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Oslavenci se sešli ve Společenském domě

Kolem 120 seniorů-jubilantů se sešlo 15.
září ve Společenském domě v Bartovicích, aby
tu společně se zástupci městského obvodu oslavili své narozeniny.
Městský obvod pod vedením Mgr. Ireny
Kopciuchové ve spolupráci se sociální komisí
připravily pro oslavence bohatý program
s pohoštěním. Už u dveří na všechny čekal
malý dárek v podobě květiny a dárku a pak
se mohli zaposlouchat do melodií, které jim
zahráli a zazpívali studenti Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. K výbornému obědu jim

vyhrával DJ Mašinka a poté už se jen čekalo
na to, až místostarosta Ing. Štěpán Košťál
vezme do ruky nůž a rozkrojí narozeninový
dort. „To nedělám ani doma,“ přiznal se
s úsměvem místostarosta a nechal si od přítomných dam poradit, kam nůž zabodnout
jako první. Řez se povedl a talířek s prvním
kouskem dortu putoval za potlesku publika
k oslavenkyni naproti stolu. U kávy pak bylo
o čem povídat.
„Celé setkání bylo výborné. Program,
pohoštění, prostě všechno,“ rozplývala se

setkáním jedna z účastnic Šárka Mendlová.
„Moc pěkně to udělali,“ souhlasila spokojeně Libuška Gušková. Vlasta Bryndáčová
zase dodala, že je to moc pěkné, že si na ně
obec vzpomněla, protože se takové setkání
skoro nikde v okolí nedělá.
„Víte, každý si myslí, že se tu jdeme jen
najíst. Ale my jsme strašně rádi, že se tu
můžeme sejít, zavzpomínat, pobavit se. A za
to obci děkujeme,“ ocenila.
PaedDr. Zuzana Sedláčková
Foto: Zuzana Sedláčková

Soutěž hasičů o pohár primátora
V areálu hasičské zbrojnice v Bartovicích
proběhla 3. září tradiční soutěž v požárním
útoku, soutěžilo se o putovní pohár primátora
města Ostravy a putovní pohár SDH. Bylo to
zároveň poslední kolo Moravskoslezské ligy
v požárním útoku, takže se bylo nač dívat, protože družstva ze sebe vydala absolutní maxima,
aby se stali těmi nejlepšími ve své kategorii
(muži, ženy, nad 35 let).
Z celkového počtu 49 družstev mohli vyhrát
opravdu jen ti nejlepší. O vítězi a stříbrné
medailové pozici MSL v ženské kategorii bylo
rozhodnuto od předchozího kola v Mošnově,
kde Bartovice bojovaly o šance na trojnásobné
prvenství v MSL, ale štěstí se postavilo čelem
k soupeřkám z Oprechtic, které zaslouženě celý
seriál vyhrály. Ženy z Oprechtic jsou také vítězkami loňského ročníku soutěže v Bartovicích
a letos jen potvrdily, proč tomu taky bylo, jelikož čas 16,709s nikdo jiný nepřekonal. Druhé
místo obsadily ženy z Kozmic a třetí místo
domácí tým žen Bartovic A.
Mužská kategorie byla, co se finálových
soubojů týká, atraktivnější. Konečné pořadí
MSL dopadlo totožně jako u žen, v Mošnově
bylo rozhodnuto: zlato a stříbro připadlo
Oprechticím a Bartovicím. Ale napětí při
útocích mužů z Větřkovic, Bartovic B, Vrbic,
Petřvaldíku a Prchalova by se dalo krájet.
Zjednodušeně řečeno, vítěz soutěže by se
stal bronzovým oceněným v rámci MSL.
Terče sražené v čase 14,014 s, to byl útok
mužů z Petřvaldíku, útok vítězů soutěže
na bartovické půdě a bronzového družstva
MSL. Druhým v pořadí byl Prchalov A a třetí
Bartovice B, ti ač urputně bojovali o již
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zmíněný bronz, skončili celkově na krásném 5.
místě v MSL. Stříbrný A tým Bartovic po zaváhání na „B“ spojkách svůj útok nedokončil.
Mezi týmy nad 35 let spolu soupeřili
Oprechtice, Metylovice a Bartovice. Od letošního roku je tato kategorie také zařazena do
MSL, tudíž i tato družstva byla hodnocena
nejen cenami, ale také body. V Oprechticích
mají letos plodný rok na vítězství, protože
i v této kategorii nenašli pokořitele. Ani stříbro
neopustilo hranice Bartovic, když se na časomíře rozsvítil čas 16,261 s.
Po skončení bojů o poháry, ceny a body
následovalo vyhlášení a ocenění družstev,
kterého se spolu s pořadateli ujal i náměstek
primátora pan Bc. Aleš Boháč. Poté ale soutěžní klání pokračovalo, nikoliv v požárním
útoku, ale v soutěži o nejrychlejší „zadek“,
neboli o to, kdo nejrychleji přivede vodu přes
sací vedení do stoje a následně do první hadice
„B“, na jejímž konci byl časový spínač. Opět
byla tato soutěž rozdělena do kategorií muži
a ženy. Poslední soutěžící se museli poprat se
zhoršenými podmínkami viditelnosti, protože
čas neúprosně ubíhal a čím dál více se stmívalo. Pomyslný stupínek vítězů patřil těmto
družstvům: 1. Větřkovice, 2. Mistřovice, 3.
Bartovice B, v ženské kategorii: 1. Bartovice A,
2. Kozmice, 3. Bartovice B. Závěrem bychom

chtěli poděkovat všem organizátorům, kteří se
podíleli na přípravě a zajišťovali hladký průběh
soutěže, všem příznivcům požárního sportu,
kteří nás přišli podpořit, a také sponzorům, bez
jejichž pomoci bychom jen těžko mohli zajistit
družstvům ohodnocení a takové podmínky
pro soutěžení. Jmenovitě děkujeme: Úřadu
městského obvodu Radvanice a Bartovice,
paní starostce Bc. Šárce Tekielové, která nás
také potěšila svou návštěvou, panu náměstkovi
primátora Bc. Aleši Boháčovi, panu Jaromíru
Sládkovi, panu Rostislavu Tomeškovi, restauraci Ještěrka, firmě Libros, firmě BaP interiéry
a firmě Schwing Stetter. Vaše přízeň nás velice
těší, moc děkujeme a doufáme, že nás podpoříte
i v dalším roce.
Sylvie Tomešková, SDH Bartovice
Foto: Štěpán Košťál

Stravování pro veřejnost
Školní jídelna Základní školy
Vrchlického 5 v Radvanicích nabízí možnost stravování pro širokou veřejnost,
v době od 11.00-11.45 nebo do jídlonosičů.
Cena oběda je 60 korun. Informace na čísle
Marie Fazekašová,
596 232 282.
vedoucí školní jídelny ZŠ Vrchlického

Druhý projekt městského obvodu
spolufinancován Evropskou unií
Městský obvod zahájil realizaci projektu
„Sadové úpravy na hřbitově v Bartovicích“,
který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální
rozvoj a Státním fondem životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí.
Celkové náklady projektu na přípravu a
realizaci včetně propagace jsou v částce 392 tis.
Kč, z toho spolufinancováno z Operačního programu Životní prostředí je ve výši 301 tis. Kč a
dále spolufinancováno z rozpočtu statutárního
města Ostravy je ve výši 83 tis. Kč a z rozpočtu
městského obvodu ve výši 8 tis. Kč.
V rámci projektu bude proveden zdravotní
ořez u 9 kusů lip, budou odstraněny především
větve, na kterých roste jmelí, aby se zabránilo
jeho dalšímu šíření, dále bude provedeno

kácení 3 lip a jednoho zeravu západního
včetně smýcení živého plotu podél příjezdní
komunikace na pozemek parcelní číslo 1289
v katastrálním území Bartovice a živého plotu
mezi hřbitovem a přilehlým polem. Na místě
stávajících nevyhovujících živých plotů bude
provedena výsadba 450 habrů obecného a 115
tisů červených a dále bude vysázeno 10 stromů,
z toho 7 listnatých a 3 jehličnaté. Projekt zahrnuje povinnou 3letou údržbu dřevin. Celkem
k výsadbě je navrženo 575 kusů dřevin.
Regeneraci hřbitova dojde ke zvýšení kvality
dřevin. Realizaci bude provádět firma Graseko,
s.r.o., se sídlem Blanická 217/86 , Ostrava-Stará
Bělá na základě výběrového řízení od září 2011
s ukončením v listopadu 2011.
Ing. Dagmar Hrnčárková,
vedoucí odboru VŽPaVH

