v 80. letech 19. století došlo v ost-
ravsko-karvinském revíru k velkému rozvoji 
průmyslu, s nimž velmi rychle rostla těžba 
a spotřeba ostravského kamenného uhlí, zvý-
šil se také počet důlních nehod v důsledku 
výbuchů metanu a uhelného prachu. Jedním 
z opatření ke zvýšení bezpečnosti bylo zřízení 
tzv. pokusných stanic, první z nich byla posta-
vena v roce 1885 v jámě Vilém v tehdejší Polské 
Ostravě. Koncem roku 1930, když už první sta-
nice nestačila pokrýt požadavky rozvíjejícího 
se hornictví, byla vybudována nová pokusná 
stanice v jámě Ludvík v Radvanicích. Rychlý 
postup modernizace technologie dobývání po 
2. světové válce pak přinášel stále složitější 
problémy v oblasti bezpečnosti práce, které 
nestačil řešit ani Ústav bezpečnosti práce sídlící 
od roku 1947 v Ostravě-Radvanicích. Byl proto 
usnesením vlády ČSR k 1. lednu 1952 zřízen 
Vědeckovýzkumný uhelný ústav. Ústavu 
připadly i vybudované pokusné štoly (malá 
v květnu 1951, velká v září 1951), které nahra-
dily zrušenou pokusnou štolu v Dole Ludvík. 
S trochou nadsázky lze tedy říci, že historie 
Vědeckovýzkumného uhelného ústavu sahá až 
k roku 1885… 

V prvních letech své existence se 
Vědeckovýzkumný uhelný ústav (VVUÚ) 
zabýval výhradně výzkumem bezpečnosti 

hornické práce a své úkoly řešil převážně 
v laboratořích, pokusných štolách a zku-
šebnách. Velmi rozsáhlá byla od počátků 
i zkušebnická činnost. Zásadním mezníkem 
v této oblasti bylo vydání zákona č. 30/68 Sb. 

o státním zkušebnictví, na jehož 
podkladě byl VVUÚ vyhlášen jako 
Státní zkušebna č. 214 s celostátní 
působností, která schvalovala, 
hodnotila a kontrolovala výrobky 
a zařízení používané v uhelném 
hornictví. Největší rozmach zažila 
firma v sedmdesátých a především 
osmdesátých letech 20. století, kdy 
počet zaměstnanců stoupl dokonce 
na 900 lidí. Stavěly se nové budovy, 

modernizovalo zařízení. V roce 1979 byla 
dokončena také nová požární štola s přileh-
lými laboratořemi a pracovnami pro zkušebnu 
hořlavosti materiálů. Od téhož roku slouží 
k výzkumu bezpečnosti trhacích prací také 
areál pokusných štol, svépomocí vybudovaný 
na okraji vápencového lomu ve Štramberku. 

Transformace české ekonomiky na konci  
20. století a následný útlum hornictví výraz- 
ným způsobem zasáhly do činnosti Vědecko-
výzkumného uhelného ústavu. Ten se postupně 
změnil na akciovou společnost, která byla v roce 
1992 privatizována. Útlum hornictví znamenal 
také konec dotací na výzkum ze státního roz-
počtu. Změny v systému evropského i českého 
zkušebnictví, ke kterým došlo v 90. letech, však 

přinesly nové pojetí zodpovědnosti za bezpeč-
nost výrobků. Stávající zákon o zkušebnictví 
č. 30/1968 Sb. byl nahrazen novým zákonem 
č. 22/1997 Sb. a po nabytí jeho účinnosti prošla 
Státní zkušebna 214 zásadní restrukturalizací. 
V oblasti výzkumu se společnost soustředila 
na zakázkové a grantové úkoly, které vedle 
zkušebnictví, obchodních aktivit a strojíren-
ské výroby představovaly základ její činnosti. 
Akciová společnost VVUÚ překonala složitou 
dobu poloviny 90. let. Koncem tohoto období už 
zase byla konsolidovaným podnikem schopným 
úspěšně působit v oboru hornictví i mimo něj. 

Od nástupu nového vedení firmy v roce 
1997 se výrazně změnila zakázková struktura 
společnosti směrem k dlouhodobým zakázkám 
mimo tradiční oblast klasického hornictví. 
Firma pod vedením Ing. Libora Štrocha, 
Ph.D., postupně oslovila potenciální obchodní 
partnery v Polsku, Německu, Rakousku i na 
Slovensku a získala i první exportní zakázky. 
Společnost posílila pozici zkušebnictví, a to 
nejen obchodně a investičně, ale i personálně. 
A pustila se také do vybudování nového ško-
licího centra, které bylo slavnostně otevřeno 
v září 2006 a dva roky později získalo na 
77. žofínském fóru ocenění za nejlepší projekt 
v kategorii Školicí projekt roku 2007. Náročná 
zkouška však čekala VVUÚ, a.s., v roce 2009, 
který byl poznamenán celosvětovou ekono-
mickou krizí. Proto bylo obrovským úspěchem 
získání několika nových evropských projektů 
jako je TIP, Adaptabilita a konkurenceschop-
nost, EDUCA a Detekce identifikace výbušnin 
a prekurzoru výbušnin. Firma se zapojila i do 
společných aktivit s VŠB−TUO, Univerzitou 
v Žilině, HYDROGEN − CZ klastrem a dal-
šími. Přes všechny negativní prognózy na 
počátku roku se společnosti podařilo udržet 
v černých číslech. Díky velmi dobrému hodno-
cení v rámci auditu UIAA se navíc Zkušební 
laboratoř dostala do elitní skupiny deseti UIAA 
schválených zkušebních laboratoří ve světě. 
O rok později, tedy v roce 2010, se VVUÚ stala 
v oblasti výzkumu a bezpečnosti konzultativní 
a partnerskou firmou mnoha významných spo-
lečností, prohloubila spolupráci s ministerstvy 
a úřady státní správy, stala se členem České 
technologické platformy bezpečnosti průmyslu 
a zakládajícím členem Bezpečnostně technolo-
gického klastru. Akciová společnost VVUÚ se 
rozvíjí dál… 

