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Lidé v Radvanicích a Bartovicích se 
konečně dočkali. Společnost ArcelorMittal 
spustila tři měsíce před plánovaným termínem 
v současné době nejmodernější a nejvýkonnější 
zařízení sloužící k odprášení provozu spékání 
železné rudy (tzv. aglomerace). Supervýkonné 
tkaninové filtry zachytí o 70 procent více pra-
chových částic než současné elektrostatické fil-
try. Tlumiče instalované v gigantickém potrubí 
navíc sníží hlučnost filtru o 15 procent, což 
je důležité, neboť stejně jako ostatní filtry ve 
firmě bude funkční po celých 24 hodin.

Starostka ostravského obvodu Bc. Šárka 
Tekielová říká, že obyvatelé Radvanic 
a Bartovic tuto investici vítají. „Jak se to projeví 
na ovzduší v našem obvodu, to ukáže až čas. 
Chtěli bychom ale věřit tomu, že se ovzduší 
aspoň trochu vylepší,“ dodala starostka. Stejně 
jako ostatní lidé žijící v obvodu věří, že tato 
investice do ovzduší nebude poslední.

Čistě ekologická investice v hodnotě jedné 
miliardy korun sníží emise prachu z aglomerace 
Sever pod 20 mg/m3 (ze současných povolených 
50 mg/m3). Celkové roční emise prachu z aglo-
merací, které jsou důležitou součástí výroby 
tekutého železa, tak klesnou o 270 tun ročně.

„Odprášení aglomerace Sever je zásadní 
investicí společnosti ArcelorMittal Ostrava,“ 
uvedl Augustine Kochuparampil, generální 
ředitel společnosti. Pro odprášení spalin hut-
ních aglomerací je v celé Evropě v provozu 
pouze šest zařízení s technologií látkových fil-
trů. Řešení použité v ArcelorMittal Ostrava má 
díky přidanému reaktoru dokonce schopnost 
zachycovat vedle prachu až 60 procent oxidu 
siřičitého a stejné množství dioxinů.

(Pokračování na straně 2)

tkaninové filtry v arcelormittal výrazně sníží emise prachu v obvodu 

lidem by se mělo lépe dýchat

Takto vypadají tkaninové filtry. Měly by  Q

zachytit o 70 procent více prachových částic. 

Foto: ArcelorMittal

ministr v doprovodu 
komisaře EU 
navštívil náš obvod

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa 
v doprovodu předního zástupce Evropské 
komise v oblasti životního prostředí komisaře 
Janeze Potočnika navštívil radnici městského 
obvodu Radvanice a Bartovice. Ministra 
k návštěvě obvodu, který dlouhodobě trpí 
prachem a znečištěným ovzduším, pozvala sta-
rostka Bc. Šárka Tekielová.

Se starostkou městského obvodu oba politici 
diskutovali o možnostech zlepšení tohoto stavu. 
„Než zamíříme do podniku ArcelorMittal, 
chtěli jsme slyšet také druhý pohled na věc,“ řekl 
k setkání ministr Tomáš Chalupa.

Starostka Bc. Šárka Tekielová oběma vysoce 
postaveným mužům ukázala městský obvod, 
zajela s nimi také k finským domkům, aby 
ministru Chalupovi ukázala, jak lidé v obvodu 
topí. „Ministr iniciuje změnu zákona o lokálních 
topeništích a jejich kontrole, tak jsem mu chtěla 
ukázat jeden konkrétní příklad,“ řekla starostka.

Po návštěvě Radvanic a Bartovic odjel ministr 
Chalupa a komisař Potočnik do společnosti 
ArcelorMittal Ostrava a.s., která patří mezi nej-
významnější znečišťovatele v Moravskoslezském 
kraji. Tady se politici zúčastnili slavnostního 
spuštění odprášení Aglomerace Sever závodu 
ArcelorMittal Ostrava. 

(Pokračování na straně 3)

Starostka Radvanic a Bartovic na spuštění tkaninových filtrů s ministrem životního prostředí  Q

Tomášem Chalupou 

Na radnici přijala Tomáše Chalupu a zástupce  Q

Evropské komise v oblasti životního prostředí 

komisaře Janeze Potočnika starostka Bc. Šárka 

Tekielová. Foto: MSK



Vážení občané Radvanic a Bartovic,
za posledních několik týdnů se v ArcelorMittal 
Ostrava událo mnoho změn. Před časem mi 
k postu generálního ředitele ostravské huti 
přibyla další povinnost – stal jsem se zodpověd-
ným za východoevropský segment divize dlou-
hých výrobků skupiny ArcelorMittal. Nyní, 
když dochází v rámci reorganizace v Evropě 
k přesunu naší společnosti do segmentu plo-
chých výrobků, už tyto dvě pozice nejsou 
slučitelné. Od listopadu už tedy nebudu zastá-
vat pozici generálního ředitele ArcelorMittal 
Ostrava a budu nadále vést pouze segment 
dlouhých výrobků ve východní Evropě, který 
bude mít centrálu v Polsku. 