Z jednání místní samosprávy
• Rada městského obvodu Radvanice
a Bartovice na své 17. schůzi dne
31. srpna 2011
- rozhodla o uzavření darovací smlouvy č.
447/2011/MBŠaK s B&P INTERIÉRY s. r. o.,
Palackého 465/16, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ
25392077 na finanční dar ve výši 5.000 Kč, který
bude přijat za účelem konání charitativního
koncertu „Nám to vyjde“ na podporu zdravotně
postižených osob, konaném dne 11. září 2011 od
15.00 hodin ve Společenském domě v OstravěBartovicích,
- rozhodla o uzavření smlouvy o nadačním
příspěvku č. 448/2011/MBŠaK s Nadačním fondem KIMEX, Mitrovická 37, 739 21 Paskov, IČ
28616057 ve výši 20.000 Kč, který bude přijat za
účelem konání charitativního koncertu „Nám to
vyjde“ na podporu zdravotně postižených osob,
konaném dne 11. září 2011 od 15:00 hodin ve
Společenském domě v Ostravě-Bartovicích,
- rozhodla o uzavření darovací smlouvy
č. 449/2011/MBŠaK s SF FASÁDY s.r.o.,
Výškovická 3052/38, 730 00 Ostrava-Zábřeh,
IČ 26833417 na finanční dar ve výši 15.000 Kč,
který bude přijat za účelem konání charitativního
koncertu „Nám to vyjde“ na podporu zdravotně
postižených osob, konaném dne 11. září 2011 od
15:00 hodin ve Společenském domě v OstravěBartovicích,
- rozhodla o uzavření darovací smlouvy
č. 450/2011/MBŠaK s ANGEL ART
PRODUCTION s. r. o., Slavíkova 1744/22, 708
00 Ostrava-Poruba, IČ 28624971 na finanční dar
ve výši 10.000 Kč, který bude přijat za účelem
konání charitativního koncertu „Nám to vyjde“
na podporu zdravotně postižených osob, konaném
dne 11. září 2011 od 15:00 hodin ve Společenském
domě v Ostravě –Bartovicích,
- rozhodla na základě zprávy hodnotící komise

pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu o výběru nejvhodnější
nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 457/2011
na zhotovení stavby „Stavební úpravy zpevněné
plochy Třanovského, Ostrava-Radvanice“ se zhotovitelem KR OSTRAVA a.s., se sídlem OstravaSlezská Ostrava, Slívova 1946/7, PSČ 710 00, IČ:
25890981,
- rozhodla na základě zprávy hodnotící komise
pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu na provedení stavebních
prací o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření
smlouvy o dílo č. S 0456/2011 s vybraným uchazečem na stavbu „Stavební úpravy – sanace vlhkého
zdiva budovy ZŠ, Vrchlického 401/5 v OstravěRadvanicích, za cenu nejvýše přípustnou 2.769.906
Kč včetně DPH se zhotovitelem JAMTEKO
GROUP, a.s., se sídlem Bohumín, Nový Bohumín,
Studenská 659, PSČ 735 81, IČ 26875829.
• Rada městského obvodu Radvanice
a Bartovice na své 18. schůzi dne
14. září 2011
- rozhodla o uzavření kupní smlouvy č.
S 494/2011 na zakoupení devítimístného vozidla
Peugeot Boxer Minibus 330 L2H2 120k, které
bude využíváno městským obvodem Radvanice
a Bartovice a Sborem dobrovolných hasičů
Ostrava-Bartovice s prodávajícím: Auto Tichý,
s.r.o., Ostrava-Vítkovice, Rudná 1124/32, PSČ 703
00, IČ: 25390121,
- schvaluje volební řád pro volbu členů školské
rady za zákonné zástupce žáků a za pedagogické
pracovníky školy v základních školách zřizovaných městským obvodem Radvanice a Bartovice
dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním a vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
Mgr. Kateřina Zdražilová, tajemnice

Nový školní rok
2011/2012 je tady
První září je tady a s ním i nový školní rok
2011/2012, kdy děti zasedly znovu do lavic
v městském obvodu Radvanice a Bartovice.
Pro některé děti to byla zcela nová zkušenost,
a to pro všechny prvňáčky. Na obou základních
školách je přivítaly paní ředitelky společně
s třídními učitelkami a zástupci našeho městského obvodu.
Na Základní škole Trnkovecká překvapila
všechny žáky nová paní ředitelka, Mgr. Šárka
Honová. Tato převzala vedení školy po Mgr.
Vladimíru Sobolovi, který odešel na zasloužilý
odpočinek. Všichni popřáli žákům, zejména
prvňáčkům, kteří se moc těšili, hodně získaných vědomostí, dobrých známek a příjemné
chvíle v kolektivu svých kamarádů.
Nový školní rok je tady, a to platí i pro
mateřské školy, tzn. že nesmíme zapomenout
i na ty naše nejmenší „školáky“ v našich dvou
školkách. Na Mateřské škole Těšínská navíc
čekalo paní starostku Bc. Šárku Tekielovou za
přítomnosti náměstka primátora statutárního
města Ostravy Bc. Aleše Boháče, slavnostní
přestřižení pásky nově zrekonstruované
kuchyně. Tato získala novou tvář nejen svou
barevností, ale zejména novými rozvody
a prvky gastronomie právě díky zprostředkovaného transferu z města Ostravy obou jmenovaných zastupitelů.
I tady obě paní ředitelky popřály dětem nové
krásné zážitky a spoustu dobrých kamarádů
v celém nastávajícím školním roce.
Věříme, že všem, nejen nově přijatým dětem
a žákům se bude v našich velkých i malých
školách líbit.
Ing. Ludmila Tikovská, odbor MBŠaK

Pietní akt

Dne 6. září proběhl pietní akt u památníku
PTP v Ostravě-Radvanicích, který se konal u
příležitosti Dne horníků. Přítomni byli žáci
a žákyně z obou místních základních škol se
svými vyučujícími, místní obyvatelé a čestní
hosté. Zahájení pietního aktu a přivítání všech
přítomných provedla starostka městského
obvodu Bc. Šárka Tekielová a historické připomenutí událostí přednesl Ing. František
Možný, Ludvíkovec, člen ÚR Svazu PTP ČR
a 1. místopředseda MSS VTNP-PTP. Kapela
Ondruš doprovodila hornickými písněmi celý
slavnostní akt včetně položení věnců.
Text a foto Jindra Lásková, MBŠaK
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Opravdu chceme dýchat čistý vzduch?
Problematika znečištění ovzduší je pro nás
každodenní téma. Stačí dva, tři bezohlední
sousedé a vzduch, který se kolem nás nachází,
nejde dýchat. Emise z domácích topenišť způsobují zhoršení kvality ovzduší a mají špatný
vliv na zdravotní stav nás obyvatel a to zejména
v zimních měsících, v topném období. Otázky
související s tímto tématem jsme položili
panu Marku Bruštíkovi, vedoucímu oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence
Moravskoslezského kraje.
Co myslíte, opravdu chceme dýchat
čistý vzduch?
Když se podívám kolem sebe a vidím, jaký
kouř stoupá z komínů mnoha domků a jaký
zápach se z nich šíří, myslím si, že ani ne. Do
vzduchu se těmito komíny šíří velké množství
škodlivin. Kdo z nás má kotel vybaven odlučovacím zařízením? Komíny jsou tak nízké, že neumožňují rozptyl unikajících škodlivin. Je třeba
si také uvědomit, že v těchto topeništích dochází
k nekontrolovanému spalování nejrůznějších
nekvalitních paliv a odpadů. Rovněž nikdy v
těchto „lokálních topeništích“ nebudou takové
spalovací podmínky, jako ve velkých energetických spalovacích zdrojích, nehledě na neexistenci zařízení na omezování emisí. Stačí třeba
přiložit nalakované dřevo a do vzduchu uniknou
zdraví škodlivé látky. Do ovzduší se rozšíří nejen
tradiční škodliviny, jako jsou oxidy dusíku, oxid
uhelnatý, ale také velice jemný prach, na který
jsou vázány další škodliviny, jako jsou karcinogenní polycyklické aromatické uhlovodíky
(PAU) nebo těžké kovy. Příčinou znečištění tak v
těchto případech nejsou bezohlední průmysloví
giganti, ale my sami - lidé.
Kdo je nejvíce ohrožen škodlivinami?
Nejcitlivější skupinou jsou naše děti, ale
taky lidé, kteří trpí nějakým chronickým onemocněním, starší lidé, jejichž organismus nemá
tolik síly bránit se vnějším vlivům. Škodliviny