Letošní – devětapadesátý rok úspěšného 
života bohatého na události je pro VVUÚ, a.s., 
rokem příprav na oslavy nastávajícího význam-
ného jubilea… Vše směřuje k tomu, aby tato 
radvanická společnost oslavila šedesáté výročí 
svého založení důstojně a na úrovni, která 
odpovídá postavení firmy nejen v rámci České 
republiky, ale také v mnoha zemích Evropy. 

Ing. Ludvík Štěpán

Patříme ke krajině severu moravy, patříme k Ostravě!

Šedesátiny společnosti VVUÚ, a.s. 
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Naši jubilanti v září 2011
Blahopřejeme!

Konůpková Lenka, Sotoniak Josef, Ševčáková Věra, Šmukařová Eva, 
Nečekal Bronislav, Švejda Jan, Kanáliková Anna, Janovská Ludmila, Sroka Miroslav, 
Kaloč Jaromír, Osyka Stanislav, Osyka Jaroslav, Krejčí Karel, Olšarová Jindřiška, 

Šajdák Zdeněk, Nedavašková Ludmila, Mrňka Jindřich, Kaloč Jaromír, 
Valášek Jaromír, Pawlica Bronislav, Slabá Nelli, Filip Václav, Ďurianová Jindřiška, 

Kožušníková Emilie, Kusáková Libuše, Herodek Josef, Rumanová Anna, 
Hacholová Vilemína, Večerková Štěpánka, Dudková Ludmila 
 Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví a osobní pohody!

Jména oslavenců v této společenské rubrice zveřejňujeme bez jejich předchozího souhlasu. Pokud si ob-
čan 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.

Celý měsíc Známé tváře – Městská knihovna 
Ostrava-Radvanice 

1.9. 15.00 Sociální komise – obřadní 
místnost úřadu

1.9.

8:00 až 
11:00
14:30 až  

16:00

Společenská akce HAFANI – dvůr 
radnice Ostrava-Radvanice

1.9. 12:30 až 
14:00

Společenská akce HAFANI – 
hasičárna Ostrava-Bartovice

3.9. 13:00 SDH Bartovice – Pohárová soutěž – 
hasičárna

5.9. 18:00
ZO ČZS Radvanice – výbor, 
příprava na výstavu „Život na 
zahradě“

6.9. 10:30 Pietní akt u památníku PTP ke „Dni 
horníků“

7.9. 15:30 Komise bezpečnosti a dopravy – 
zasedací místnost úřadu

7.9. 16:00 Komise výstavby – zasedací místnost 
úřadu

8.9. 16:00 Klub důchodců Bartovice – 
Povídání o zážitcích z končícího léta

9.9. 18:00 ČSV ZO Radvanice-Bartovice – 
členská schůze (v MŠ Bartovice)

11.9. 15:00

Charitativní koncert – „Nám 
to vyjde“ + prodejní výstava – 
Společenský dům Ostrava- 
-Bartovice

13.9. 14.00 Komise školství, mládeže a sportu – 
zasedací místnost úřadu

14.9. 16:00 Komise kulturní a sportovní – 
obřadní místnost úřadu

14.9. 15:00 18. schůze rady MěO RaB – kancelář 
starostky

14.9. 14:00 Klub důchodců Radvanice – Humor 
je náš koníček

16. až 
22.9.

Evropský týden mobility – Městská 
knihovna Ostrava-Radvanice

17.9.

Oslavy městského obvodu a oslavy 
výročí 115 let založení SDH 
Radvanice – prostory TJ Sokol 
Radvanice

19.9. 16:00 Kontrolní výbor – zasedací místnost 
úřadu

21.9. 16:00 Komise životního prostředí – 
zasedací místnost úřadu

22.9. 16:00
Klub důchodců Bartovice – Co 
s načatým podzimem – burza květin 
mezi členy klubu

22.9. 16:00 7. zasedání ZMěO RaB – 
Společenský dům Bartovice

23.9. 13:00 Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR – zájezd

29.9. 15:00 19. schůze rady MěO RaB – kancelář 
starostky

30.9.
ZO ČZS Radvanice – účast na 
výstavě – „Život na zahradě“ na 
„Černé louce“

v měsíci září

Kalendář
událost í

Dne 17. 9. 2011 oslaví  
pan 

Miroslav Sroka
60. narozeniny. 

Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a elánu do dalších let 
mu ze srdce přejí manželka Naďa, dcery Renáta a Petra, zeť Michal 

a vnoučata Dominik, Davídek a Nikolka.

Odklad vydávání elektronických občan-
ských průkazů na rok 2014 navrhuje minister-
stvo vnitra. Původně měl být proces spuštěn 
v lednu příštího roku. V rozpočtu resortu ale 
nejsou peníze. Vnitro proto poslalo do připo-
mínkového řízení návrh na odložení vydávání 
nových občanek o dva roky.