Ty dva roky a čtyři měsíce, které jsem zde 
strávil, patřily sice k nejnáročnějším (nastupo-
val jsem v době, kdy krize dosahovala svého 
vrcholu), ale zároveň pro mě byly obrovskou 
odměnou. Zaměstnanci podniku mě mezi sebe 
přijali vřele a po celou dobu mi poskytovali 
veškerou podporu, takže jsem se v Ostravě 
cítil skutečně jako doma. Během svého pobytu 
zde jsem také zjistil, že nejen zaměstnanci, ale 
i další Ostravané, se kterými jsem měl mož-
nost se mnohokrát setkat, poslechnout si, co je 
znepokojuje a jaké jsou jejich názory na naši 
společnost, nebo si jen tak popovídat o životě, 
patří k těm nejpřátelštějším lidem, které znám. 
A to je také jeden z důvodů, proč jsem si život 
zde oblíbil natolik, že jsem se rozhodl tady ještě 
nějakou dobu zůstat a do mého nového praco-
viště v Polsku dojíždět. Vždy budeme s man-
želkou vzpomínat na hezká setkání s místními 

včelaři, zahrádkáři, seniory z domu s pečova-
telskou službou a s mnoha dalšími, které jsme 
ve vašem obvodě měli možnost poznat. 

Ostravský podnik bude pokračovat 
v nastoupené cestě. I nadále bude jedním z nej-
větších zaměstnavatelů v regionu, významným 
pilířem ekonomiky i partnerem společenských 
projektů a bude dále snižovat vliv svých pro-
vozů na životní prostředí. Projekt odprášení 
aglomerace, kterým jsme snížili celkové emise 
o dalších 25 % ročně, je důkazem, že jsme za 
tímto účelem připraveni zavádět nejmodernější 
technologie. Jsem přesvědčen, že můžeme být 
dobrými sousedy.

S úctou a s přáním všeho dobrého,
Augustine Kochuparampil
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V Ostravě se 14. října konalo setkání sta-
rostů všech obcí a měst kraje s představiteli 
společnosti RPG, která je s celkem 44 tisíci 
byty největším vlastníkem bytového fondu 
v regionu. Jednání se zúčastnila také starostka 
městského obvodu Bc. Šárka Tekielová.

Některými městy se poslední dobou začaly 
šířit obavy, že společnost do svých volných 
bytů bude stěhovat problémové nájemníky. To 
ale firma označuje za fámy. 

„Není pravdou, že bychom se snažili byty 
obsadit za každou cenu, abychom získávali 
peníze z nájemného a sociálních dávek vypláce-
ných státem,“ řekl mluvčí RPG Petr Handl. RPG 
při výběru nájemníků nikoho nediskriminuje. 
„Máme zájem o všechny řádné a slušné nájem-
níky, a proto zájemce o bydlení v našich bytech 
důkladně prověřujeme. O tom svědčí i to, že 
vstupním hodnocením neprojde až 1/3 žadatelů 
o pronájem bytu a každý rok podepisujeme něko-
lik desítek výpovědí z nájmu z důvodu porušo-
vání domovního řádu,“ vysvětlil Petr Handl.

Na setkání vystoupili i zástupci občanského 
sdružení Centrom, které působí v našem měst-
ském obvodu, v oblasti ulic Pátova, Trnkovecká 
a Hutní. Občanské sdružení bojuje proti soci-
álnímu vyloučení jednotlivců a rodin s dětmi 
a tam, kde již lidé vyloučeni jsou, podává 
pomocnou ruku. Sdružení navrhlo program 
třístupňového bydlení, kterým se sociálně 
slabí mohou od nevyhovujícího bydlení třeba 
v azylovém domě dostat k normální nájemní 
smlouvě k bytu. 

Na setkání se všichni shodli, že budou 
v otázce nepřizpůsobivých a sociálně slabých 
občanů všichni postupovat společně, vzájemně 
se informovat a spolupracovat v oblasti bytové 
politiky. Starostové a RPG budou společně 
kontrolovat problémové lokality, nabídnou 
vhodné prostory pro zřízení služeben policie 
a komunitních center, budou spolupracovat při 
budování kamerových systémů a budou inicio-
vat legislativní změny týkající se problematiky 
sociálně slabých a nepřizpůsobivých lidí.

„Jsem ráda, že se v této oblasti začalo něco 
dělat, ale nemyslím si, že výsledky uvidíme 
zítra. Je to běh na dlouhou trať,“ řekla starostka 
Bc. Šárka Tekielová.

PaedDr. Zuzana Sedláčková

Ghetta vám nevytvoříme, 
uklidňovalo starosty rpG

Česká pošta informuje
Poplatek 5 korun za vyhotovení papíro-

vého dokladu SIPO se vztahuje pouze na 
občany, kteří platí SIPO z účtu. Klient může 
požádat o přechod na zasílání tohoto rozpisu 
e-mailem, které si lze zřídit na každé poště. 
Nutno znát číslo SIPO a vyplnit tiskopis 
„SIPO – žádost“ – změna v evidenci SIPO.