vzniklé špatným topením mohou dráždit
dýchací cesty a sliznice, způsobovat záněty
plic, průdušek a spojivek. Mohou být karcinogenní či mutagenní, mohou přispívat ke vzniku
kyselých dešťů, poškozování ozónové vrstvy
Země apod. To je dost důvodů k tomu, abychom
se zamysleli nad tím, co do kotle v domě vlastně
dáváme. Za naše zdraví to stojí, nebo ne?
Ale co s tím? Můžeme zabránit vzniku
škodlivých spalin?
Obsah škodlivin je přímo závislý na druhu
a kvalitě paliva, na stáří a stavu kotle, stavu
komínových cest a na způsobu vytápění.
Jak tedy správně topit?
Jak jsem již uvedl, škodlivost topení ovlivňuje typ kotle, jeho stav, komínové cesty a palivo.
Začneme tedy kotlem. Správný kotel je ten, ve
kterém spalujeme pouze takové palivo, na které
je kotel určen, a způsobem, který je nejúčinnější.
Pokud toto pravidlo porušíme - tzn. v kotli na
dřevo spalujeme uhlí nebo používáme palivo jiné
kvality - tak jednak plýtváme svými penězi a
hlavně přispíváme k tomu, že dusíme sami sebe.
Správný kotel je pouze kotel v dobrém stavu
- každý kotel včetně spalinových (komínových)
cest je nutné nechat si pravidelně zkontrolovat a
seřídit. A to nejen kvůli ovzduší, ale především
kvůli svým peněženkám. Kotel v dobrém stavu
(správně seřízený) a dobře vyčištěné komínové cesty totiž šetří především naše peníze.
Seřízení musí vždy provádět odborník.
A v neposlední řadě je to palivo. Mezi palivem
a jeho vlivem na naše zdraví a ovzduší existují
opravdu obrovské rozdíly. Nejekologičtější topení
v současné době je použití solárních systémů,
tepelných čerpadel nebo plynových kondenzačních kotlů. Pokud máte možnost dálkového vytápění teplárnou, také je to jedna z variant poměrně
ekologického způsobu vytápění. Poměrně
nezávadné je také vytápění elektřinou, tam však
záleží, jakým způsobem byla elektřina vyrobena.

Nejvíce negativ má vytápění nekvalitními tuhými
palivy nebo domácím odpadem a dalšími věcmi,
které do kotle vůbec nepatří. Škodlivé je i špatně
vysušené dřevo. U dřeva je nutné si uvědomit, že
jej musíme nechat minimálně dva roky vysušit a
potom jej lze spalovat v určeném kotli.
Jak můžeme za teplo ušetřit?
Budeme-li rekonstruovat otopný systém,
nechte si provést energetický audit, který
navrhne úsporná opatření a určí optimální
vytápěcí systém. Dobré by bylo zateplit stěny
budov, střechu a podlahy, utěsnit dobře okna a
dveře. Větráte-li, pak větrejte krátce a intenzivně. Odstraňte překážky, které omezují
cirkulaci tepla v interiéru. Odstavte nevhodně
umístěný nábytek před topnými tělesy, kryty
topných těles. Doporučujeme instalaci pokojových termostatů. Instalujte na topení termoventily, které drží stanovenou teplotu.
www.lokalni-topeniste.cz

Nespalujme, raději recyklujme
Občanské sdružení „Vzduch“ ve spolupráci se ZŠ Vrchlického v Radvanicích,
Ostravskou univerzitou a ZUŠ Edvarda Runda
realizuje projekt „NESPALUJME, RADĚJI
RECYKLUJME“. V rámci tohoto projektu je
pro třídy ZŠ Vrchlického vyhlášena soutěž o
nejlepší odpadovou plastiku. Hotové plastiky
budou vystaveny na odpadové vernisáži, kde
odborná porota vybere nejlepší dílka. Zároveň
proběhnou v prostorách ZŠ Vrchlického
osvětové přednášky na téma souvislostí mezi
spalováním odpadu v domácích topeništích a
kvalitou ovzduší v obci. Tímto Vás srdečně
zveme na odpadovou vernisáž, která se bude
konat ve dnech 1.11. a 2.11. od 9 – 18 hodin v
prostorách Sokolovny (Havláskova 535/5) v
Radvanicích.
Občanské sdružení Vzduch

ÚKLIDOVÁ AKCE - podzim 2011
Městský obvod Radvanice a Bartovice v rámci pomoci občanům v řešení problémů s velkoobjemovými odpady z domácností, ve spolupráci se společností OZO Ostrava v Ostravě-Kunčicích,
umístí velkoobjemové kontejnery na osvědčená místa v obou našich městských obvodech:
31. října – 1. listopadu 2011 ( pondělí
přistavení, úterý dopoledne odvoz )
1. Lipina - ul. Na Hrázkách - garáže
1 ks
2. Lipina - Na Ostří - u bývalé školy
1 ks
3. Trnkovec - křiž. Úvozní x Pastrňákova 1 ks
4. Trnkovec - křiž. Výzkumná x Turgeněvova1 k s
5. Trnkovec - křiž. Pošepného x Hutní
1 ks
6. Čechovova - nad bývalým kinem
1 ks
7. Dalimilova - hřiště DTJ
1 ks
8. křižovatka Haškova x Ludvíkova
1 ks
9. ul. Kobrova
1 ks
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1. – 2. listopadu 2011 (úterý přistavení, středa dopoledne odvoz )
1. Vrchlického - u školy
1 ks
2. křižovatka Čapkova x Radvanická - u samoobsluhy
1 ks
3. Karvinská - u samoobsluhy
1 ks
4. křižovatka Třanovského x Karvinská 1 ks
5. ulice U Stavisek - křižovatka s Čapkovou1 ks
6. ulice Za Šachtou - křižovatka s Ludvíkovou
(býv. Míroděv)
1 ks
7. Kamčatka - křiž. Na Svahu x Kozácká 1 ks
8. Bučina – Šmídova – točna autobusu č. 29
(býv. Důl Fučík 3)
1 ks
9. Lipina – křižovatka Újezdní x Na Stezce1 ks

2. – 3. listopadu 2011 (středa přistavení, čtvrtek dopoledne odvoz )
1. křiž. Dvorová x Radova
1 ks
2. křižovatka Těšínská x U Samoobsluhy
(zpevněná plocha před prodejnou)
1 ks
3. křižovatka Bartovická x Za Školkou
1 ks
4. křižovatka Bémova x Klaklova
1 ks
1 ks
5. křižovatka Bémova x K Rybníkům
6. křižovatka Za Ještěrkou x U Pramenů 1 ks
3. – 4. listopadu 2011 ( čtvrtek přistavení, pátek dopoledne odvoz )
1. křižovatka Majovského x Na Okraji
1 ks
2. křižovatka Březová x Sousedská
1 ks
3. Těšínská - parkoviště u koupaliště
1 ks
4. křiž. Nad Lučinou x Pod Bažantnicí
1 ks
5. Na Pasekách - za podjezdem u Václavka 1 ks
6. U Důlňáku - před podjezdem u zahrádek1 ks
Ing. Štěpán Košťál, místostarosta

UNIMETRA spol. s r.o. vznikla v roce 1992
a aktivně působí od počátku roku 1993

Q V původní budově je dnes
kalibrační laboratoř.