„Důvodem pro toto odložení je skuteč-
nost, že s jejich zavedením jsou spojeny zvý-
šené finanční náklady, pro jejichž úhradu 
však nemá kapitola státního rozpočtu 
ministerstva vnitra zdroje,“ píše minister-
stvo v důvodové zprávě dostupné ve vládní 

knihovně připravované legislativy. Reaguje 
tak prý i na požadavek ministerstva financí, 
které chce snížit dopady zavádění elek-
tronických občanských průkazů na státní 
rozpočet.

Vnitro uvádí, že letos má na tyto účely k dis-
pozici 96 miliónů korun a obdobnou výši před-
pokládá i na rok 2012. Kdyby ovšem měl stát 
začít elektronické průkazy vydávat opravdu 
již na začátku příštího roku, potřebovalo by 
ministerstvo na rok 2012 asi 359 miliónů korun 
a zhruba 292 miliónů v roce 2013. Navrhovaná 
úprava by tak podle důvodové zprávy zname-
nala úsporu asi 468 miliónů. Během příštích 
dvou let by se pak měla uskutečnit na vydávání 
elektronických průkazů veřejná obchodní 
zakázka.

Původně měly úřady vydávat tyto průkazy 
už od letošního července. Termín se ale už jed-
nou posunul kvůli zpoždění, s nímž mají začít 
fungovat čtyři základní informační registry 
veřejné správy.

Tehdejší ministr vnitra Radek John (VV) 
přitom už v březnu poslance ze sněmovního 
branného a bezpečnostního výboru upozor-
nil na to, že bude možná nutný další odklad. 
„Máme signály z ministerstva financí, že 
nemáme finanční krytí,“ řekl. Elektronické 
občanské průkazy mají být oproti dosavadním 
doplněny o čipovou kartu, na které budou 
skryty údaje usnadňující jednání s úřady.

Zdroj: http://www.novinky.cz/domaci
Mgr. Taťána Frajs,  

vedoucí odboru OaVV

ministerstvo vnitra nemá peníze na elektronické občanky

Kolem dvou set věřících se zúčastnilo 
24. července setkání u kapličky sv. Anny na 
Bartovické ulici, které se koná řadu let na 
počest svátku sv. Anny a Jáchyma, rodičů 
Panny Marie. Mši koncelebrovali páter Petr 

Černota, bartovický rodák, nyní působící 
v Píšti, a páter Petr Okapal z šenovské farnosti, 
ke které kaple z církevního hlediska přísluší. 
Bohoslužbu na začátku pokropilo pár kapek 
deště, ale potom se počasí umoudřilo, bylo sice 
pod mrakem, ale příjemně.

Břetislav Buchta
Foto Ludmila Lyčková

Setkání u kapličky

Chcete jít na fotbal?
Přehled utkání FC Baník Ostrava U 18 

v Moravskoslezské dorostenecké lize v pod-
zimní části na hřišti TJ Baník Radvanice. 
Středa 7. 9. v 15.00 FC Baník Ostrava – Hodonín 
Sobota 17. 9. v 12.00 FC Baník Ostrava – Břeclav 
Sobota 1. 10. v 11.00 FC Baník Ostrava – Vyškov 
Sobota 15. 10. v 11.00 FC Baník Ostrava – Zlín 
Sobota 29. 10. v 10.15 FC Baník Ostrava – Olomouc 

Petr Konderla, technický ředitel 

Chystá se 
radvanický 
Superschol

Radvanický Superschol, to je netradiční 
hudební setkání schol z ostravského děka-
nátu a okolí. Dosud se konaly tři ročníky 
této přehlídky, v roce 2005, 2009 a 2010. Ten 
čtvrtý se bude konat 8. října. „Naším cílem 
není soutěžit mezi sebou a dokazovat si, kdo 
je lepší, ale dát prostor k setkání, vzájemné 
inspiraci a ke strávení dne ve znamení 
hudby. Kromě samotné přehlídky nabízíme 
také účast na zajímavých workshopech 
s hudební tematikou. Vyvrcholením celé 
akce je společné vystoupení všech schol na 
závěr přehlídky,“ říká za organizátory rad-
vanický farář Mgr. Marek Jargus.   (SED)

Kdesi jsem četl, že vzpomínky, které nosíme 
ve své hlavě, mají jednu nevýhodu: dokud je 
nenapíšeme na papír nebo je nevyprávíme 
někomu jinému, nemůže do nich nikdo nahléd-
nout. Proto se domnívám, že je velká škoda, 
odcházejí-li naše vzpomínky do nekonečna 
s námi, pamětníky.

Kdyby mi někdo v roce 1950, kdy jsem 
nastoupil do OKR jako člen „Lánské akce“, 
řekl, že přežiji všechny ostravské šachty, tak 
bych ho pokládal minimálně za fantastu. 
Bohužel, po 61 letech zjišťuji, že ani jediná 
ostravská šachta již skutečně neexistuje, a já 
ještě žiji.

Jako profesionální záchranář Hlavní báňské 
záchranné stanice a po vystudování později 
coby hornický redaktor jsem měl tu čest sfárat 
na všech šachtách OKR a poznat tak mentalitu 
lidí v revíru a jejich zvyky, které byly různé.

Již uplynula řada let (1997) od úplné likvi-
dace Velkodolu Julius Fučík, který zahrnoval 
šest šachet a jednu úpravnu uhlí. Byl to důl, 
který těžil uhlí v petřvaldské pánvi a za dobu 
existence všech šesti šachet vytěžil dohromady 
přes 175,080 milionů tun koksovatelného uhlí.

