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Statutární město Ostrava
Informační měsíčník občanů městského obvodu
Radvanice a Bartovice

RaB NOVINY
zdarma	ROČNÍK XIX | srpen 2011

HOSPODAŘENÍ
MĚSTSKÉHO
OBVODU ZA
ROK 2010
Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice
a Bartovice schválilo na svém zasedání konaném
dne 28. června 2011 závěrečný účet městského
obvodu za rok 2010 a odsouhlasilo roční hospodaření městského obvodu, které skončilo v rozpočtovém hospodaření ziskem. Prostředky, které zůstaly
městskému obvodu k použití, činily 5 766 051,05
Kč. Na zasedání konaném dne 13. července schválilo zastupitelstvo městského obvodu rozdělení
použití těchto prostředků např. na opravy komunikací, na údržbu veřejné zeleně, na rekonstrukce
bytového fondu, na výdaje na zpracování projektových dokumentací, na navýšení příspěvku ZŠ
Vrchlického, na opravy a vybavení společenského
domu a na estetizaci městského obvodu.
Městský obvod splatil v roce 2010 půjčku
Ministerstvu pro místní rozvoj. Prostředky
z půjčky tvořily Fond rozvoje bydlení, ze
kterého byly poskytovány půjčky na rekonstrukce a modernizace bytů a rodinných domů
v městském obvodě. Současně městský obvod
splatil i půjčku statutárnímu městu Ostrava na

Opravy komunikací
Městský obvod požádal náměstka primátora
Bc. Aleše Boháče o poskytnutí dotace na opravy
komunikací, která nám byla z rozpočtové
rezervy statutárního města Ostravy v měsíci
červenci schválena. Jedná se o investiční dotaci
ve výši 780 000 Kč na výstavbu zpevněné plochy
na ulici Třanovského a dále o neinvestiční dotace
ve výši 700 000 Kč. Z neinvestiční dotace bude
provedena oprava poškozených obrub chodníku podél ulice Šenovská ve výši 477 000 Kč
a oprava části komunikace ulice Hutní ve výši
223 000 Kč. Akce budou provedeny po ukončení
výběrového řízení s předpokládaným zahájením
Ing. Ctirad Havlásek,
v září 2011.
vedoucí odboru MHDaP

Starostka předává jmenování nové ředitelce

QQ Starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice Bc. Šárka Tekielová oficiálně předává
jmenování do funkce nové ředitelce Základní školy Trnkovecká Mgr. Šárce Honové. Rozhovor s ní
přinášíme na straně 3. Nová ředitelka vystřídala ve funkci Mgr. Vladimíra Sobola, který školu řídil
dlouhá léta. Vedení městského obvodu děkuje panu Sobolovi za práci, kterou pro školu a obec
vykonal a přeje mu v dalším životě hodně zdraví a spokojenosti.

zpracování projektové dokumentace odstranění
havarijního stavu na rybníku Volný. Zadluženost
městského obvodu je nyní nulová.
Příjmy a financování
Příjmy městského obvodu v roce 2010 činily
celkem 83 014 645,54 Kč a financování (rozdíl
mezi příjmy a výdaji) činilo minus 1 424 779,55
Kč. Daňové příjmy činily 8 765 949,75 Kč,
z nich největší část tvořila daň z nemovitostí
(7 333 000 Kč). Nedaňové příjmy pak v loňském
roce dosáhly výše 15 433 179,30 Kč. Jednalo se
především o příjmy z pronájmu majetku, poskytování služeb a z věcných břemen.
Kapitálové příjmy byly realizovány ve výši
1 083 902,50 Kč. Šlo o příjmy z prodeje pozemků.
V roce 2010 byly městskému obvodu poskytnuty dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu
kraje a z rozpočtu města Ostravy v celkové výši
57 731 613,99 Kč.
Výdaje
Výdaje v roce 2010 činily celkem
81 589 865,99 Kč. Pokud jde o běžné výdaje,
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největší položku tvořily výdaje na správu
a údržbu bytového fondu (10 777 861,53 Kč) a na
výplaty sociálních dávek (7 230 182 Kč).
Investiční akce
Na kapitálové výdaje byla vynaložena částka
ve výši 25 580 109,15 Kč. Nejvýznamnější
investiční akce byly financovány z transferu
ze statutárního města Ostrava , a to výstavba
okružní křižovatky ulic Těšínská x Lihovarská
x Čapkova ( 13 312 631,99 Kč) a zklidnění ulice
Těšínské (5 265 000 Kč).
Audit
Hospodaření našeho městského obvodu za
loňský rok přezkoumala auditorská společnost
TOP AUDITING, s.r.o., Brno, která při přezkoumání hospodaření nezjistila žádné chyby a nedostatky. Nebyla zjištěna ani rizika, která mohou
mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti. Proto v usnesení zastupitelstvo městského
obvodu souhlasilo s celoročním hospodařením
městského obvodu bez výhrad.
Ing. Renáta Spěváková, vedoucí odboru FaR

Městský obvod rozdělil dotace – granty na rok 2011
schváleno usnesením č. 47/5/11 Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 28. června 2011
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SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů
Ostrava-Radvanice
SRPŠ při ZŠ Vrchlického
Trnkovecké sdružení rodičů
žáků ZŠ Trnkovecká
Tělocvičná jednota SOKOL
Radvanice-Bartovice
TJ SOKOL Bartovice-Lipina
Unie rodičů ČR – sdružení
při ZŠ v Ostravě-Bartovicích
Knihovna města Ostravy,
pobočka Radvanice
JKGO Ostrava
Římskokatolická farnost
Ostrava-Radvanice
Náboženská obec Církve
československé husitské
v Ostravě-Radvanicích
Český zahrádkářský svaz
Ostrava-Radvanice
Český svaz chovatelů
Ostrava-Radvanice
ZO Český zahrádkářský svaz
Ostrava-Bartovice
Český rybářský svaz, místní
organizace Ostrava
Svaz postižených
civilizačními chorobami
v ČR, o.s.
Odborový klub důchodců
býv. Dolu J. Fučík, záv. 3
Ludvík
Ostravská organizace
vozíčkářů o.s.
ZKO Šenov 164
Pro Victus o.s. Ostrava
Mgr. Karel Vůjtek

CELKEM

DOTACE

NÁZEV PROJEKTU

7 000 Kč Celoroční činnost mladých hasičů a dorostu organizovaných při JSDH Ostrava-Radvanice
Fyzická příprava členů SDH Ostrava-Radvanice – zajištění odborné přípravy pro členy
5 000 Kč zařazené do jednotky SDH dle vyhl. MV ČR č. 247/2001 a další členy dle Směrnice
hasičských soutěží a soutěží dle pravidel požárního sportu
18 000 Kč Oslavy 115. výročí založení SDH Radvanice
5 000 Kč Rozvoj SDH v roce 2011
20 000 Kč Doplnění školní družiny a školního klubu pomůckami pro výtvarnou a pracovní činnost
Rozvoj aktivit dětí a mládeže – mimoškolní činnost, kroužky a soutěže v městském obvodu
20 000 Kč
Radvanice a Bartovice
Finanční zajištění organizačních a materiálních potřeb pro tělovýchovnou a sportovní činnost
27 110 Kč
dětí a mládeže v Radvanicích a Bartovicích
nesplnění
Zajištění prostorových, hygienických podmínek a potřebného vybavení prostorů sokolovny pro
podmínky
pravidelnou tělovýchovnou a soutěžní činnost, akce škol a institucí
přidělení
10 000 Kč Sportovní činnost oddílu kopané
3 000 Kč Podpora vzdělávání a mimoškolních aktivit dětí při ZŠ v Ostravě-Bartovicích
7 000 Kč Podpora vzdělávání, mimoškolních aktivit dětí v ZŠ – modelářský kroužek
10 000 Kč Letem mediálním světem
3 000 Kč Nákup notového materiálu dle dramaturgie koncertů
Podpora divadelního, hudebního a pěveckého sdružení mládeže RaBaNaFaDiHuK
10 000 Kč
a přehlídka mladých křesťanských souborů 4. Radvanický Superschol
10 000 Kč Kulturní akce v Husově sboru – besídky dětí
9 000 Kč