Předchůdci firmy byla od roku 1990 činnost
v oblasti měřidel a metrologie fyzické osoby
„Ing. Lubomír Číž – metrologie“ a činnost
„sekce Metrologie firmy Univers“. 10. 12. 1992
pak byl proveden zápis do obchodního rejstříku
a oficiálně založena firma UNIMETRA spol.
s r.o. se sídlem na ulici Místecká 31 v OstravěVítkovicích. Cílem firmy byl prodej měřidel
a metrologické vzdělávání (odborné kurzy,
semináře a do roku 1999 vydávání časopisu
„Metrologie v praxi“).
V roce 1995 se firma přestěhovala na ulici
Těšínskou č.p. 367 v Ostravě Radvanicích
(nynější kalibrační laboratoř), kde byla provedena rekonstrukce a přístavba objektu.
V dalších letech se firma rozrůstala ročně o 1 až
2 zaměstnance až na současný stav 20 zaměstnanců a rovněž se rozšiřovala činnost firmy.
Byla zřízena a vybavena vlastní kalibrační
laboratoř a následně přibyly servisní a výrobnětechnické oddělení.
V roce 1999 byly pronajaty první místnosti
v budově na Těšínské ulici 396 v objektu bývalé
školy a v roce 2002 byl celý objekt zakoupen a
postupně rekonstruován a rozšířen o přístavbu.
V současnosti je zde sídlo firmy, obchodní
oddělení, marketing, servisní a výrobně-technické oddělení, oddělení technické kontroly a
školící učebna.
Komplexní služby v oblasti metrologie a měření
V současné době firma UNIMETRA, spol.
s r.o. poskytuje komplexní program v oblasti

metrologie – hlavní činností je prodej měřidel
a měřicích přístrojů v oblasti geometrických
veličin délky a úhlu. Ta je doplněna kalibrací
a opravami, úpravami standardních měřidel
dle požadavků, výrobou speciálních měřidel a
měřicích přípravků, poradenskými službami,
službou technického a kontrolního měření a
metrologickým vzděláváním. Firma disponuje
vlastní školicí místností s kapacitou až 35 míst
a pořádá pravidelné odborné kurzy a semináře
zaměřené na praktické a odborné dovednosti i
znalosti nezbytných předpisů.
Nabídka měřidel je přehledně zpracována
v katalozích, které jsou dostupné jak v tištěné
podobě, tak v podobě elektronické. Celý sortiment lze rovněž nalézt na webových stránkách
firmy www.unimetra.cz, kde si lze uvedené
katalogy i objednat.
V sídle firmy je pak možno zhlédnout stálou
výstavku měřidel ve dvou předváděcích místnostech. Kromě toho nepravidelně pořádáme

Q Firma má také školicí místnost.

NOVÝ SERIÁL
představujeme podnikatele
v obvodu
i větší výstavu měřidel za účasti firem z jiných
oblastí měření.
Firma zavedla a používá systém řízení
jakosti dle norem ČSN EN ISO 9002 a je od
roku 1999 certifikována certifikačním orgánem ITI TÜV.
Kalibrační laboratoř firmy byla v roce 2002
akreditována Českým institutem pro akreditaci
dle norem ČSN EN ISO/IEC 17025 a je oprávněna používat při své činnosti v daném rozsahu

Q Budova bývalé školy dnes slouží
jako sídlo firmy.

označení „Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2310“.
Nejdůležitější je spokojený zákazník
Mezi naše stálé zákazníky patří významné
podniky nejen v regionu (jako například
ArcelorMittal, Vítkovice, Třinecké železárny,
Hyundai), ale i velké firmy v ostatních částech republiky (Siemens, Škoda Auto, Škoda
Transportation, Bombardier Transportation,
Johnson Controls, Continental Automotive,
Mitas apod.).
„Velice si ale vážíme i spolupráce s menšími
firmami, jichž je mezi našimi odběrateli převážná většina a z nichž někteří s námi spolupracují po celou dobu fungování naší firmy na
trhu,“ říká jednatel a ředitel firmy Ing. Lubomír
Číž.
„Velkou pozornost věnujeme rovněž
oblasti školství. Dlouhodobě spolupracujeme
s Vysokou školou báňskou a Střední průmyslovou školou v Ostravě. Pomohli jsme měřidly
vybavit nově zřízené učebny měření ve Střední
škole strojírenské a dopravní ve FrýdkuMístku a ve Střední škole technických oborů v
Havířově. Naposledy jsme pak vybavili měřidly
i Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště v Blansku,“ dodává Ing. Číž.
O snaze poskytovat zákazníkům kvalitní
službu pak nejlépe vypovídá motto politiky
jakosti firmy: „Pro všechny pracovníky organizace jsou nejdůležitější dva pojmy – Kvalitní
produkt a Spokojený zákazník. Za kvalitním
produktem se vrací spokojený zákazník“. (
red)

Přijďte provětrat draky
Sbor dobrovolných hasičů OstravaRadvanice ve spolupráci se statutárním
městem Ostrava, městským obvodem
Radvanice a Bartovice pořádá dne 16. 10.
od 13 hodin hodin DRAKIÁDU na ulici
Pastrňákova. Srdečně zveme!
SDH Radvanice

Q Lidé jsou základem každého podniku.
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Kalendář
událostí

Svatba v rodinném prostředí

v měsíci říjnu
1.10.

15:00

1.10. až
2.10.
3.10. až Během
7.10. půjčování

3.10.

18:00

4.10.

15:00

5.10

14:00

5.10.

16:00

6.10.

16:00

8.10.

8:0016:00

11.10.

14:00

11.10.

15:00

12.10.

10:00

12.10.

15:00

12.10.

15:30

12.10.

16:00

14.10.

9.00-17:00

14.10.

18:00

15.10. 9.00-12:00
16.10

13.00

17.10.

15:00

17.10.

13:0015:00

18.10.

15:00

18.10.

16:00

19.10.

16:00

20.10.

16:00

21.10.

18:00

25.10.

15:00

26.10.

14:00

26.10.