Jelikož jsem patriot, tak bych se chtěl 
zmínit o jednom z těchto dolů, o Dole Ludvík 
v Radvanicích. Jeho původní název byl dán 
podle jména Ludvíka Salm Reiffers Cheita. 
V roce 1961 (od 1. dubna) převzal název Důl 
Julius Fučík – závod 3. A od 1. 1. 1989 byl 
sloučen se závodem 1. Pokrok. Sám jsem 
jako „pétépák“ fáral na Dole Fučík závod 2. – 
Hedvika v Petřvaldě. Tato šachta se jako jediná 
zlikvidovala sama, když po ukončené těžbě 

v roce 1975 se těžní věž o rok později propadla 
do svého jámového stvolu a plocha po ní byla 
následně rekultivována. Vzpomínám si, že jsme 
jako „vojíni pétépáci“ před odchodem do civilu 
zpívali každý večer „Nikdy více Radvanice a na 
Hedviku ani krok…“

Na šachtách pracovaly celé rodinné 
klany – dědové, otcové, synové a jejich vnuci, 
prostě šachty byly „dědičné“. Na Ludvíku jen 
namátkou byla nejznámější rodina Běgoňů 
z Bartovic. Každá šachta měla svá specifika, 
která se ctila a předávala z generace na gene-
raci. Připomeňme si třeba jen zájmové čin-
nosti havířů: rybářské spolky, hudební tělesa, 
divadelní spolky, pěvecká sdružení atd. Nelze 
zapomenout ani na ženy, které na každé šachtě 
pracovaly v třídírnách, lampovnách, náražích, 
kancelářích a vrátnicích či v dalších profesích, 
potřebných pro zdárný chod celého dolu. Jejich 
práce byla náročná a také nezastupitelná, bohu-
žel ne vždy řádně finančně oceňována.

Ještě do dnešní doby žije mnoho pamětníků 
zašlých slavných let dolů, a tak jsou založeny 
Kluby důchodců, kde se „havířští veteráni“ 
scházejí a vzpomínají na svou poctivou práci 
pro vlast a také na své kamarády, kteří již 
z tohoto světa odešli. Září (9. 9.), to býval měsíc, 
kdy havíři měli svátek a dostávali podle odpra-
covaných let „věrnostní příplatek“.

Touto mou vzpomínkou vzdávám hold 
všem, se kterými jsem se za svůj, buď záchra-
nářský, nebo novinářský, život v OKR setkal. 
Všem přeji hodně zdravíčka a životního opti-
mismu do dalších let v zaslouženém důchodu.

Text a foto: Jaroslav Semecký 

zasypané vzpomínky…

Těžní věže Dolu Ludvík těsně před jejich  Q

odstřelem

Odstřel těžní věže Dolu Ludvík  Q

Důl Ludvík tvořil panoramu Radvanic Q
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Rok 2011 je pro náš radvanický hasičský 
sbor důležitým proto, že slavíme 115. výročí 
našeho vzniku, dlouhodobě dobré výsledky 
činnosti, a to jak v bývalé společenské organi-
zaci Svazu požární ochrany, tak i v dnešním 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska jako 
občanské sdružení.

Počátkem roku 1896 byly obecním zastu-
pitelstvem podniknuty kroky k založení sboru 
dobrovolných hasičů v Radvanicích. Obec 
darovala hasičům čtyřkolovou ruční stříkačku, 
která byla dočasně umístěna v objektu velko-
statku Jana Wilczka v Radvanicích. Prvním 

velitelem a zároveň starostou byl zvolen rolník 
pan Ludvík Furmančík a sbor měl 17 činných 
členů. Dále byl zakoupen čtyřkolový koňský 
zbrojní vůz, posunovací žebřík, naviják s hadi-
cemi a výzbroj pro členstvo. Na koupi výzbroje 
a výstroje byly používány peníze z členských 
příspěvků, výtěžku ze zábav a jiných akcí, diva-
delních představení, subvencí a darů, půjček 
a mnohdy i dluh. 

1. ledna 1898 se sbor stal členem Župy 
slezskoostravské. Dobrá a záslužná činnost 
hasičského sboru si postupně získala uznání 
a pochopení občanů a v roce 1900 měl sbor 
32 činných a 15 přispívajících členů. V roce 
následném byla na náklady obce upravena sto-
dola na hasičské skladiště.

V letech 1902–1903 zasahovali radvaničtí 
hasiči u 43 požárů, které byly zakládány nezná-
mým žhářem. V roce 1906 obdrželi radvaničtí 
hasiči dar 20 korun od rakouského císaře 
Františka Josefa I. V roce 1913 měl sbor mimo 
stříkaček a zbrojního vozu, 700 metrů hadic, 
také mechanický žebř, dva žebře nastavovací, 
1 hákový, 1 naviják a další nářadí. Činnost 
hasičského sboru měla stoupající tendenci, 
kterou přerušila 1. světová válka, ve které padli 
dva naši hasiči. Dne 31. srpna 1919 se v radva-
nicích konal sjezd Župy slezskoostravské, který 
povzbudil činnost hasičského sboru. Od roku 
1920 byl několik let neúspěšně vznášen požada-
vek na stavbu nové hasičské zbrojnice.