Soutěž dětí ve znalostech botaniky v rámci města Ostravy a soutěž ve vyřezávání
a aranžování dýní spojená s výstavou

10 000 Kč Podpora chovatelské činnostiv Ostravě-Radvanicích, výstavní činnosti
5 000 Kč Zahrádkářská a ovocnářská činnost ZO ČZS Bartovice
10 000 Kč Mladí rybáři Radvanic a Bartovic
10 000 Kč Zájmová činnost zdravotně postižených
5 000 Kč Kulturní zájezdy a turistika
1 000 Kč Bez beriér – poradenství
5 000 Kč Memoriál Jana Beneše
5 000 Kč Romské hospodyňky pomáhají seniorům
5 000 Kč Karel Vůjtek – Bereš mi rty
220 110 Kč

Mezinárodní setkání jízdních policií
Již tradičně poslední srpnovou sobotu,
která letos připadá na 27. srpna 2011, se v zadní
části areálu Komenského sadů, ul. Hrušovská
v Moravské Ostravě uskuteční od 12.30 hod.
Mezinárodní setkání jízdních policií.
Již po čtrnácté se zástupci jízdních policií
z celé České republiky i ze zahraničí setkají
v Ostravě, aby změřili své síly, předvedli spolu
se svými čtyřnohými svěřenci dovednosti
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a umění obstát ve všech náročných situacích,
kterým čelí při výkonu služby, vyměnili si
navzájem cenné zkušenosti. Pro širokou veřejnost je tato akce jedinečnou příležitostí seznámit se blíže s prací strážníků a policistů, kteří
vykonávají službu v sedlech koní.
Strážníci a policisté na koních se utkají
ve třech disciplínách – parkurovém skákání,
zrcadlovém skákání a hlavní disciplíně, tzv.
policejním parkuru. Návštěvníci se také mohou
těšit na bohatý doprovodný program, připraven
je rovněž program pro děti. Vstup na akci je
bezplatný.
MPO

Základní škola Trnkovecká má novou ředitelku
V Základní škole Trnkovecká v Radvanicích
od 1. srpna vládne žena. Mgr. Šárka Honová
vystřídala ve funkci ředitele Mgr. Vladimíra
Sobola, který odešel do důchodu. „Nebude
vůbec jednoduché ve všech směrech vystřídat
ve funkci takovou přirozenou autoritu,“ říká
v rozhovoru nová ředitelka.

Blankou Malou. Byla to mimořádná žena,
velkorysá, hluboce lidská, činorodá, která se
do pozdního věku snažila být prospěšná lidem
kolem sebe. Pokud by se mi alespoň částečně
podařilo navázat na její práci, předat dětem
i vysokoškolským studentům patriotismus –
vztah k místu a městu, ve kterém žijí, smysl
pro spravedlnost, vzájemnou úctu mezi sebou
i mezi generacemi, ochotu dát ze svého času
něco navíc ve prospěch ostatních, byla bych
více než spokojená.

Co jste dělala před tím, než jste se přihlásila do výběrového řízení na ředitele školy?
Počátek mojí praxe patřil médiím, později
mě však stále více zajímala v plném rozsahu
sociální pedagogika, a to nejen se zaměřením
na prevenci a resocializaci. Mám terapeutický výcvik, věnovala jsem se mladým lidem
léčícím se z drogové závislosti, ale pořádala
i volnočasové a vzdělávací aktivity pro seniory.
V posledních letech jsem mimo jiné pracovala
jako zástupkyně ředitelky Vyšší odborné školy
sociální v Ostravě a externě učila sociální pedagogiku na Ostravské univerzitě.
Jaké jsou vaše záměry, o co budete usilovat, jaké jsou vaše vize, kam by se tato škola
měla ubírat?
Při výuce budoucích pedagogů jsem si
stále častěji uvědomovala, že řada z nich má
zkreslené představy o běžné školní praxi
i o budoucím složení žáků. Schází jim dovednosti multikulturní komunikaci – to nemyslím
pouze komunikace s určitou částí etnika. Ale
multikulturní komunikace v pravém slova
smyslu, tak jak se mění evropské demografické
složení obyvatelstva. I kolegové ve Francii,
v Německu, v Británii musejí být schopni
v jedné třídě učit děti rodičů z různých zemí,
různého etnického a náboženského prostředí.
Jejich úspěch je úměrný autoritě, znalostem
rozdílů a schopnosti komunikovat s dětmi,
s rodiči i s lidmi, kteří v okolí školy bydlí. Je
třeba respektovat jinakost, ale to neznamená
tolerovat vandalismus, kriminalitu a nekázeň.
Právě to by se budoucí pedagogové mohli na
praxích v naší škole učit, pokud by se nám

QQ Nová ředitelka školy Mgr. Šárka Honová se ve
svém volném čase věnuje se svým rotvajlerem
postiženým dětem
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podařilo získat statut školy fakultní. Pak jsou
zde ještě možnosti využití prostor k volnočasovým aktivitám pro všechny generace. Škola by
měla být prospěšná všem lidem v obci, aby se
peníze zřizovatele občanům vracely.
Na co budete klást důraz? Na jaké hodnoty?
Myslím si, že nebude vůbec jednoduché
ve všech směrech vystřídat ve funkci takovou
přirozenou autoritu, jakou je můj předchůdce
pan ředitel Mgr. Vladimír Sobol. Nemohu být
stejná jako on, ale pomyslná laťka je dána.
Kromě rodičů snad nejvíce můj pohled na
život ovlivnilo setkání s ostravskou rodačkou,
zakladatelkou Společnosti Senior, MUDr.

Pozor, začíná moštování
BARTOVICE
Výbor základní organizace ČSZ
v Bartovicích oznamuje všem svým členům
a jejich přátelům, že od 1. září zahajuje provoz
naše moštárna na Březové 18. Moštovat bude
opět pan Pavel Ráček, Bémova 15, tel. číslo
604 380 010. Termín moštování bude každou
středu od 15.30 do 19.00 hodin, jiný termín si
můžete domluvit přímo s ním telefonicky.
Moštárna zpracovává jen čisté, zdravé
ovoce. O způsobilosti ovoce ke zpracování rozhoduje obsluha, která je oprávněna odmítnout
příjem nevhodného ovoce. Pro hotový mošt si
každý přinese vlastní nádoby a pevné zbytky po
moštování si odveze.
Pro uplatnění slevy za moštování je třeba předložit členský průkaz ČZS s vylepenou známkou
za rok 2011. Cena je 3 koruny za jeden litr moštu
u člena ČZS a 5 korun pro nečlena ČZS.

Kam si myslíte, že by se české školství
mělo ubírat?
Směr je jasně stanoven v mezinárodních
dokumentech EU i v národní Bílé knize. K dispozici jsou odborné studie i statistiky. České
školství má staletou tradici, má řadu schopných
a nadšených pedagogů. Jenže pouze na nadšení
se v žádném oboru spoléhat nedá. Naše školství
je závislé také na financích a frekvenci výměny
ministrů školství. Kam se bude ubírat, tedy
záleží nejen na požadavcích rodičů a představách pedagogů, ale také na prioritách a odpovědnosti politiků na celostátní i komunální
úrovni.