15:00

ÚMOb RaB - Varhany znějí – kostel
Neposkvrněného početí Panny Marie
Ostrava-Radvanice u příležitosti
Mezinárodního dne seniorů
Výstaviště Černá louka – výstava
„Život na zahradě“
Městská knihovna Radvanice –
Týden knihoven – S pohádkami
po zeměkouli-seznámení čtenářů
s pohádkami našich „sousedů“
ZO ČZS Radvanice – výbor,
zhodnocení účasti na výstavě,
příprava výstavy dýní
Klub důchodců při DPS Bartovice –
Den seniorů
Klub důchodců Radvanice – Den
seniorů
Komise výstavby - zasedací místnost
úřadu
Klub důchodců Bartovice – Den
seniorů
Římskokatolická farnost
Radvanice-Radvanický Superschol
Komise školství, mládeže a sportu –
zasedací místnost úřadu
Komise sociální – zasedací místnost
úřadu
Městská knihovna RadvaniceOstravské domy s minulostí-beseda
s paní Salomonovičovou o historii
některých domů v centru Ostravy
20. schůze Rady MěOb RaB –
kancelář starostky
Komise bezpečnosti a dopravy zasedací místnost úřadu
Komise kulturní a sportovní obřadní místnost úřadu
ZO ČZS Radvanice – výstava dýní
ZO ČSV Radvanice-Bartovice –
výbor schůze
ZO ČZS Radvanice – výstava dýní
Drakiáda – ulice Pastrňákova
Finanční výbor – zasedací místnost
úřadu
Městská knihovna Radvanice –
Zvonky – výtvarná dílna pro děti,
výroba zvonkoher
Klub důchodů při DPS Bartovice –
Výroční schůze
SPCCH Radvanice – výborová
schůze
Komise životního prostředí –
zasedací místnost úřadu
Klub důchodců Bartovice – jubilanti
za II. pololetí
SRPŠ Radvanice – Uspávání
broučků - školní hřiště ZŠ
Vrchlického
SPCCH Radvanice – přednáška
Klub důchodců Radvanice –
Hallouvenské odpoledne seniorů
21. schůze Rady MěOb RaB –
kancelář starostky

Uzávěrka příštího
čísla: 18. 10. 2011
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V netradičním prostředí spojila osudy dvou
lidí starostka městského obvodu Bc. Šárka
Tekielová. V rodinném prostředí posvětila
z moci úřední dlouholetý vztah pana Milana
Zdráhala a paní Dagmar, dříve Čapková.
Šestaosmdesátiletý ženich řekl své ano poprvé
a oběma manželům k jejich rozhodnutí blahopřáli jak rodinní příslušníci, svědci a přátelé,

kteří byli slavnostnímu aktu také přítomni, tak
oddávající paní starostka a matrikářka Mgr.
Taťána Frajs.
Všichni novomanželům přejí, aby si byli
nadále oporou a ve zdraví a spokojenosti si užili
mnoho dalších krásných let.
PaedDr. Zuzana Sedláčková
Foto: Taťána Frajs

Krásná životní jubilea
V závěru měsíce srpna oslavili své nádherné životní jubileum devadesát let paní
Marie Hekerová a osmdesát pět let pan
Milan Ivánek v úžasné zdravotní i osobní
pohodě. Jubilantům osobně pogratulovala
starostka našeho městského obvodu paní
Bc. Šárka Tekielová a matrikářka. Mgr.
Taťána Frajs.
Do dalších let oslavencům, dlouholetým
obyvatelům našeho městského obvodu
přejeme stálé zdraví, životní elán a dobrou
náladu.
Mgr. Taťána Frajs, vedoucí odboru OaVV

Q Milan Ivánek (85), foto: Taťána Frajs

Naši jubilanti v říjnu 2011
Blahopřejeme!
Blasbalgová Radana, Blšták Lubomír, Hyvnar Miroslav, Vaštík Pavel, Pastrňák
Stanislav, Helekalová Irena, Rušajová Simona, Buchtová Marie, Nytra Štefan,
Kupková Jindra, Stawarczyková Milada, Klimša Vlastimil, Ryška Miroslav, Glac
Břetislav, Boček Arnošt, Žáčková Jiřina, Čecháček Zdeněk, Bařinová Věra,
Cetkovská Jarmila, Dűrerová Anna, Prášek Jan, Kafno František, Gwózdźová Věra
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.

Vzpomínka

Dne 21. 8. 2011 zemřel pan

V těchto dnech vzpomínáme na paní

Antonín Čajka

ANNU KANIOVOU,

po dlouhé nemoci ve věku 78 let.

rozenou Kirschnerovou,
která odešla z kruhu svých blízkých
náhle před dvěma lety.

Děkujeme všem, kteří ho doprovodili
na poslední cestě a za květinové dary
Růžena Čajková a synové Mirek, Petr
a Luboš s rodinami.

Nikdy nezapomene
dcera Sylva a sestra Věra.

Vzpomínka

Vzpomínka

Ta rána v srdci bolí, a nikdy se nezahojí.
I když už nejsi mezi námi, v srdci žiješ
stále s námi.
Dne 10. 10. 2011 uplynulo 5 let
od úmrtí paní
DRAHOSLAVY BŘIMKOVÉ.
S láskou a pokorou vzpomínají druh Leoš a přátelé z DPS.

Dne 17. 10. 2011 uplyne 50 let od
úmrtí naší maminky a sestra paní

Žofie JANČAROVÉ,
rozené REVENDOVÉ.
Vzpomínají a nikdy nezapomenou děti
s rodinami a bratr.

Čaje o páté ve Společenském
domě v Bartovicích
Společenský dům v Bartovicích navázal
na kdysi známou tradici tanečních večerů
s názvem Čaje o páté. Pravidelně každých 14
dní v úterý (v lichý týden) se scházejí v prostorách sálu nebo restaurace příznivci taneční
hudby. První „čaje“ proběhly již koncem prázdnin. Účastnila se jich paní starostka Bc. Šárka
Tekielová, která připravila návštěvníkům
drobné dárky v podobě kvalitního čaje a pak
se věnovala s ostatními zábavě na tanečním
parketu.
Obnovit myšlenku Čajů o páté napadlo
novou nájemkyni Společenského domu, když
viděla, že je v městském obvodě Radvanice a
Bartovice spousta obyvatel zralého věku, kteří
pracují kolem svých domů, na zahrádkách a
přitom nemají téměř žádné adekvátní kulturní
vyžití, kterým by trávili volný čas. Že byla tato
myšlenka plodná, se ukázalo hned při první
akci, kde naši rodiče a prarodiče v hojném
počtu odložili stud i hole a váleli rokenrol jako
zamlada.
Společenský dům v Bartovicích chce
dát prostor různým hudebníkům, kteří jsou

schopni přizpůsobit svou produkci myšlence
„čajů“, proto se muzikanti na pódiu čas od času
střídají. Návštěvníkům tak nezevšední repertoár a mohou se stále těšit na něco nového. Za
padesátikorunu vstupného si lze užít nevšední
pozdní odpoledne, poslechnout si starou dobrou muziku, zatančit si a setkat se s přáteli.
Příjemnou součástí „čajů“ se stala také návštěvnost osamělejších žen nebo mužů, kteří se mají
možnost nyní dostat do společnosti a mohou
zde navázat nová přátelství. Až se tato staronová společenská událost dostane do většího
podvědomí našich spoluobčanů, okořeníme
akce zajímavými hosty „čajů“ z řad starších
umělců, ať už herců nebo zpěváků, které známe
z divadel a televizních obrazovek.
Kdo jste ještě nezavítali vypít si svůj šálek
čaje do Společenského domu v Bartovicích,
můžete to vyzkoušet odpoledne o páté hned
v úterý 11. října nebo 25. října. Samozřejmě
kromě čaje se zde podávají i jiné běžné nápoje
a drobné občerstvení. Přijďte tak přispět k příjemné atmosféře staré krásné tradice.
Ing. Kateřina Tomanová

Dne 13. října
2011 vzpomínáme
5. výročí úmrtí a
zároveň nedožité
80. narozeniny mého
manžela, tatínka
a dědečka
pana

JANA MOTLOCHA,

dlouholetého člena výboru ZO ČSZ
Ostrava-Radvanice.
S úctou vzpomínají rodina, přátelé
a známí.