V roce 1921 byla zřízena samaritánská 
skupina, v roce 1924 jinošská družina a v roce 

1925 divadelní odbor, později loutkové divadlo. 
V roce 1925 bylo zakoupeno další hasičské 
nářadí a obec zakoupila motorovou stříkačku PS 
6 za 48 000 korun od továrníka Josefa Vystrčila 
z Telče. Na stávajícím hasičském skladišti byly 
v tomtéž roce provedeny nejnutnější opravy.

V roce 1930 byl zakoupen hasičský zbrojní 
automobil značky LAURIN A KLEMENT 
a o rok později pak byla zakoupena dvoukolová 
přívěsná stříkačka PRAGA DS 12. V květnu 
1940 předala obec hasičům novou hospodářskou 
budovu, upravenou pro jejich potřeby hasičů.

V období 2. světové války došlo k útlumu 
celkové činnosti sboru, a přesto náš divadelní 
soubor sehrál 6 divadelních představení a byl 
ustaven loutkařský soubor, který hrál pro děti 
i v průběhu války. Do hasičské pohotovostní 
čety LUFTSUTZ – BERAITCHAFT, jejíž 
základna byla v přívozské továrně LUX, bylo 
zařazeno 6 našich členů.

V roce 1947 byla z vlastních prostředků 
sboru zakoupena autostříkačka ŠKODA, která 
byla používána do roku 1951. Poté byl sboru 
přidělen dopravní vůz DV 8 MERCEDES, 
užívaný sborem do roku 1968. V roce 1950 byl 
do zbrojnice zaveden telefon. V roce násled-
ném byl odprodán dopravní vůz LAURIN 
A KLEMENT požárnímu sboru Dobratice 
pod Prašivou. Od téhož roku jsou v základní 
organizaci SPO registrovány ženy, které se taky 

v určitých letech zúčastňovaly soutěží požár-
ních družstev. Od roku 1955 bylo započato 
s výcvikem 15 mladých požárníků a v roce 1957 
činil jejich počet již 32 žáků.

V roce 1958 došlo k rozšíření požární zbroj-
nice a v roce 1959 byla dodána nová přenosná 
motorová stříkačka PS 8 a nový podvozek vozi-
dla TATRA 805. Požární nástavba vozidla byla 
provedená v ČSAO Ostrava Kunčice. V roce 
1964 byl požárnímu sboru a místní jednotě SPO 
Radvanice udělen „Čestný prapor ÚV SPO 
ČSSR“.

Člen radvanického požárního sboru Jiří 
Slavík vykonával od roku 1967 do roku 1971 
funkci městského velitele požární ochrany 
v Ostravě. V roce 1971 až 1972 byl instrukto-
rem školy požární ochrany ministerstva vnitra 
ve Frýdku-Místku. Od roku 1973 do roku 
1978 byl technickým pracovníkem Krajského 
výboru SPO v Ostravě a od roku 1978 do roku 
1984 vykonával funkci předsedy Městského 

výboru SPO v Ostravě. Společně se Zdeňkem 
Hubáčkem st. byli zvoleni poslanci a vyko-
návali práci v oblasti komise a sekce požární 
ochrany ObNV Radvanice. Další náš člen 
Jaroslav Hlinka st. byl řidičem a později pra-
covníkem Krajského výboru SPO v Ostravě od 
roku 1978 do roku 1987. Další náš člen a velitel 
jednotky SDH Ostrava Radvanice Richard 
Dudek vykonává od 25. února 2008 funkci sta-
rosty Okresního sdružení hasičů v Ostravě a od 
17. dubna 2010 je zároveň ve funkci náměstka 
starosty Krajského sdružení hasičů MS kraje.

Jiří Slavík, kronikář SDH Radvanice
(Pokračování v příštím čísle RaB novin)
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Strážníci mohou 
změřit tmavost kouře

Zákon o ochraně ovzduší ukládá provo-
zovatelům malých stacionárních zdrojů, ve 
kterých dochází ke spalování, dodržovat 
přípustnou tmavost kouře a neobtěžovat 
zápachem a kouřem osoby v okolí a v obyd-
lených oblastech. To v praxi znamená, že 
ti, kteří si sami vytápějí svůj dům nebo si 
sami např. ohřívají vodu, musí dbát na to, 
aby z jejich komína nevycházel nepříjemný 
štiplavý tmavý kouř, kterým zamoří celou 
ulici nebo dokonce celou čtvrť. To znamená 
v podstatě jediné – spalovat v domácích 
kamnech a kotlích jen to, co se spalovat má 
a co je jako palivo určeno. Samozřejmostí 
je také odpovídající způsob topení včetně 
správného seřízení topného zdroje.

Nepříjemný, mnoha barvami hrající, 
a také zapáchající kouř, který při topení 
vychází z komínů řady rodinných domů, 
zejména v okrajových částech města, však 
svědčí o tom, že někteří obyvatelé spalují 
doslova vše, co jim přijde pod ruku – 
odpadky, plasty, zbytky jídel apod. A tím 
jen přispívají k ještě většímu zhoršení již 
tak neutěšeného stavu ovzduší v Ostravě, 
nemluvě o tom, že nadšení jistě nesdílí 
ani sousedi, kteří bývají kouřem mnohdy 
doslova zamořeni. 