Dále připomínáme, že přihlášky na zájezd
do arboreta Bystrovany a na výstavu do Věžek
u Kroměříže je nutné podat do 31. 8.
Výbor ZO ČZS Ostrava-Bartovice
RADVANICE
ZO ČZS Radvanice informuje o moštování,
které začne od 20. srpna.
Moštování bude probíhat každou středu od 15.00
do 17.00 hodin a každou sobotu od 8.00 do 12.00
hodin v naší moštárně vedle hasičské zbrojnice
v areálu Obecního úřadu v Radvanicích.
Moštujeme umyté, nenahnilé a zralé ovoce.
V případě větsšího množství lze po domluvě
moštovat i v jiném termínu.
Bližší informace získáte na telefonních číslech:
596 178 660 – pan Pěčka, 596 232 963 – pan
Hofbrucker.
ZO ČZS Radvanice

Život není jen o práci. Jaké jsou vaše
koníčky, čemu se věnujete ve volném čase,
pokud vám nějaký zbude?
To už jsem také naznačila. Nejraději trávím svůj čas se seniory, s dětmi a se zvířaty.
Věnuji se sportovní kynologii, dříve i výcviku
záchranných psů, nyní mám se svým rotvajlerem splněnu canisterapeutickou zkoušku,
takže navštěvujeme ústavy sociální péče
i speciální školy. Pro seniory spolu s kolegy
z občanského sdružení ARIS pořádáme
vzdělávací akce a pro děti zase akce zábavné
a sportovní. No a když jsem opravdu hodně
unavená, vyrazím do lesa, přesazuji kytičky
nebo jen tak lenoším, což nejvíce těší mého
kocoura.
PaedDr. Zuzana Sedláčková

Prázdninová půjčovní
doba v knihovně
ČERVENEC–SRPEN
Po: 9.00–11.00 a 12.00–17.00
Út: ZAVŘENO
St: ZAVŘENO
Čt: 9.00–11.00
Pá: 9.00–11.00 a 12.00–15.00
KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY,
příspěvková organizace
Pobočka Radvanice
Těšínská 307, 716 00 Ostrava-Radvanice
T: +420 596 232 522
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Z jednání samosprávy
Rada městského obvodu Radvanice
a Bartovice na své 16. schůzi dne 13. 7. 2011
– projednala zápis o průběhu konkurzního
řízení na funkci ředitele/ky Základní
školy, Trnkovecká 55, Ostrava-Radvanice,
IČ 70987718, příspěvková organizace, ve
smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon a vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, ze dne 13. 6. 2011 dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
– jmenuje ke dni 1. 8. 2011 do funkce ředitelky
Základní školy, Trnkovecká 55, Ostrava-Radvanice, IČ 70987718, příspěvková
organizace, ve smyslu § 166 odst. (2) zákona
č. 561/2004 Sb., školský zákon, Mgr. Šárku
Honovou, Bieblova 10, 702 00 Ostrava,
– rozhodla o zadání veřejné zakázky
„Obnova zeleně na hřbitově v Ostravě-Radvanicích“ formou zjednodušeného
podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a dle Směrnice MŽP
č. 3/2011 a Závazných pokynů pro žadatele
a příjemce podpory v OPŽP (verze ke dni

30. července 2010) a v souladu s předpisem
Ministerstva pro místní rozvoj, a zaslání
písemné výzvy k podání nabídek zájemcům na zhotovitele díla v rozsahu a za
podmínek dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4
předloženého materiálu,
  – rozhodla o uzavření darovací smlouvy
č. 389/2011/MBŠaK s GV Invest Ostrava
s.r.o., Listopadová 370/15, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČ 26824663, na finanční dar ve
výši 20 000 Kč, který bude přijat za účelem
konání XVII. Bartovické pouti ke Sv. Anně,
která proběhne dne 30. července 2011 v prostorách před hasičskou zbrojnicí a Základní
školou v Ostravě-Bartovicích dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
– rozhodla o uzavření darovací smlouvy
č. 377/2011/MBŠaK s van Gansewinkel,
a.s., Pod Bažantnicí 636/1, 717 00 Ostrava-Bartovice, IČ 63483360, na věcný dar
(plastová popelnice na kolečkách) v hodnotě
425 Kč, který bude přijat do tomboly XVII.
Bartovické pouti ke sv. Anně, která se uskuteční dne 30. července 2011 před hasičskou
zbrojnicí a Základní školou v Ostravě-

-Bartovicích dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
– souhlasí s uzavřením darovací smlouvy
mezi Mateřskou školou Ostrava-Bartovice,
Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace,
IČ 70987734 a Alešem Rodryčem, adresou
Gen. Píky 2912/1, Ostrava 1, IČ 70987734,
na věcný dar – drobné dárky a pohoštění
u příležitosti oslav Dne dětí v hodnotě
5 000 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu.
Zastupitelstvo městského obvodu
Radvanice a Bartovice na svém 6. zasedání
dne 13. 7. 2011
– projednalo návrh na rozdělení volných
zdrojů u základního běžného účtu včetně
rozpočtového opatření dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
– schvaluje návrh na rozdělení volných zdrojů
u základního běžného účtu včetně rozpočtového opatření dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
– ukládá radě městského obvodu realizovat
rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Mgr. Kateřina Zdražilová, tajemnice

POZVÁNKA na společenskou akci HAFANI
a povinné očkování psů proti vzteklině
Statutární město Ostrava, městský
obvod Radvanice a Bartovice Vám
v letošním roce připravilo hromadné
očkování psů proti vzteklině jako součást projektu HAFANI, který je zaměřen
na docílení bezproblémového a bezpečného soužití lidí a psů v našem
obvodě.

• kynologická poradna
• ukázky techniky pro odchyt zatoulaných psů a koček nebo ukázky
z výcviku služebních psů a zákroků
strážníků MPO
• zábavný kulturní program pro děti
• soutěžní odpoledne pro děti (rodiče,
prarodiče) a jejich pejsky.

Očkování provede privátní veterinární
služba (MVDr. Ivo Šimoník, CSc.) u psů
starších 6 měsíců. Očkování je povinné
na základě zákona č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon),
ve znění pozdějších předpisů.

Cena za očkování je stanovena ve výši 100
Kč. Poplatek bude vybrán v místě konání
očkování. V ceně je zahrnut veterinární
výkon, cena vakcíny a zdravotnického

VE ČTVRTEK
1. ZÁŘÍ 2011
v 8.00–11.00 hodin a ve 14.30–16.00
hodin v Ostravě-Radvanicích ve dvoře
radnice,
ve 12.30–14.00 hodin v Ostravě-Bartovicích na hřišti u hasičské zbrojnice.
Upozornění!
Doprovodný program HAFANI spojený
s očkováním psů bude probíhat pouze
v Ostravě-Radvanicích ve dvoře radnice.
Jeho součástí bude například:
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materiálu, potvrzení o očkování. Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby
předvedení psi byli opatřeni náhubkem
a doprovázela je dospělá osoba.
Náhradní termín očkování není stanoven.
Majitelé psů mají možnost psy dovakcínovat ve veterinární ordinaci v Ostravě-Michálkovicích (pondělí–pátek od 15.00
do 19.00 hodin), případně si očkování
zajistit v jiné veterinární ordinaci již za
plnou cenu.
Bc. Šárka Tekielová
starostka

Vinný sklep U Sládků existuje 20 let

QQ Majitel Vinného sklepa U Sládků Dalibor Sládek 

Vinný sklep U Sládků začal provozovat
obchod s vínem v roce 1991. V minulosti
se prodávalo převážně víno sudové. Jeho
majitel Dalibor Sládek nechal sklep postavit
podle vzoru jihomoravských vinných sklepů.
Podzemní část je zakopaná hluboko pod povrchem, aby víno mělo stálou teplotou okolo
12 stupňů Celsia, která je důležitá pro jeho
uchování.
Dřevo a přírodní kámen
Stavba kombinuje dřevo a přírodní kámen.
„Styl a prostředí, ve kterém mají hosté možnost
vybrat si víno podle svého vkusu, je podle mě
jedna z důležitých okolností při jeho správném
výběru,“ říká Dalibor Sládek.
Nadzemní část slouží jako prodejna s posezením, s venkovním posezením v altánu, části
podzemní slouží jako vinotéka, posezení
s krbem (zvlášť vhodné pro ochutnávky vína)
a vinný sklep, jež svou velikostí dostatečně
pokrývá potřebu jak uskladnění vína, tak případnou manipulaci s ním.
Sklípek nebyl nikdy užíván jen jako prodejna či vinotéka, ale vždy se vší pohostinností
nabízel možnost příjemného posezení při
různých společenských příležitostech. Sklípek
ale nikdy nesloužil jako restaurace, proto zde
nenajdete kuchyni. Pokud ale má někdo zájem
i o pohoštění, sklípek zajistí i toto pomocí cateringové služby.
Hostem byl i Miloš Zeman
Za dvacet let provozu navštívilo sklep
mnoho významných osobností, nebo alespoň
víno prostřednictvím Vinného sklepa U Sládků
okusilo. Snad nejvýznamnější politickou
osobností, která Vinný sklep U Sládků navštívila dokonce třikrát, byl Miloš Zeman, tehdy
ještě jako předseda vlády. Bartovický sklípek
uspořádal ochutnávku vína na půdě Národního
divadla v Praze u příležitosti „Květinového

Foto archív Dalibora Sládka

večera“ a Dalibor Sládek na ní uvítal tehdejší
první dámu našeho společenského života paní
Dagmar Havlovou.