Překvapení zahrádkáři
Ve čtvrtek 8. září navštívil ve spolkovém
domě ČZS Ostrava-Radvanice naše zahrádkáře
ředitel hutní společnosti ArcelorMittal, a. s. pan
Augustine Kochuparampill v doprovodu své
manželky a starostky Bc. Šárky Tekielové.
Předal nám dar pro naši organizaci- velmi
prospěšný kombinovaný krouhač a lis na ovocný
mošt. Přístroj je již ve zkušebním provozu a bude
určitě už letos pomocníkem při moštování
bohaté úrody jablek.
Radvaničtí zahrádkáři srdečně děkují!
M. Pěčková
Foto: Jan Maceček

RADVANICKÝ SUPERSCHOL … už počtvrté
V sobotu dne 8.10. pořádá Římskokatolická
farnost Ostrava Radvanice již IV. ročník
přehlídky schol z Ostravy a okolí pod
názvem Radvanický Superschol.
Radvanický Superschol nabízí
prostor všem mladým hudebním
souborům v Ostravě a okolí, které se
věnují křesťanské hudbě. Začínáme ráno
v 8:45 h. společnou bohoslužbou v kostele,
po které následují zajímavé dopolední hudební
workshopy v prostorách ZŠ Vrchlického.
Odpoledne od 12.00 hodin dostane každý

soubor prostor k nácviku. Zároveň bude na
farní zahradě připraveno zázemí pro občerstvení, hry a společná setkání. Přesně
v 16 hodin začíná v kostele Koncert
schol, na kterém jednotlivé soubory
předvedou, co umí.
Srdečně zveme všechny příznivce
křesťanské hudby mladé generace.
Bližší informace na www.superschol.ic.cz.
Za ŘK farnost Ostrava Radvanice
Mgr. Marek Jargus, farář
www.farnostradvanice.cz
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115 let dobrovolné, humánní a nezištné práce
radvanických dobrovolných hasičů 1896–2011

Q Jednotkav roce 2004 před vozidlem Dennis
Sabre , který sloužil u SDH od roku 2004 -2007

Dokončení z minulého čísla
V Červenci 1973 došlo k rozsáhlejší rekonstrukci požární zbrojnice. Byla dodána nová
přívěsná přenosná stříkačka PPS 12. Bylo
i období, kdy činnost upadala do částečné stagnace a to od roku 1969 střídavě do roku 1975,
kdy docházelo velmi často k výměně členů
výboru organizace.
K vyřazení vozidla TATRA 805 došlo v roce
1987 a bylo dodáno starší vozidlo AVIA 30.
V roce 1995 byl uvolněný garážovací box po
zrušených technických službách přídělen hasičům pro cisternovou stříkačku CAS 32 TATRA
815, přidělenou v roce 1994. Za původní vozidlo
AVIA 30 bylo dodáno vozidlo AVIA 31, které
bylo v roce 1999 renovováno.
Jednotka SDH Radvanice je v součastné
době zařazena do kategorie JPO II/2 od roku
2004 a má v půměru 25 členů. Od roku 2004
do roku 2008 bylo pro výkon činnosti jednotky zapůjčeno zásahové vozidlo DENNIS
SABRE. Od roku 2008 vlastní naše jednotka
novou CAS 20 TATRA TERRNO. V užívání
má i automobilový žebřík AZ 30 RENAULT
CAMIVA a další nezbytné technické prostředky, které jsou pravidelně zkoušeny, doplňovány a obnovovány. Do výzbroje jednotky
bylo v Lednu 2009 dáno do užívání vozidlo
MERCEDES VITO, které tak vystřídalo
staré WV Transportér, které sloužilo od roku
2007, dále bylo do užívání sboru dáno vozidlo
ŠKODA YETI a traktor YUKON s příslušenstvím a nákladní přívěs s plachtou 1,3 tuny.

Jednotka také disponuje s novým technickým
prostředkem pro záchranu osob na ledu a to jsou
záchranné saně RS 5.
V roce 2005 se velitel Richard Dudek, starosta Pavel Šebesta a člen výboru Tomáš Pluta
intenzivně zapojili do zajištění zhotovení historického praporu hasičského sboru Radvanice.
Toto se povedlo a prapor radvanických hasičů
byl zhotoven v dubnu 2006. Ještě v tomtéž
měsíci byl na svatém Hostýně požehnán arcibiskupem Graubnerem. V květnu se uskutečnilo 1. setkání hasičských praporů v hasičské
zbrojnici v Radvancích pod záštitou starosty
městského obvodu Radvanice a Bartovice pana
Vojtěcha Mynáře.
Rekonstrukce stávající hasičské zbrojnice
byla zahájena 8. října 2001 a dne 25. října 2002
byla slavnostně oficiálně otevřena, čímž se
splnil dlouholetý sen všech funkcionářů i členů
SDH Radvanice. Tato hasičská zbrojnice je po
rekonstrukci vybavena špičkovou hasičskou
technikou a technickými prostředky. Velmi
důležitou roli však zde sehrává neutuchajicí
zájem mladých členů o vlastní hasiččinu.
Náš sbor pořádal a pořádá různé společenské a sportovní akce (plesy, společenské
zábavy, sportovní akce a soutěže, drakiádu
a další) a to jak pro vlastní členy, tak i pro
občany a mládež. Dále jsou konány i specifické
hasičské soutěže – soutěž o putovní pohár městského obvodu a další. Soutěží se v posledních
letech zúčastňovaly i ženy.
V roce 1997 postihly republiku povodně –
následně potom ještě několikráte. Následky
těchto povodni pomáhali odstraňovat i naší
hasiči. Od 6. června 1997 do 6. srpna 1997
například začali se záchrannými prácemi
v oblasti Bartovic a Radvanic a později byli přesunuti do Nové Vsi, Třebovic, Hrušova a centra
města Ostravy. Při tom bylo odpracováno více
jak 4000 hodin.
Složení výboru SDH Radvanice pro období
2010 – 2014 je následující: Starosta Pavel
Šebesta, Velitel Dis Richard Dudek, a v dalších
funkcích jsou pak bratři: Tomáš Pluta, Ing. Jiří
Špetík, mgr. Hana Němcová, Bc. Aleš Boháč,
Jiří Slavík, Tomáš Böhm, Miroslav Langr, Ing.

Hafani sbližovali děti se psy
Zvýšení bezpečnosti dětí při kontaktu
se psem, ať cizím
nebo vlastním, lepší
porozumění přirozeným potřebám a projevům psů a docílení
bezproblémového
a bezpečného soužití
lidí a psů v našem
obvodě. To byly dva
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hlavní cíle projektu s názvem HAFANI, který
proběhl 1. září v prostorách parkoviště na
nádvoří za budovou úřadu. Očkování psů prováděl Doc. MVDr. Ivo Šimoník, CSc. V rámci
této akce bylo naočkováno celkem 200 psů.
Soutěžní odpoledne pro děti a jejich rodiče,
prarodiče a pejsky proběhlo v takových disciplínách, které by měl každý člověk, který psy
chová, drží nebo třeba jen venčí, určitě ovládat - základní poslušnost, úklid po psovi, jeho
výživa, ale i ošetření zraněného člověka nebo
psa. Vítěze i ostatní účastníky soutěží čekaly
pěkné a užitečné dárky. Dále byl na místě připraven doprovodný program, jako například
ukázky techniky pro odchyt zatoulaných psů

Petr Adamčík, Bc. Roman Pecháček. 16.června
2010 byla podepsána smlouva o družební spolupráci mezi SDH Radvanice a dobrovolným
hasičským sborem z Polských Kokoszyc.
Radvanický hasičský sbor je nositelem
vysokých ocenění, které byly uděleny jak vyššími orgány hasičskými, tak i státními orgány
i ministerstvem vnitra ČR.
V komunálních volbách v roce 2010 byl
zvolen Bc. Aleš Boháč náměstkem primátora
statutárního města Ostravy a členem rady městského obvodu Radvanice a Bartovice. Velitel
Dis. Richard Dudek byl zvolen neuvolněným
místostarostou městského obvodu Radvanice
a Bartovice a starosta SDH Radvanice Pavel
Šebesta byl zvolen členem zastupitelstva
MěOB Radvanice a Bartovice. Členové SDH
Pavel Šebesta, Miroslav Langr, Bc Aleš Boháč
a Dis. Richard Dudek pracují dále taky i v různých komisích městského obvodu Radvanice
a Bartovice. Hasičský sbor v Radvancích má celkem 77 členů z toho 20 žen. Nejstarším členem je
dnes sedmdesátiletý Jiří Slavík, kronikář SDH,
který je členem 56 roků a jeho manželka Anna,
která je členkou SDH Radvanice 46 roků.