V takovýchto případech se mohou 
občané obracet na strážníky městské poli-
cie, kteří provádějí měření tmavosti kouře, 
a to metodou podle Ringelmanna, která 
umožňuje poměrně snadno zjistit, zda nejsou 
překračovány limity stanovené pro tmavost 
kouře. Jejich překročení svědčí totiž o tom, 
že v daném spalovacím zdroji je spalováno 
něco, co by páleno vůbec být nemělo. 
Legislativně zakotvená metodika stanoví 
poměrně přesný postup při takovém měření. 
Naměřené hodnoty pak strážníci řádně zado-
kumentují a předají správním orgánům, které 
pak mohou člověku, který se v té souvislosti 
dopustil protiprávního jednání, uložit pokutu 
v rozmezí 500 – 150 000 Kč. 

Městská policie Ostrava

Čtyřkolová ruční hasičská stříkačka z roku  Q

1897 

Budova hasičské zbrojnice po rekonstrukci  Q

v roce 2002 

V půlce srpna se konal druhý turnus letoš-
ního příměstského tábora pro děti z Radvanic 
a Bartovic. Zúčastnilo se ho 20 dětí. Počasí bylo 
tentokrát velmi hezké a děti mohly naplno uží-
vat výletů, které byly pro ně připravené. 

Hned v pondělí 15. srpna jsme odjeli na 
Landek navštívit Hornické muzeum. Děti pro-
šly šachtou v podzemí a seznámily se s nedávno 
ukončenou hornickou činností v ostravských 
dolech. V prezentaci báňské záchranné služby 
pak intenzivně nacvičovaly svou fyzičku na 
tzv. opičí dráze, kde šplhaly po žebříku a prolé-
zaly úzkými tunely. 

Druhý den tábora byl věnován návštěvě 
Slezskoostravského hradu a Výstaviště na 
Černé louce. Oboje děti velice zaujalo. Hrad 
jsme doslova prolezli od věže až po sklepení se 
strašidly, poslechli jsme si historku o Bílé paní 
a vyzkoušeli si středověká mučidla. Na Černé 
louce jsme nejprve prošli strašidelnou stezku ve 
sklepě strašidel a pak jsme se prošli mini archi-
tekturou slavných staveb z celého světa. Dětem 
se nejvíce líbila Eiffelovka a mini Pendolíno, 
které výstavou projíždělo. 

Ve středu nás odvezl autobus, stejně jako 
minulý turnus, do Dinoparku. Návštěva 3D 
kina byla natolik žádoucí, že děti viděly film 
o dinosaurech hned dvakrát. Jízda vláčkem 
proběhla opět s hledáním zmizelého dinosaura 
Rexe, ale děti daly přednost velkému hřišti 
s prolézačkami, proto jsme si vytvořili časový 
prostor také na hraní. Kromě prolézaček byla 
hitem dinosauří vejce, do kterých šlo vlézt 
a houpat se v nich. 

Čtvrteční den jsme strávili na dopravním 
hřišti Městské policie Ostrava v Přívoze. Děti 
se seznámily se základními pravidly silničního 
provozu, několikrát si prošly dopravní hřiště 
pěšky a teprve poté usedly na kola a koloběžky 
a projížděly se po hřišti. Ne příliš se jim však 
dařilo dodržovat dopravní předpisy. Děti jez-
dily nejčastěji v protisměru a nedodržovaly 
správné řazení na křižovatkách. Zato na červe-
nou všechny ukázněně stály a neprojížděly na 
poslední chvíli, když už svítila oranžová. 

Všechny dny děti samozřejmě dostaly 
ráno snídani – obvykle balený moučník a pití. 
S sebou jsme brali dětem svačinu na výlety, 
dostatek zásob limonády a na oběd jsme se vra-
celi zpět do Bartovic, kde jsme měli připravený 
oběd venku na zahrádce U Sokola. Po obědě 
jsme si dopřáli ještě zákusek, nanuk a pak jsme 
měli program na hřišti, kde za námi jezdil DJ 
Mašinka. Po odpoledním programu s lehkou 
svačinou děti odcházely s rodiči domů. 

Poslední den tábora si děti užily přímo 
u Společenského domu v Ostravě-Bartovicích, 
kde byl pro ně připraven bohatý kulturní 
program. Hned ráno DJ Mašinka spustil svou 
„Kinderpárty“ a během dopoledne se vystřídali 
pejsci z občanského sdružení ARIS s canis-
terapií a Klauni z Balónkova se svou show. 
Tentokrát jsme celou párty pořádali venku za 
nádherného slunečného počasí a stolovali jsme 
ve stylu „zahradní slavnosti“. Dětem se to moc 
líbilo a opět všechny soutěžily o veliký ovocný 
dort v různých disciplínách. Tři družstva byla 
natolik kvalitní a výsledky byly těsné, že si dort 
zasloužila bez rozdílů všechna družstva. Proto 
si s dětským šampaňským připily a na třech 
dortech pochutnaly úplně všechny děti.

Zakončení tábora bylo velmi slavnostní. 
Přišel se podívat pan místostarosta městského 
obvodu Ing. Štěpán Košťál s paní vedoucí 
sociálního odboru Mgr. Irenou Kopciuchovou, 
kteří se účastnili předání pamětních listů dětem 
a drobných dárků. Závěrem zazpívala zpěvačka 
Genny Ciatti své písničky. Děti se připojily 
tancem i zpěvem. Do odpoledních hodin pak 
zahradní párty doprovázel opět DJ Mašinka.