Nový seriál
představujeme podnikatele
v obvodu

Degustace
Vinný sklep U Sládků pořádá ochutnávky
vína při různých společenských příležitostech,
zvlášť oblíbené místo pro degustace a výstavy
vína je Písecká brána, nádherné místo na pražských Hradčanech. Víno tam ochutnala spousta
umělců a osobností, jako například herečka
Iva Huttnerová, Jana Paulová, Pavel Zedníček,
Josef Dvořák, Pavel Kříž, Věra Martinová,
Helena Vondráčková, Petra Černocká a další.
Ti všichni už dnes vědí, že někde v Ostravě je
vinný sklípek.
„Samozřejmě tak, jak je rozvíjena kultura
vína v naší zemi, tak se přizpůsobuje i obchod
s vínem potřebám a poptávce konzumentů.
Není žádnou neobvyklostí, když prodejci vína
jezdí s vínem za svými klienty,“ vysvětluje
Dalibor Sládek.
Jednou z prestižních událostí, kterou
Vinný sklep U Sládků organizuje, je Výstava
moravských vín na Slezskoostravském hradě.
Letos už pošesté pod záštitou primátora města
Ostravy bude zahájena v pátek 30. září a potrvá
do neděle 2. října.Už klasicky bude představeno na 25 vinařství jižní Moravy. S počtem
cca 400 otevřených vzorků vína, která si
mohou návštěvníci ochutnat a popřípadě
zakoupit, je to největší výstava svého druhu
v Moravskoslezském kraji. „Srdečně bych
tímto chtěl pozvat všechny občany Radvanic

a Bartovic, milovníky dobrého vína,“ zve na
výstavu majitel sklepa a hlavní organizátor.
Další akce, které vinný sklep organizuje
a přímo souvisí se společenským životem
v městském obvodu, je účast na Anenské pouti,
která je pravidelně navštěvována s mobilní
prodejnou vína, nebo pořádání Vinařských bálů
v Bartovickém společenském domě. Letos se
bude konat už pojedenácté.
Při výběru vína nespěchejte
Základní organizace Červeného kříže
v Bartovicích nebo Klub důchodců, to jsou také
skupiny lidí, které mnohokrát využily skromné
pohostinnosti Vinného sklepa U Sládků.
„S minimálním počtem lidí, kteří se starají o provoz tohoto rodinného podniku, jsem se vždy
snažil udělat maximum pro spokojenost všech
klientů a hostů. Pro rodinné oslavy, firemní akce
jsem vyrobil speciální dubové soudky s nerezovým jádrem, které slouží jako ideální termoska
a vypadají velice decentně na stolech při slavnostních příležitostech,“ říká Dalibor Sládek,
který má s vínem zkušenosti jako málokdo.
„Při výběru vína bych chtěl poradit všem
jeho milovníkům, aby nespěchali, aby vybírali
rozvážně, nechali si poradit, vybrali si svou
vinotéku, svého vinaře. Víno je úžasný produkt
lidského snažení, je úžasné v tom, že dovede
vždy dobře poradit, mnohdy duši pohladit. Ale
také je třeba si uvědomit, že žádné víno ani
člověk tady není navěky, proto je třeba víno
pít a života užívat,“ dodává Dalibor Sládek.
Přiznává, že ho tato věta napadla při sklence
Rýnského ryzlinku.
PaedDr. Zuzana Sedláčková

QQ Posezení u krbu  Foto archív Dalibora Sládka

QQ Vinny sklep U Sládků 

Foto archív D. Sládka
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Děti se bavily na příměstském táboře
Ve dnech 18.–22. července proběhl v našem
městském obvodě příměstský tábor pro děti
od šesti do patnácti let. Tábor 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.
Pro děti byl tedy náš příměstský tábor zcela
zdarma a účastnilo se ho 24 dětí. Strážníci
městské policie z úseku prevence kriminality
se tábora účastnili a podíleli se na celé realizaci.
I když nám počasí po celý týden příliš nepřálo,
dokázaly si to děti užít opravdu naplno.
Příměstský tábor měl svoje stanoviště
v Klubu důchodců v Radvanicích, kde děti
docházely od 7 hodin ráno. Dostaly první ranní
svačinu a většinou kolem 8 hodin jsme odcházeli na výlet. Vždy jsme dětem brali s sebou
pití a něco k zakousnutí. Abychom děti poznali
už z dálky, dostaly všechny křiklavě červenou
kšiltovku, kterou si samy podepsaly, a po táboře
jim už zůstala na památku.
V pondělí, první den tábora, jsme strávili
v ZOO. Děti byly nadšené především z mláďat,
kterých je v současné době v ZOO k vidění
mnoho. Nejvíce je zaujali malí tygříci, opičky
a samozřejmě slůně. Měli jsme to štěstí vidět
krmení malé sloní slečny a poté i její koupání.
Zaměstnanci ZOO si pro nás připravili pěkný
výukový program a dovolili dětem si pohladit
obrovského hada. Také oběd jsme si dopřáli
přímo v prostorách ZOO, kdy nám v jedné venkovní restauraci připravili hostinu skoro slavnostní – hovězí vývar s knedlíčky a nudlemi,
kuřecí řízek a šťouchané brambory. S napapanými bříšky jsme došli až na konec ZOO k žirafám, kde jsme nasedli do mašinky a nechali
jsme se přivézt zpět k východu ze ZOO.

QQ Tábora se účastnilo 24 dětí

Druhý den jsme měli výlet do Staré Bělé
„na koníky“. I když cesta byla s několika
přestupy, dokázaly děti volný čas na zastávkách trávit zpíváním písniček a bavili se
i soutěžemi mezi sebou – favoritem byl slovní
fotbal. Městská policie nám představila svůj
jezdecký oddíl, viděli jsme trénování koníků,
děti koníky nakrmily a nakonec si mohly
také zajezdit. Obědvali jsme opět na výletě
v salónku jedné z místních restaurací. Dětem
moc chutnalo a po obědě si dopřály ještě
nanuky a zmrzlinu.
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QQ Děti si mohly zajezdit i na koních