Q Současná technika JSDH Ostrava Radvanice

115 let obětavé, nezištné a užitečné práce nás
dobrovolných hasičů je radostným výročím,
které si v tomto roce 2011 my, radvaničtí dobrovolní hasiči připomínáme.
Zůstaňme i nadále věrni našim bohatým
tradicím, postivé hasičské práci, sloužicí
k ochraně životů a majetků naších spoluobčanů
před požáry a různými jinými katastrofami
nebo živelnými pohromami.
Jiří Slavík, kronikář SDH Radvanice

a koček nebo ukázky z výcviku služebních
psů a zákroků strážníků MPO. K vidění byly
i ukázky z výcviku vodících psů pro nevidomé
a canisterapie. V rámci doprovodného programu byl pro děti připraven zábavný kulturní
program Klauni z Balónkova, ukázky tanečních vystoupení M. Dědíka a jeho tanečníků,
řada soutěží připravených OS ARIS a MPO.
Chovatelé, kteří se hromadného očkování se
svými psy nezúčastnili, mají možnost si očkování zajistit u kteréhokoliv privátního veterinárního lékaře. Pracovníci krajské veterinární
správy provádějí kontroly a v případě, že chovatel není schopen doložit doklad o provedení
povinné vakcinace proti vzteklině, hrozí mu
pokuta až 10 000 Kč.
Pavla Kolářová, ekolog, foto: Jindra Lásková

První den ve škole

Prvního září zasedlo do lavic 36 prvňáčků, které přivítaly třídní učitelky Mgr.
Radana Lakomá a Mgr. Radmila Sulková.
Dětem předala pamětní list ředitelka školy
Mgr. Hana Ostřanská a voňavou kytičku

zakoupila zástupkyně ředitele školy Mgr.
Hana Němcová. Popřály žáčkům hodně dobrých známek a příjemně strávené chvíle ve
škole v kolektivu nových kamarádů. Všichni
obdrželi dárečky od SRPŠ a firmy Event
marketing, s. r. o.. Školní budova Vrchlického
překvapila žáky druhého stupně krásným
vestavěnými skříněmi a novými podlahami
ve třídách. Na tyto opravy, které zvýšily
bezpečnost a estetickou úroveň tříd jsme
obdrželi transfer od našeho zřizovatele městského obvodu Radvanice a Bartovice ve výši
400 000 korun. Mnohokrát děkujeme.
Přejeme všem žáčkům a zaměstnancům
školy krásný a spokojený školní rok 2011/2012.
Vedení ZŠ Vrchlického
Foto: Martina Linhartová

Pozvání všem
příznivcům vážné hudby
Od října začíná série koncertů vážné hudby v podání studentů Janáčkovy konzervatoře
a Gymnázia v Ostravě se slovním doprovodem pana MgA. Jiřího Bystroně.
Věrní příznivci se budou scházet v budově obřadní síně městského obvodu Radvanice
a Bartovice, v těchto dnech 18. října, 22. listopadu a 6. prosince 2011 vždy od 17 hodin.
Srdečně Vás všechny zveme, přijďte si poslechnout nádherné skladby.
Jindra Lásková, MBŠaK

Zahájení školního roku v MŠ Radvanice
Letní prázdniny utekly jako voda a už tady
máme nový školní rok 2011/2012. I přesto, že
o těchto letních prázdninách v naší Mateřské
škole v Radvanicích probíhala celková rekonstrukce školní kuchyně a vytápění, mohly děti
nastoupit již 1. 9.. A to především díky všem
zaměstnancům mateřské školy, kteří se velice
snažili, aby mohli děti první školní den přivítat
v již vyzdobené a čistotou vonící mateřské škole.
Hned při vstupu do školky se děti pozdravily s pejskem a kočičkou, kteří pro ně měli
připravené překvapení ve formě pohádky „Jak
kočička s pejskem vařili dort“. Pohádka byla
natolik kouzelná, že i některé nové děti, které
smutnily po mamince, přestaly rázem plakat
a sledovaly děj pohádkového příběhu.
Ale to ještě nebylo všechno. Další překvapení
čekalo děti venku na nádvoří za budovou radnice
v podobě ukázky výcviku pejsků. Odvážné děti

Tak nám začal nový školní rok a s ním naše
tvořivá dílnička. V letošním roce nastala menší
změna, budeme se scházet každé pondělí v 17
hodin ve školním klubu na Havláskově ulici.
Doufám, že se dostavíte v hojném počtu.
Budeme rozvíjet svou fantazii a tvořivost.
Pro letošní rok mám připraveno spoustu překvapení. Moc se na Vás těší Šárka Ševčíková
vychovatelka školního klubu.
Šárka Ševčíková, ZŠ Vrchlického

V obvodu se opět
bude běžet pro naději
Málokteré místo se může pochlubit takovou
vytrvalostí v podpoře humanitární akce proti
rakovinným onemocněním spojené s pohybovou činností a finančním příspěvkem na
hledání léků proti této nemoci, jako Radvanice
a Bartovice. Děti v našem obvodu spolu se
svými učiteli přispěly v minulých ročnících
částkou přes 50 000 korun a také letos jsou připraveny nejen běžet, ale také přispět na konto
proti rakovině. Termín akce je pátek 7. října a
v 8 hodin se bude startovat od Základní školy
v Bartovicích, v 10.15 hodin od ZŠ Vrchlického
a v 11.30 hodin od Základní školy Trnkovecká v
Radvanicích. Děti nepřispívají velkou finanční
částkou, ale věří, že úspěšná práce výzkumníků přinese účinné léky především mladé
generaci. Akce se koná za spolupráce s vedením škol a finančním příspěvkem Městského
obvodu Radvanice a Bartovice.
PaedDr. Josef Přibyl
Miroslava Pěčková

Začátek nového
školního roku na ZŠ
Trnkovecká
si dokonce mohly pohrát s mazlícím pejskem,
který navštíví děti přímo v mateřské škole ještě
jednou během měsíce září. Už nyní se děti na
návštěvu pejska moc těší.
V novém školním roce přejeme dětem
mateřské školy spoustu příjemných a veselých
Text foto: Bc. Martina Stankušová
zážitků.

Mobilní hospic Ondrášek otevírá dveře
Mobilní hospic Ondrášek je obecně prospěšnou společností, která pomáhá nevyléčitelně
nemocným lidem dožít svůj život důstojně v
domácím prostředí, v kruhu své rodiny a blízkých. Nedílnou součástí je také Sociální poradna
a poradna pro pozůstalé. Dne 11. 10. se bude konat
Den otevřených dveří, kde se zájemci mohou
dozvědět vše o tomto mobilním hospici.
Ondrášek působí v Ostravě a jejím okolí
již více než šest let. Nyní je péče poskytována
týmem, který tvoří 4 lékaři, 5 zdravotních sester, 2 sociální pracovnice. Do týmu patří také

A zase začínáme!

duchovní, psychologové, psychiatři a v neposlední řadě dobrovolníci. Při mobilním hospici
funguje od roku 2009 také Sociální poradna a
poradna pro pozůstalé. Lidé, kteří potřebují péči
mobilního hospice, se můžou obracet na vrchní
sestru Bc. Bronislavu Husovskou (tel. 724 975
275). Ti, kteří potřebují poradit v sociálních
otázkách při péči o blízkou osobu v domácím
prostředí, či jen sdílet zármutek, který je provází, mohou se obrátit na sociální pracovnice
Bc. Radku Adamcovou (tel. 724 975 278) a Mgr.
(red)
Naďu Koníčkovou (tel. 603 566 336).