Také druhý turnus tábora byl financován 
z transferu z rozpočtu statutárního města 
Ostravy a sloužil jako prevence kriminality 
dětí a mládeže v období letních prázdnin, kdy 
je potřeba klást důraz na volnočasové aktivity. 
Tábora se aktivně účastnili strážníci městské 
policie z úseku prevence kriminality. Naštěstí 
vše proběhlo bez jakýchkoliv problémů, dětem 
se tábor velmi líbil a nedošlo k žádnému úrazu. 
Závěrem můžeme dětem popřát úspěšné vkro-
čení do nového školního roku a spoustu vese-
lých zážitků ze školních lavic. 

Text a foto: Ing. Kateřina Tomanová
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Vedení ZŠ Vrchlického

základní umělecká škola 
e. runda, pobočka radvanice

Pro školní rok 2011–2012 jsme připravili 
nabídku možností vzdělávání Vašich dětí 
v hudebním a výtvarném oboru.

V hudebních oborech si děti mohou vybrat 
některý ze strunných, dechových nebo kláveso-
vých nástrojů. Nabízíme také výuku zpěvu.

Pro nejmenší nabízíme setkávání 
v „Přípravné hudební výchově“, kde se Vaše 
děti hravou formou seznámí se základy hudby 
a mohou si následně zvolit některý z hudebních 
nástrojů pro své další vzdělávání. 

Ve výtvarném oboru se děti mohou sezná-
mit se všemi technikami malířství, budou také 
pracovat s keramikou, která může oživit Váš 
domov.

Na hlavní budově je navíc realizována 
výuka tance a dramatické výchovy.

Přijďte mezi nás a rozšiřte řady našich 
hudebníků, z kterých se již velká řada výrazně 
uplatnila jak na různých soutěžích, tak v pro-
fesionálním životě. Stejně krásné je však také 
amatérské pěstování hudby, která se pak stane 
hodnotným celoživotním průvodcem.

V tom všem chceme být Vám i Vašim dětem 
nápomocni.

Bližší informace Vám rádi podáme osobně 
nebo na telefonních číslech: 733 547 254 nebo 
596 232 167.



Oprava chladniček
a mrazniček

- oprava v bytě zákazníka
- tlakování a plnění autoklimatizací

Mechanik: Radim Holaň, Mobil: 605 140 362
Ostrava-Nová Bělá, Krmelínská 357

 1. Čtvrtek Zápis do kurzů Společenského domu
Taneční, dramatický, modeling, fotografický, Zumba, 
vzdělávací a další.
Zápis bude probíhat průběžně po celý měsíc září. 

 2. Pátek Oldies párty 
Hudba 70.–90. let i ze současnosti, v bývalém 
MOTOBARU hraje DJ Mašinka. Otevřeno od 15 hodin, 
akce od 19 hodin. VSTUP ZDARMA.

 3. Sobota PRÁZDNINOVÉ PRODLOUŽENÍ
Přijďte se pobavit ke Společenskému domu s živou 
hudbou a zábavným programem pro děti i dospělé. 
Hraje skupina Babylon. Začátek v 15 hodin. VSTUP 
ZDARMA.

 4. Neděle Pitná kůra v osvěžovně
Od 15 hodin můžete v prostorách bývalého Motobaru 
doplnit tekutiny, posedět venku i uvnitř a osvěžit paměť 
se zdejšími starousedlíky.

 5. Pondělí Taneční škola Marka Dědíka
Marek Dědík je mistrem ČR i Slovenska v latinskoame-
rických tancích, vyhrál šampionát střední Evropy. Do 
povědomí lidí se však dostal hlavně díky StarDance, kde 
tančil s Veronikou Žilkovou. Připravil taneční kurzy pro 
děti i dospělé – klasiku i modernu.

 6. Úterý Taneční škola Marka Dědíka 
Výuka profesionálních tanečníků, příprava na meziná-
rodní soutěž.

 7. Středa První taneční kurz dětí ZDARMA
V 16 hodin můžete přivést své děti ve věku od 5 do 12 
let a nechat objevit taneční nadání.
ZUMBA – PRVNÍ ZDARMA
V 17:30 hodin si přijďte vyzkoušet populární Zumbu! 
Hlídání dětí zajištěno.

 8. Čtvrtek Příprava na víkend!
Bude potřeba nabrat síly a natrénovat skvělou náladu 
na nápor víkendových akcí. Od 15 hodin v bývalém 
Motobaru.

 9. Pátek Oldies párty ke Dni horníků aneb Děvčátko 
z kolonie
Hudba retro z dob oslav Dne horníků, v bývalém 
MOTOBARU hraje DJ Mašinka. Otevřeno od 15 hodin, 
akce od 19 hodin. VSTUP ZDARMA.

10. Sobota Klid před bouří
Sobotní venkovní párty od 15 hodin s dobrým pivem 
a kvalitní hudbou.

11. Neděle NÁM TO VYJDE!
Velkolepý charitativní koncert hvězd muzikálu Děti ráje 
s písněmi Michala Davida. Moderuje Bořek Slezáček. 
Vystoupí také kapela Trigon Band. Začátek v 15 hodin. 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ (výtěžek bude věno-
ván postiženým).

12. Pondělí Taneční škola Marka Dědíka 

13. Úterý ČAJE O PÁTÉ
Každý lichý týden probíhají Čaje o páté. K poslechu 
a tanci hraje skupina Babylon. Vraťme se do starých 
časů… vraťme se na lázeňskou kolonádu…
Začátek v 17 hodin, vstupné 50 Kč. Možná rezervace 
míst. 

14. Středa Taneční škola pro děti
Od 16 hodin ve velkém sále. Je možné ještě děti přihlásit!
ZUMBA
Od 17 hodin ve velkém sále. Přijďte si levně zazumbit. 
Hlídání dětí zajištěno.