Ve středu jsme odjeli autobusem přímo ze
základny tábora v Radvanicích do Dinoparku
v Orlové. Náhle jsme se přenesli do období druhohor. Pravěcí ještěři a dinosauři na nás vykukovali téměř na každém kroku a také náležitě
u toho hulákali. Tentokrát předčili i hlasitost dětí
v táboře. Dětem se však zřejmě nejvíce líbil film
o mladém ještěrovi ve 3D kině, které jsme navštívili pro velký zájem hned raději dvakrát. Projeli
jsme se vláčkem se zajímavou komentovanou
prohlídkou parku, hledali jsme uprchlého tyranosaura Rexe, ale nepřízeň počasí nás nakonec
vyhnala z parku předčasně do autobusu. Oběd
jsme si dali až v Bartovicích U Sokola, kde děti
kromě dobrého jídla dostaly také nanuky.
Ve čtvrtek jsme měli jet původně na dopravní
hřiště v Zábřehu, ale zima a déšť nás donutily
změnit program, který však byl neméně zajímavý. Jeli jsme do Třebovic navštívit nejprve
útulek pro opuštěná zvířata a poté jsme viděli
výcvik služebních psů městské policie. Nakonec
jsme se usídlili v teple v prostorách integrovaného výjezdového centra, kde jsme mohli vidět
práci městských strážníků, záchranářů a hasičů
doslova „v akci“. Děti si mohly vyzkoušet, jak se
sedí v hasičském autě, a mohly si ho celé prolézt
a prozkoumat. Oběd jsme při změně programu
vyřešili velmi netradičně, ale pro děti asi nejzajímavěji – objednali jsme si v tramvaji přivezení
pizzy přímo do našeho stanoviště v Klubu
důchodců v Radvanicích. Než jsme přijeli, přivezlo nám auto několik krabic těchto dobrot, po
kterých se jen zaprášilo. K tomu jsme si pustili
na plátně film z DVD „Doba ledová“ a příjemně
jsme vyčkávali na příchod rodičů.
Poslední den tábora nám opět propršel, proto
jsme venkovní připravený program museli
uskutečnit v místnosti uvnitř Klubu důchodců.
Hned po ranní svačině přišli pejsci se svými
páničky ze sdružení ARIS. Děti se dozvěděly
o výcviku pejsků na canisterapii a mohly se jí
po celou víc než hodinu samy účastnit. Pejsci
ze sebe vyzařovali tolik pozitivní lásky, že děti
byly zjihlé, milé a pejsky by nejraději umazlily. Po pejscích přišli Klauni z Balónkova a to
pak teprve začal ten správný dětský mejdan.
Kouzlilo se, vyvádělo a každý si odnesl balónky
vytvarované do různých kytiček, srdíček, mečů,
pejsků a dalších zábavných útvarů. Po odchodu
klaunů jsme začali hrát hru na „nóbl restauraci“.
Prostřeli jsme si stoly ozdobnými ubrousky,
udělali slavnostní obědovou výzdobu, dopřáli
jsme si přípitek dětským šampaňským a nechali
jsme si dovézt oběd z restaurace U Sokola. Děti
měly na výběr ze dvou menu a byly obslouženy

stejně jako v opravdové restauraci. Po celou dobu
probíhala soutěž o velký ovocný dort, který stůl
„restaurace“ se bude umět nejlépe v nóbl restauraci chovat. Děti se tak snažily, že rozhodování
bylo velmi těžké. Ostatní nevítězné stoly dostaly
cenu útěchy – dort ořechový a čokoládový, protože si je opravdu zasloužily. Na vyhodnocení
přišla také paní starostka městského obvodu
Bc. Šárka Tekielová, dále paní tajemnice Mgr.
Kateřina Zdražilová a také vedoucí odboru sociálních věcí paní Mgr. Irena Kopciuchová. Celý
tábor jsme ukončili příjemnou odpolední taneční
párty, protože nám přišla zazpívat zpěvačka
Genny Ciatti, která zpívá v pražském muzikále
Děti ráje. Naše radvanické a bartovické děti ráje
roztančila a rozezpívala hned u první písničky.
Děti odcházely domů spokojené.
Letošní červencový turnus příměstského
tábora byl velmi zdařilý, proto bychom chtěli,

QQ Pravěká zvířata v Dinoparku

aby i ten srpnový, který bude probíhat ve dnech
15. – 19. srpna, byl stejně úžasný jako tento.
Jenom to počasí by mohlo být trošku moudřejší
a sluníčko by se na nás mohlo více smát.
Ing. Kateřina Tomanová

Poděkování
Ve dnech od 18. do 22. července 2011 se
uskutečnil I. turnus příměstského letního
tábora pro děti z Radvanic a Bartovic.
Tábor se zaměřením na prevenci kriminality připravil městský obvod Radvanice
a Bartovice ve spolupráci s Městskou policií
Ostrava a účastnilo se ho 24 dětí. Tábor byl
přijat s velkým nadšením a dětem se moc
líbil. Tímto bychom chtěli vyjádřit poděkování hlavní organizátorce tábora Ing.
Kateřině Tomanové, která celou akci připravila a s velkým nasazením a obětavostí také
zrealizovala. Velké poděkování patří rovněž
zaměstnancům úseku prevence Městské
policie Ostrava p. Bálkové, p. Harokové,
p. Roščákové, p. Ing. Čížkovi, p. Smolkovi,
p. Bc. Sviderskému a p. Janíkovi za jejich
profesionální práci, díky níž mohly naše
děti strávit pět prázdninových dnů plných
nevšedních zážitků, her, zábavy a také
Bc. Šárka Tekielová, starostka
poznání.

Oslava krásného jubilea Kalendář
událostí
v

měsíci

v průběhu
celého měsíce
dle běžné
otevírací
doby
každé
pondělí
v průběhu
celého měsíce
dle běžné
otevírací
doby
26. 8. 18.00
30. 8. 14.00

QQ Paní Vlasta Dyndová 

Foto Šárka Krkošková

V měsíci červenci oslavila své životní
jubileum devadesát let ve zdravotní i osobní
pohodě paní Vlasta Dyndová. Jubilantce
osobně pogratulovala starostka našeho
městského obvodu paní Bc. Šárka Tekielová.

Do dalších let oslavenkyni přejeme pevné
zdraví, životní elán, stálé zdraví a dobrou
náladu.
Šárka Krkošková,
referent odboru organizačního a vnitřních věcí

Bezplatný kurz zdravovědy
Městská policie Ostrava pořádá v rámci
projektu Bezpečnější Ostrava další bezplatný
kurz pro veřejnost, a to 31. srpna 2011 od
16:00 hodin. Místem konání bude tentokrát
pro velký zájem ze strany veřejnosti opět
budova Integrovaného bezpečnostního centra
Moravskoslezského kraje na ul. Nemocniční
11/3328 v Moravské Ostravě (nedaleko Městské
nemocnice Ostrava).
Běžně se kurzy konají na ul. Hlubinské, kde
donedávna sídlilo ředitelství Městské policie
Ostrava, a budou se ve stejných prostorách konat
i nadále. Již počátkem roku měli návštěvníci
možnost prohlédnout si nové prostory, kde
se nachází společné dispečerské pracoviště
pro příjem tísňových volání v rámci celého
Moravskoslezského kraje a toho využilo několik
desítek občanů. Tuto možnost nyní pro velký
zájem nabízíme i účastníkům srpnového kurzu.
Ústředním tématem setkání s občany budou
tentokrát „zdravověda a poskytování první

pomoci“. Pro účastníky kurzu je připravena
přednáška se strážníky a pracovníky Českého
červeného kříže.
Samozřejmě nebude chybět oblíbená sebeobrana ani závěrečná diskuze s občany.
I tentokrát bude připraven dětský koutek pro
děti účastníků kurzu.
Připomínáme, že je vhodné si s sebou
přinést sportovní oblečení (pro výuku sebeobrany), popř. volnější obuv na přezutí a hygienické potřeby (možnost využití sprchy po
sebeobraně). Sportovní obuv není třeba, výuka
základů sebeobrany probíhá v tělocvičně na
žíněnkách.
Bližší informace rádi poskytneme na tel.
599 414 165, 950 739 407-408 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese:
info@mpostrava.cz.
Není potřeba se předem na kurz přihlašovat,
stačí jen přijít.
Městská policie Ostrava

Naši jubilanti v srpnu 2011
Blahopřejeme!

Libor Rutar, Václav Baron, Petr Čajka, Věra Machálková, Ivo Král, Pavel Holeš,
Jan Šulák, Milan Vařecha, Ilona Večeřová, Božena Blažková, Jana Buchtová, Jaroslav
Koudelka, Jaromír Mikula, Věra Kašová, Jaromír Lacina, Jana Dudová, Karel
Bednář, Dagmar Olšáková, Libuše Guňková, Jiřina Řeháčková, Antonín Berger,
Jolana Botošová, Veronika Svobodová, Marie Majkutová, Věra Hubáčová, Milan
Ivánek, Jarmila Jedlanová, Božena Holešová, Marie Hekerová, Ladislav Šebesta
Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví a osobní pohody!
Jména oslavenců v této společenské rubrice zveřejňujeme bez jejich předchozího souhlasu. Pokud si občan zveřejnění nebude přát, je tento požadavek nutno uplatnit u redakční rady nebo zaslat na adresu
úřadu nejpozději do uzávěrky RaB novin, tj. do 15. dne v měsíci. Jelikož v informačním systému
evidence obyvatel nelze zjistit, jaké tituly či vědecké hodnosti občan získal,
uvádíme zde pouze jméno a příjmení oslavence.