Školní rok 2011/2012 jsme zahájili tradičně v sále školy, ovšem s novým vedením:
do funkce ředitelky školy byla jmenována
Mgr. Šárka Honová a její zástupkyní se stala
Mgr. Jana Naarová. Na 2. stupeň nastoupili
Bc. Zdeněk Polášek a Mgr. Lucie Duongová,
ve školní družině nově působí Drahomíra
Opielová. Všem přejeme hodně zdaru!
Školu letos navštěvuje 140 žáků, 19 z nich jsou
prvňáčci. Součástí školy je opět přípravný
ročník a školní družina. Pro všechny jsou i v
tomto roce připraveny mnohé zájmové kroužky
- keramický, výtvarný, vaření, dopravní,
taneční, redakční, společenského chování,
sportovní či knihovnický. Rodičům nabízíme
konzultace a poradenství u metodika prevence
v oblasti patologických jevů a uvítáme rostoucí
spolupráci se širokou veřejností.
Kéž všichni prožijeme zajímavý rok, naplněný
elánem a radostí!
P. Hermannová
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PROGRAM
SPOLEČENSKÉHO DOMU V OSTRAVĚ-BARTOVICÍCH ŘÍJEN 2011
1. Sobota

Pitná kůra v osvěžovně

18. Úterý

Taneční škola Marka Dědíka

19. Středa

Taneční škola Marka Dědíka

Od 15 hodin

2. Neděle

Nedělní kurzy – modeling, dramatický, rétorika,
tvůrčí psaní
Kurzy probíhají v neděli od 15 hodin. Cena kurzu 300 Kč
měsíčně.

3. Pondělí ZUMBA
Zumbíme od 19 hodin! Cena 60,- Kč.

4. Úterý

Taneční škola Marka Dědíka

5. Středa

Taneční škola Marka Dědíka

Výuka párových tanců od 18 hodin.

20. Čtvrtek Taneční škola Marka Dědíka
Výuka dětí od 16 hodin.

21. Pátek

Country večer v osvěžovně
Od 15 hodin.

22. Sobota

Pitná kůra v osvěžovně
Od 15 hodin.

Výuka párových tanců od 18 hodin.

23. Neděle

6. Čtvrtek Taneční škola Marka Dědíka

Kurzy probíhají v neděli od 15 hodin. Cena kurzu 300 Kč
měsíčně.

Výuka dětí od 16 hodin.

7. Pátek

Country večer v osvěžovně

24. Pondělí ZUMBA

Od 15 hodin

8. Sobota

Městská konference ČSSD

Zumbíme od 19 hodin! Cena 60 Kč.

25. Úterý

Velký sál.

9. Neděle

Nedělní kurzy – modeling, dramatický, rétorika,
tvůrčí psaní

Nedělní kurzy – modeling, dramatický, rétorika,
tvůrčí psaní

ČAJE O PÁTÉ
Každý lichý týden, začátek v 17 hodin, vstupné 50 Kč.
Možná rezervace míst.

26. Středa

Taneční škola Marka Dědíka
Výuka párových tanců od 18 hodin.

Kurzy probíhají v neděli od 15 hodin. Cena kurzu 300 Kč
měsíčně.

27. Čtvrtek Taneční škola Marka Dědíka
Výuka dětí od 16 hodin.

10. Pondělí ZUMBA
Zumbíme od 19 hodin! Cena 60 Kč.

28. Pátek
11. Úterý

Pitná kůra v osvěžovně
Od 15 hodin.

ČAJE O PÁTÉ
Každý lichý týden, začátek v 17 hodin, vstupné 50 Kč.

29. Sobota
12. Středa

Halloween párty
Párty v kostýmech upírů, čarodějnic a dýní.

Taneční škola Marka Dědíka
Výuka párových tanců od 18 hodin.

30. Neděle
13. Čtvrtek Taneční škola Marka Dědíka
Výuka dětí od 16 hodin.

14. Pátek

Taneční škola Marka Dědíka

15. Sobota

Pitná kůra v osvěžovně

Nedělní kurzy – modeling, dramatický, rétorika,
tvůrčí psaní
Kurzy probíhají v neděli od 15 hodin. Cena kurzu 300 Kč
měsíčně.

31. Pondělí ZUMBA
Zumbíme od 19 hodin! Cena 60 Kč.

Od 15 hodin.

16. Neděle

Nedělní kurzy – modeling, dramatický, rétorika,
tvůrčí psaní
Kurzy probíhají v neděli od 15 hodin. Cena kurzu 300 Kč
měsíčně.

17. Pondělí ZUMBA
Zumbíme od 19 hodin! Cena 60 Kč.

Palivové dříví

Zastupitelstvo městského obvodu
Radvanice a Bartovice na svém
7. zasedání dne 22. 9. 2011
- schvaluje plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za leden – červenec 2011 včetně provedených rozpočtových opatření,
- rozhodlo o podání žádosti na poskytnutí 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 celkových výdajů 4.200.000 Kč včetně
Mgr. Kateřina Zdražilová, tajemnice
DPH.

Pozvánka na vítání občánků
Starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice vás zve na slavnostní
vítání občánků, 5. listopadu 2011 v 10,00 hodin v obřadní síni zdejší radnice.
Vážení rodiče, pokud máte zájem o účast na slavnostním obřadu vítání
občánků, dostavte se, prosím, v úřední dny na matriku Úřadu městského
obvodu Radvanice a Bartovice (1. patro, č. dveří 13) s platným občanským
průkazem a rodným listem dítěte nejpozději do 31. října 2011. Se zveřejněním
fotografie, zapsáním do slavnostní kroniky a zveřejněním na internetové televizi městského obvodu musí zákonný zástupce děťátka vyjádřit svůj písemný
Bc. Šárka Tekielová, starostka
souhlas.

ZUMBA SE ZUMBARINOU
Kde? V areálu sportovního centra JEŠTĚRKA, v Bartovicích
Kdy? Každou NEDĚLI od 17:00 do 18:00 hod od 18. 9. 2011
Přijďte si užít sexy a energické latino rytmy vytvářející PÁRTY ATMOSFÉRU, bez ohledu na
věk, kondici, taneční a sportovní zkušenosti. Pro ženy, děti i muže.
Certifikovaný instruktor Zumby
Ivana Pawlasová
Tel: 731 041 002, www.zumbarina.cz

Výstava dýní
Zveme všechny příznivce, kterým se líbí
naše vyřezávané a zdobené dýně, na tradiční výstavu, která se bude konat ve dnech
14. října od 9 do 17 hodin a 15. října od 9 do
12 hodin ve spolkové místnosti zahrádkářů
ve dvoře za budovou městského úřadu.
Na vaši návštěvu se těší žáci našich škol –
autoři exponátů.
Za výbor ZO ČZS Pěčková

PRODĚV

Kapustová Věra
Těšínská 297 Ostrava-Radvanice

Opravy a šití oděvů
Otevírací doba:
úterý 9–12 13-17
čtvrtek 9-12 13-17
mob. 731 909 565
tel. 593 232 434
e-mail: Vera.Kapustova@seznam.cz

STAVEBNINY

JE
JAK TE
NÁ
NEZ

PORADÍME - ZAJISTÍME - DOVEZEME
Vyzkoušejte z pohodlí vašeho domova
internetový obchod

www.mpl-ostrava.czz
a nakupujte bez čekání
STAVEBNINY MPL
Švermova 2063 / 15
709 36 Ostrava - Mar. Hory

objednejte si svého poradce
nebo

725 106 016

který vás ve vámi zvoleném termínu
ochotně navštíví
Jsme zde pro Vás:
Po - Pá 6:30 - 17:00
Sobota 7:00 - 12:00

OSLAV Y 115
OSLAVY
115 LET
LET ZALOŽENÍ
ZALOŽENÍ HASIČŮ
HASIČŮ V RADVANICÍCH
RADVANICÍCH

CHARITATIVNÍ KONCERT NÁM TO VYJDE

Fota Štěpán Košťál a Zuzana Sedláčková
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