15. Čtvrtek TRADIČNÍ SETKÁNÍ JUBILANTŮ
Ve 13 hodin se setkají senioři na tradiční společné akci. 

16. Pátek Oldies párty 
Hudba 70.–90. let i ze současnosti, v bývalém 
MOTOBARU hraje DJ Mašinka. Otevřeno od 15 hodin, 
akce od 19 hodin. VSTUP ZDARMA.

17. Sobota KARAOKE SHOW
Přijďte si zabééékat! Prvních 10 pěveckých výkonů 
bude odměněno panákem zdarma. Začátek v 19 hodin. 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.

18. Neděle Popravky/napravky
Od 15 hodin můžete v prostotách bývalého Motobaru 
napravit, co jste zameškali.

19. Pondělí Taneční škola Marka Dědíka 
a další výukové kurzy.

20. Úterý Taneční škola Marka Dědíka
a další výukové kurzy.

21. Středa Taneční škola pro děti
Od 16 hodin ve velkém sále. Je možné ještě děti přihlásit!
ZUMBA
Od 17 hodin ve velkém sále. Přijďte si levně zazumbit. 
Hlídání dětí zajištěno.

22. Čtvrtek Taneční škola Marka Dědíka
a další výukové kurzy.

16.00 h Zasedání Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice

23. Pátek DISKOTÉKA PÁTEČNÍ NOCI 
Současná disko hudba v bývalém Motobaru, hraje DJ 
Mašinka. 
Začátek v 19 hodin. VSTUP ZDARMA.

24. Sobota VÁCLAVKOVÁ ZÁBAVA
Přijďte se pobavit s živou hudbou a zábavným pro-
gramem pro děti i dospělé. Každý přítomný Václav 
bude odměněn. Začátek v 15 hodin. VSTUPNÉ 
DOBROVOLNÉ.

25. Neděle Pitná kůra v osvěžovně
Od 15 hodin můžete v prostorách bývalého Motobaru 
doplnit tekutiny, posedět venku i uvnitř a osvěžit paměť 
se zdejšími starousedlíky.

26. Pondělí Taneční škola Marka Dědíka
a další výukové kurzy.

27. Úterý ČAJE O PÁTÉ
Každý lichý týden probíhají Čaje o páté. K poslechu 
a tanci hraje skupina Babylon. Vraťme se do starých 
časů… vraťme se na lázeňskou kolonádu…
Začátek v 17 hodin, vstupné 50 Kč. Možná rezervace 
míst.

28. Středa Taneční škola pro děti
Od 16 hodin ve velkém sále. Je možné ještě děti přihlásit!
ZUMBA
Od 17 hodin ve velkém sále. Přijďte si levně zazumbit. 
Hlídání dětí zajištěno.

29. Čtvrtek Taneční škola Marka Dědíka
a další výukové kurzy.

30. Pátek Oldies párty 
Hudba 70.–90. let i současnosti, v bývalém MOTOBARU 
hraje DJ Mašinka. Otevřeno od 15 hodin, akce od 19 
hodin. VSTUP ZDARMA.

PrOGram 
SPOleČeNSKÉHO dOmU V OSTraVĚ-BarTOVICÍCH zářÍ 2011

OLYMAR – dom. potřeby a železářství
(Šenov náměstí, 1. patro nad HRUŠKOU)

NOVĚ NABÍZÍME:
VICTORINOX – švýcarské kapesní nože

SODA STREM – AKCE: 1 sirup zdarma, výměna bombiček na prodejně
ETA – elektrospotřebiče

TESCOMA – každý měsíc AKCE
Těšíme se na Vás Po–Pá 8:00–17:00, So 8:00–11.30

Tel.: 731 161 773

Provoz školního hřiště od 1. 9. 2011 
Prostředky na realizaci projektu „Účelová dotace na provoz hřišť škol 

a školských zařízení bezúplatně zpřístupněných pro veřejnost“ poskytlo 
statutární město Ostrava. Správcem hřiště od 1. 9. 2011 bude pan Josef 
Sedláček a provoz hřiště se bude řídit tímto rozpisem:

ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK 16.30 – 19.30 hod. veřejnost.
SOBOTA, NEDĚLE 13.30 – 19.00 hod. veřejnost.
Hřiště je UZAVŘENO pro veřejnost: pondělí a středa.

Vedení ZŠ Vrchlického

Život na zahradě
Osmý ročník výstavy Zdravý životní styl se bude konat na výsta-

višti Černá louka v centru Ostravy od 30. 9. do 2. 10. V doprovodném 
programu čekají na návštěvníky výstavy prezentace včelařů z Česka, 
Polska i Slovenska, cimbálová muzika, mezinárodní soutěž dětí 
v zahradnických dovednostech, soutěž o nejkrásnější perník, ochut-
návka a prodej vína, farmářské bioprodukty, čajovna, ochutnávky, 
poradny, konzultace a semináře.   (RED)

Průtrž mračen 
zalila Bartovice

Takhle to vypadalo v Bartovicích 22. 8. po průtrži, která trvala plné 
tři hodiny. Zahrady byly pod vodou, silnice se změnily ve vodní toky. 
Voda byla snad úplně všude. Nebylo snad sklepa, který nebyl zaplaven. 
Za pomoc děkujeme dobrovolným hasičům obou našich sborů.

Text a foto: Ing. Štěpán Košťál, místostarosta
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Fota Jindra Lásková a Zuzana Sedláčková
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