31. 8. 14.00

31. 8. 15.00

srpnu

Knihovna O.-Radvanice –
Dvojice – test pro děti, doplnění
známých dvojic
Knihovna O.-Radvanice –
Kufřík – výtvarné odpoledne pro
děti, výroba rekvizit z různých
materiálů
ČSV o.s. Radvanice-Bartovice –
výborová schůze
Komise školství , mládeže a sportu
– zasedací místnost úřadu
Klub důchodců Ostrava-Radvanice, zahájení činnosti po
prázdninách
17. schůze rady MOb RaB –
kancelář starostky

Vzpomínka
Dne 13. 7. 2011 jsme se s velkou bolestí
v srdci navždy rozloučili s našim
drahým panem

Janem Kusákem
Děkujeme všem za projevy upřímné
soustrasti a květinové dary na jeho
poslední cestě. S láskou a úctou budou
stále vzpomínat maminka Eliška,
manželka Jiřina, dcera Martina a syn
Jan s rodinami a zarmoucená rodina.

Oznámení
Základní organizace zahrádkářů Radvanice
a Bartovice vyzývají všechny zahrádkáře,
kteří mají zájem vystavit své výpěstky
na zahradnické výstavě na Černé louce
v Ostravě, ať se obrátí na své předsedy
Viléma Hofbruckera v Radvanicích
(tel. číslo 596 232 963, 737 362 420)
a Luďka Červeného v Bartovicích
(tel. číslo 597 603 126, 777 309 138).
Výstavu pořádá Územní rada Českého
zahrádkářského svazu v Ostravě ve dnech
30. září až 2. října na Černé louce.
Výbory ZO ČZS Radvanice a Bartovice

Uzávěrka příštího
čísla: 15. 8. 2011

7 RaB noviny

Po stopách kapitána Jacka

Skupina 18 dětí z mateřské školy Za
Ještěrkou se vydala Po stopách kapitána Jacka.
Celé dobrodružství začalo odpoledne ve
středu 15. 6. nástupem do autobusu, který děti
doprovázené paní učitelkou Kramolišovou
a panem učitelem Králem odvezl na ostrov
Murter v Chorvatsku.
Hned první den děti v moři na pláži nalezly
tajemnou láhev s napsanou prosbou o pomoc
při hledání jednotlivých části mapy, která je
dovede k velkému pokladu. Dopoledne se děti
věnovaly hledání mapy, rozšiřovaly si poznatky
o moři a o životě mořských živočichů, pirátů
a námořníků a odpoledne dováděly na pláži

Branný den
Dne 9. 6. proběhl v areálu TJ Sokol a ZŠ
Vrchlického Branný den pro žáky nultých až
devátých ročníků naší základní školy. Žáci
i pedagogové zažili příjemné a poučné dopoledne.
Všichni žáci soutěžili a především sledovali nesmírně zajímavé ukázky z práce
Městské policie Ostrava, Policie ČR, Sboru
dobrovolných hasičů Radvanice, Českého

v písku a ve vlnách příjemně teplého moře
a zdokonalovaly své plavecké umění a styly.
První část mapy děti nalezly na vyhlídce u kapličky svatého Roca, z které je překrásný výhled
do okolí ostrova. Než se vydali pro druhý
díl mapy na druhý nejvyšší vrchol ostrova,
vyrobili si pomocí textilních barev a tiskátek
trička s mořskými živočichy. Pro další díl mapy
musely děti překonat strach z mořské nemoci
a na korábu Torcida doplout na ostrov Vrgada.
Cestou na ostrov si děti vyzkoušely u kormidla řídit loď a zaplavaly si na volném moři.
V příštích dnech nalezly části mapy na pláži
na druhém konci ostrova. Poslední díl získaly

červeného kříže, Zdravotnické záchranné
služby a BESIPu. Městský obvod Radvanice
a Bartovice věnoval krásné poháry a SRPŠ
Vrchlického ul. spolu s Unií rodičů Bartovická
ul. sladkosti pro žáky. Městská policie Ostrava
výtečně zorganizovala a zajistila průběh
celé akce ve spolupráci s ostatními složkami
integrovaného záchranného systému a naší
školou. Všichni účastníci si odnesli cenné
poznatky o práci policie, hasičů a záchranářů.
Mnohokrát děkujeme a těšíme se na další akce.
Vedení ZŠ Vrchlického

Rozloučení s předškoláky
v Mateřské školce Za Ještěrkou
Dne 29. 6. byl pro předškoláky velký den.
Do školky již dorazili s novými aktovkami, ve
kterých už měli pouzdra a pastelky, krabičky
na svačinu a někteří i nové papuče. Po svačince za dětmi přišla vzácná návštěva – sám
vyslanec královny Školastiky. Měl veledůležitý úkol zjistit, jestli děti opravdu můžou po
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prázdninách nastoupit do školy. Připravil si pro
ně různé úkoly – běh přes překážky pro svačinu, běh do školy, když se zaspí... Předškoláci
také museli ukázat, jak umí počítat, poznávat
písmena, barvy nebo zvířata atd. Nad správným splněním všech úkolů dohlížel královský
vyslanec, který děti pasoval do řad školáků,
a než se rozloučil, věnoval dětem na památku
knížku. Celému dění přihlíželi rodiče, kteří
děti povzbuzovali.
Přejeme všem pasovaným školákům, aby
se jim ve škole líbilo, našli si spoustu nových
kamarádů, měli samé jedničky, hodné paní učitelky a trpělivé rodiče.
David Král, učitel MŠ

po zdolání zvlášť nebezpečné cesty v katakombách bunkru, který na Raduči, nejvyšším
vrcholu ostrova, vybudovali vojáci za 1. světové války. Po složení všech částí mapy se děti
vydaly pro poklad, ve kterém byly sladkosti,
omalovánky, bublifuky a spousta hraček. Pobyt
nám uběhl tak rychle jako vlnky v azurově
modrém moři a my se vrátili domů krásně opáleni a obohaceni o spoustu zážitků.
Děkujeme Magistrátu města Ostrava,
odboru životního prostředí, za grant, z kterého
byla hrazena část školy v přírodě, a děkujeme
CK Boš za zprostředkování pobytu a za sponzorské dárky pro děti.
Katka Kramolišová,
učitelka MŠ

Konec školy
na Trnkovci

Rozloučení očima radvanických žáků

QQ Devět let strávili na Základní škole Vrchlického v Radvanicích a rozloučili se touto krásnou fotkou.
Černobílí žáci odcházejí a barevné učitelky zůstávají

4. festival prezentací
žákovských prací pro
interaktivní tabuli
Dne 6. 6. proběhlo na ZŠ Vrchlického
finální kolo 4. festivalu prezentací žákovských
prací pro interaktivní tabuli. Se svými originálními prezentacemi letos vystoupilo celkem
devět žáků ze VII. a IX. tříd. Předvedené práce
byly zdařilé a kvalitní, proto bylo velmi těžké
vyhodnotit nejlepšího účastníka. Všichni žáci
dostali hodnotné ceny v podobě Kilometrické
banky a poukázek do KFC nebo obchodního
domu Futurum. Sponzorem celé akce byli
A-Z finance a PMK. Tímto bychom chtěli
poděkovat všem učitelům za jejich trpělivost,
dále sponzorům a všem zúčastněným, kteří se
na nás přišli podívat.
ZŠ Vrchlického, Michaela Slavíková,
žákyně IX. A třídy

Poděkování absolventů
Dne 30. 6. proběhlo na radnici slavnostní
ukončení školní docházky studentů devátých
tříd. Jakožto zástupce obou devátých tříd chci
všem, kteří se na této akci podíleli, srdečně
poděkovat. Ať už za proslov, který nás poslal
dále do života, nebo za dary, kterými nás obdarovali. Bylo to opravdu příjemné zakončení naší

devítileté školní docházky a také dětských let.
Děkujeme za krásné rozloučení a za nádhernou
vzpomínku, která nás bude provázet životem.
Děkujeme.
ZŠ Vrchlického, Kateřina Zientková,
žákyně IX. A třídy

Návštěva včelího úlu
v Dolních Bartovicích

Ocenění žáci
ZŠ Trnkovecká
Michal Borák – žák 7. třídy, nejlepší sportovec
Jan Havlín – žák 9. třídy, nejlepší v prospěchu
a chování
ZŠ Vrchlického
IX. A
nejlepší žák: Nguyen Hoang Quoc Khanh
nejlepší žákyně: Kateřina Zientková
nejlepší sportovec: Dominik Sliwka
aktivní reprezentant školy: Michaela Slavíková
IX. B
nejlepší žák: Marek Matkovčík
nejlepší žákyně: Michaela Sasinová

Žáci II. B měli na konci školního roku
možnost se podívat, co se děje v tomto ročním
období ve včelím úlu. Tuto návštěvu nám
umožnila maminka žačky II. B, paní Kateřina
Vidlářová. Touto cestou bych jí chtěla poděkovat za velmi příjemné, poučné i zábavné vyprávění o včelách s praktickou ukázkou celého úlu.
Bylo se opravdu na co dívat a jen žasnout, jak to
včelky mají vše zařízeno. Všechny děti i já paní
Vidlářové ještě jednou moc děkujeme.
Mgr. Radmila Sulková, ZŠ Vrchlického,
odloučené pracoviště Bartovická 59
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Okruh Františka Bartoše patřil favoritům

QQ Dvojnásobný mistr Evropy a čtyřnásobný

QQ Nejrychlejší jezdci sobotních tréninků kategorie

QQ Nejvzdálenějšími účastníky závodu

vítěz závodu v Radvanicích Eduard Klímek ml. si

Klasik, což jsou závodní motocykly vyrobené do

sajdkár byla posádka Michael Bellamy a Carl

Okruh Františka Bartoše natolik oblíbil, že zde

roku 1972. Zleva Petr Šulc (39), Honda 500, Martin

Underwood z Anglie na stroji Weslake Triumph,

letos startoval společně se svým otcem

Veselý (33), Yamaha 350, Pavel Strapina (1), Honda

kteří v sobotním odpoledním tréninku zajeli

500, Pavel Novák (89), Honda 500

nejrychlejší časy

pouze ke dvěma lehkým pádům, po kterých
jezdci pokračovali v závodě.
K nejvzdálenějším účastníkům letos patřili
anglická sajdkárová posádka Michael Bellaby
a Carl Underwood, kteří mají zkušenosti ze
slavného závodu Tourist Trophy na ostrově
Man, a belgický závodník Marc Michot, který
přivezl nádherný závodní motocykl Aermacchi
350 z roku 1967.
Pro řadu favoritů skončila cesta k vítězství
již v tréninku. Johannu Fürböckovi z Rakouska
se rozpadl motor jeho motocyklu, stejná závada
potkala i místní posádku Richard Bílý a Milan
Vorel, kteří i přes své organizátorské povinnosti
stihli v dopoledním tréninku zajet nejrychlejší
čas, dvojnásobný mistr Evropy Eduard Klímek
bojoval spíše se svým motocyklem než se soupeři a do nedělního závodu i přes dosažené pole
position nenastoupil.
Nedělní závod začal ukázkovými jízdami
prototypu STUDENTCAR z Technické univerzity Ostrava – VŠB a závodních vozů, za
volanty dokonce usedli mistr republiky a vicemistr Evropy v závodech automobilů, divákům
se představily i exponáty z Technického muzea
TATRA.
Závod, který se konal za podpory statutárního města Ostrava, slavnostně zahájila
starostka Radvanic a Bartovic Bc. Šárka
Tekielová a náměstek primátora Bc. Aleš
Boháč.
Okruh Františka Bartoše hostil nejenom
současné závodní motocykly, ale i krásné
závodní stroje, které se zde proháněly do roku
1972, a byla radost na ně nejen koukat, ale
i poslouchat a nasávat vůni jejich benzínu.
Na startu se objevil i kompletní tým
RABA Motosport Ostrava-Radvanice
Richard Bílý a Milan Vorel, Ivan Králik,
který vystoupil na stupně vítězů za třetí
místo, Jiří Nespěšný, Jiří Obtulowicz, Zdeněk
Paznocht a Vojtěch Staniš.
Největší překvapení přinesl závod
Supermono, ve kterém zvítězil nováček Jan
Pavlíček, který na novém modelu motocyklu
Honda porazil loňského mistra republiky
Libora Kamenického a vicemistra republiky
Karla Kalinu. Dalším překvapením pro diváky
byla účast 4 dívek v závodě do 125ccm.

Celý závod měl vysokou sportovní a organizační úroveň, poděkování patří pořádajícímu
občanskému sdružení RABA Motosport.
Ing. Jan Lindner

První prázdninový víkendu patří tradičně
mezinárodnímu závodu silničních motocyklů a sajdkár na Okruhu Františka Bartoše
v Radvanicích, na který se přihlásilo rekordních 187 jezdců, kteří na závodním okruhu,
pojmenovaném po ostravském závodníkovi,
který v padesátých letech slavil velké úspěchy
v mistrovství světa, po celý víkend bojovali
nejen s náročnou tratí, ale i s počasím.
Kdo si z motoristických fanoušků pomyslel
už při čtení plakátů, že tradičně bude v neděli
pršet, nemýlil se. Sobotní občasné přeháňky
a prosluněné počasí bylo vyváženo nedělním
deštěm a zimou. I přes tuto nepřízeň počasí
dosahovali jezdci mnohdy až neuvěřitelných
výkonů a o výborném zabezpečení závodního
okruhu svědčí i fakt, že za celou neděli došlo

QQ Michal Jiroš na Yamaze nenašel letos
přemožitele a s přehledem zajel nejrychlejší
časy v tréninku a v nedělním závodě do 600ccm
zvítězil

RaB noviny 10

Výsledky Klasik 175ccm
1. Strapina Pavel
Výsledky Klasik 250ccm
1. Krsek Petr
Výsledky Klasik 350ccm
1. Veselý Martin
Výsledky Klasik 500ccm
1. Serbousek Jiří
Výsledky Klasik 750ccm
1. Kunz Petr
Výsledky Sidecar
1. Bellaby M. – Underwood C.

Výsledky 125ccm
1. Kolář Patrik
Výsledky 250ccm
1. Vysloužil Alexandr
Výsledky 600ccm
1. Jiroš Michal
Výsledky Supermono
1. Pavlíček Jan

ČZ
ČZ
Yamaha
Honda
Honda
Weslake
Triumph
Anglie
Honda
Suzuki
Yamaha
Honda

Foto: Ing. Jan Lindner, Josef Ňaňko

QQ Dvojnásobní vítězové zdejší závodní trati
Richard Bílý a Milan Vorel z místního RABA
Motosport před sobotním dopoledním
tréninkem, ve kterém zajeli nejrychlejší časy

Radvanice a Bartovice tančí Zumbu

QQ Josefa Macuru si účastnice cvičení Zumby
nemohou vynachválit. Foto Zuzana Sedláčková

Dvakrát za týden radvanická sokolovna
praská ve švech. Mohou za to latinskoamerické
rytmy, Zumba a taneční mistr Josef Macura. Vede
taneční školu v Šenově a za dvacet let vychoval
spoustu tanečních mistrů České republiky,
Evropy i světa v disko dance i párových tancích.
Jak jste se dostal k Zumbě?
Tančil jsem standardní a latinskoamerické
tance v Havířově. Ve 23 letech jsem založil svou
taneční školu v Šenově, která se časem rozrostla.
Dnes tančíme v Brušperku, Frýdku-Místku, Raškovicích, Bohumíně i Radvanicích,
a to jak soutěžně, tak rekreačně, a ve všech věkových kategoriích. Spolupracujeme také s tanečními soubory v ukrajinském Lvově a s tanečníky
z polského Namyslowa a Opole, kde trénujeme
mistry této země v párových tancích speciál.
Pořádáte i nějaké soutěže?
Zatím jsme uspořádali dvě velké mistrovské
soutěže a od 2. do 5. června jsme měli v Šenově,
Vratimově a Frýdku-Místku další taneční přehlídku, kde se i soutěžilo. Jsou to velké akce, na
kterých se schází 600 až 700 tanečníků, tak si
asi dovedete představit, jak je to organizačně

náročné. Ale máme spolupracovníky, na které se
za tu dobu, co existujeme, můžeme spolehnout,
tak to jde.
Kromě toho pořádáme v srpnu týdenní letní
taneční školu v Palkovických Hůrkách, kde
nebude chybět Zumba, ruedo de casino (což je
salsa tančená v kruhu s výměnou partnerů), hip
hop, latina, disco. Měla by to být zábava pro celou
rodinu. Více najdou zájemci na www.tspalas.com.
Kdy jste se poprvé objevil v Radvanicích?
Asi před pěti, šesti lety. Vedl jsem tehdy
taneční kroužky v Mateřské škole v Bartovicích
a odtud byl jen krůček k tanečním kroužkům na
základních školách. A dnes tančíme i s dospělými.
Co je na Zumbě tak zajímavého, že po ní
lidé šílí?
Asi ta přitažlivá latinskoamerická hudba, která
zvedne lidi ze židlí a už je nepustí. Ale jinak je to
v podstatě tanec s aerobními prvky. A jestli se dá
pomocí Zumby zhubnout? Tak to byste museli
trénovat několik hodin denně.
Je tanec sport, nebo kultura?
Pokud jste vrcholový tanečník, pak je to sport.
A to velmi tvrdý sport. Při tanci pracuje celé tělo,
nejen některé svalové partie jako třeba u atletiky
nebo u lyžování. Navíc u moderního tance rozvíjíte také intelekt – vyjadřujete rytmus a pocity,
náladu, děj, jsou tam základy herectví. Nesmí
tam chybět cílevědomost, zodpovědnost, což
jsou vlastnosti, které se u dnešních mladých lidí
vytrácejí.
Naučí se tancovat opravdu každý, jak nás
přesvědčují televizní pořady?
Ano, každý. I ten, kdo nemá smysl pro rytmus.
Každý, kdo má srdce, má smysl i pro rytmus.
Nejvíce se rytmu srdce blíží valčík, má šedesát
taktů za minutu, a je tak pro tělo nejpřirozenější.
PaedDr. Zuzana Sedláčková

Moravskoslezský kraj opět vyhlašuje fotosoutěž
Tentokrát na téma „HORY A DOLY
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI“.
Soutěž je určena všem zájemcům o fotografování.
Cílem soutěže je podpořit návštěvnost webových stránek kraje a zapojit návštěvníky zábavnou formou do poznávání Moravskoslezského
kraje, a tím zvýšit návštěvnost turistů. „Jedná
se o 2. ročník fotosoutěže, kdy tato je věnována
letním dovoleným v Moravskoslezském kraji a
v plánu máme vyhlásit v dalším roce i fotosoutěž se zimní tématikou v Moravskoslezském
kraji“, uvedl Jiří Vzientek, náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje pro cestovní ruch.
V loňském roce bylo do soutěže na téma
„Léto v Moravskoslezském kraji“ zasláno 340
fotografií. „Věříme, že našimi netradičními
aktivitami, které realizujeme již třetím rokem
a mnohé ještě připravujeme pro nejbližší
období, se podařilo významně podpořit růst
návštěvnosti našeho kraje, který trvá již od 4.
čtvrtletí roku 2010 po období útlumu“, doplnil
Jiří Vzientek.
Fotousoutěž je realizována v rámci projektu
„Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků“,

spolufinancovaného Evropskou unií prostřednictvím Regionálního operačního programu
NUTS II Moravskoslezsko.
Podrobné informace o soutěži, včetně
fotogalerie snímků a podmínkách účasti,
zájemci získají na webových stránkách
Moravskoslezského kraje: www.msregion.cz ,
kde se budou moci průběžně přihlašovat a hlasovat ve 4 průběžných kolech.
Soutěž bude probíhat v termínu od 1. 7. 2011
do 31. 8. 2011, kdy bude každých 14 dní vyhlášeno jedno ze čtyř soutěžních kol.
Hlasovat o nejlepší fotografie budou moci
všichni návštěvníci internetu přímo na webových stránkách MSK. Hodnotit budou formou
hvězdiček, od 1 do 5.
Z nejlepších fotek z jednotlivých kol nakonec vybere odborná komise 3 vítěze, kteří
budou odměněni hodnotnými cenami:
1. cena – týdenní pobyt v
Moravskoslezském kraji pro 2 osoby,
2. cena – víkendový pobyt v
Moravskoslezském kraji pro 2 osoby,
3. cena – věcná cena pro autora fotografie.
Své fotografie můžete zasílat formou elektronického formuláře, který bude zveřejněn na
stránkách www.msregion.cz již od 1. 7. 2011.

KRIMI
Opilý řidič křižoval silnici
Ve večerních hodinách dne 22. 5. oznámil na linku 156 anonym, že po ulici v
Radvanicích se pohybuje motorové vozidlo
řízené opilým řidičem. Podle popisu místa
a vozidla strážníci inkriminované auto
brzy objevili. Jelo velice pomalu a řidič
měl očividně problémy s udržením vozidla
v přímém směru jízdy. Pětačtyřicetiletý
muž za volantem byl zjevně opilý, což
prokázala následně provedená orientační
dechová zkouška s výsledkem 2,65 promile.
Navíc vyšlo najevo, že dotyčný má vysloven
zákaz řízení motorových vozidel. Hrozí mu
tak obvinění hned ze dvou trestných činů.
Strážníci ho předali přivolaným policistům.
Kradli kovový materiál v areálu firmy
Strážníci MP byli vysláni dne 1. 6.
k zabezpečenému areálu jedné z firem v
Radvanicích, kde měly neznámé osoby krást
kovový materiál. Přímo v oploceném areálu
firmy spatřili strážníci dva muže (19 a 20 let)
a před oplocením u naloženého dvoukolového vozíku byli další dva muži (43 a 18 let).
Strážníkům uvedli, že pouze chtěli zpeněžit
kovový materiál ve sběrně druhotných
surovin. Do areálu se dostali podlezením
oplocení, po vyhnutí rohu brány. Muži byli
předáni i s odcizeným materiálem přivolané
hlídce Policie ČR k dalšímu šetření.
Opilý cyklista
Dne 18. 6. přistihli strážníci městské
policie v Radvanicích při jízdě na kole dalšího opilého cyklistu. 24letý muž upoutal
pozornost strážníků nebezpečnou jízdou po
chodníku, při které docházelo k ohrožování
chodců. Když strážníci cyklistu zastavili,
ten se dal na útěk. Strážníci jej záhy dopadli
a muž skončil s pouty na rukou. Orientační
dechová zkouška potvrdila prvotní podezření strážníků, že muž je opilý. Byly naměřeny hodnoty v rozmezí 1,68–1,8 promile.
Muži nyní hrozí za přestupek, kterého se
dopustil, vysoká pokuta.
Řídil bez řidičského oprávnění a přes
zákaz řízení
Dne 21. 6. v časných ranních hodinách
si strážníci městské policie při pochůzce
v Bartovicích všimli kolem projíždějícího
vozidla, které nemělo zapnuta zadní koncová světla a jehož řidič navíc při odbočování nedal znamení o změně směru jízdy.
Při projednávání přestupku navíc vyšlo
najevo, že 21letý mladík za volantem vůbec
nevlastní řidičské oprávnění a že mu byl
vysloven zákaz řízení motorových vozidel.
Pro podezření ze spáchání trestného činu pak
strážníci mladého řidiče předali přivolaným
policistům.
Vladimíra Zychová, Městská policie Ostrava
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