Česká pošta

(Pokračování ze strany 1)
Jak nové zařízení funguje 

Nové zařízení funguje podobně jako 
vysavač, jen mnohonásobně větší. Spaliny 
jsou odsávány z elektrostatických filtrů mezi 
speciální textilie, na jejichž povrchu se zachy-
cují prachové částice. Jakmile je tkanina celá 
pokryta vrstvou prachu, dojde k jeho oklepnutí 
z povrchu tkaniny. Prach se poté odvádí do 
zásobníku a dále k likvidaci. 

Součástí technologie je i zařízení se sousta-
vou vnitřních lamel, které tlumí hluk, a reaktor, 
v němž je dávkováním hydrátu vápna snižo-
ván obsah SO2 ve vypouštěných spalinách. 
Hnědouhelným koksem budou odstraňovány 
i toxické dioxiny.

Filtr získal cenu za ekologický přínos
Na začátku října získal projekt na odprá-

šení aglomerace Sever dokonce cenu za 
ekologický přínos Český PATRON. Cenu 
uděluje Hospodářská komora ČR pod záštitou 
Ministerstva životního prostředí. Odborná 
porota tak projekt ocenila jako nejvýznamnější 
podnikový příspěvek k ochraně životního 
prostředí v České republice. „Ocenění Český 
PATRON si velmi vážíme, je pro nás potvr-
zením, že cesta ekologických investic, které 
zpříjemní život obyvatelům Ostravy a okolí, je 
správná,“ uvedl při předání ceny Petr Baranek, 
ředitel ArcelorMittal Ostrava pro životní pro-
středí.

PaedDr. Zuzana Sedláčková

Nová internetová 
televize

Vážení občané, rádi 
bychom Vás informovali o nové interne-
tové televizi, která pro náš městský obvod 
zpracovává videa z kulturních, školních 
a sportovních akcí. Počínaje říjnem nově 
spolupracujeme s firmou FABEX, což 
s sebou přináší i změny v prezentaci nato-
čených videí. Aktuální příspěvky tedy 
naleznete na nové adrese www.rab.tvova.
cz, starší videa pak na původní adrese www.
radvanice.tv. Věříme, že si na tuto změnu 
rychle zvyknete a budete i nadále sledovat 
příspěvky o dění v našem obvodu. 

Jan Maceček, odbor MHDaP

tkaninové filtry…

Augustine Kochuparampil představuje  Q

starostce Radvanic a Bartovic Bc. Šárce 

Tekielové nového generálního ředitele 

ArcelorMittalu. Foto: MSK

Generální ředitel arcelormittal se loučí
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OSN vyhlásila 1. říjen Mezinárodním 
dnem seniorů roku 1991. Důvody a souvislosti 
jsou jasné – lidé se dožívají stále vyššího věku 
a kromě nemocí přináší stáří spoustu pozitiv-
ního. Je velkým přínosem pro společnost pře-
devším díky zkušenostem, znalostem, životní 
moudrosti. Přesto se stává, že rodiče či prarodiče 
odkládáme do různých sociálních či nemocnič-
ních zařízení, zapomínáme na to, co vše nám 

dali během našeho života, kolik zkušeností, rad 
a povzbuzení v těžkých situacích, a že bychom 
jim alespoň něco z toho měli vrátit v podobě 
zájmu, pomoci a psychické podpory. 

A proto dne 1. října u příležitosti Mezinárodního 
dne seniorů uspořádal městský obvod Radvanice 
a Bartovice v kostele Neposkvrněného početí Panny 
Marie v Radvanicích koncert „Varhany znějí“. 
Pogratulovat všem seniorům přišel místostarosta 
Ing. Štěpán Košťál a vedoucí odboru sociálních 
věcí Mgr. Irena Kopciuchová. V podání varhaníka 
z Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě 
pana Marka Kozáka zazněly skladby J. S. Bacha, A. 
Dvořáka a F. Mendelssohna – Bartholdyho. 

Text a foto Mgr. Irena Kopciuchová,  
vedoucí odboru SV 

městský obvod uspořádal 
koncert pro seniory v kostele

X. ročník Běhu 
naděje 2011 

Letošní X. ročník Běhu naděje v našem 
městském obvodu, který byl organizován 
na dvou Základních školách Vrchlického 
a Trnkovecká, se uskutečnil v pátek 7. října.

Děkujeme především za spolupráci a za 
účast žáků a učitelských sborů na této huma-
nitární akci na podporu výzkumu v oblasti 
hledání léků proti rakovinným onemocněním. 
Provozní náklady, tj. informační a propagační 
materiály, odměny a upomínkové před-
měty, občerstvení startujícím, byly hrazeny 
z grantu našeho městského obvodu Radvanice 
a Bartovice poskytnutého Sokolské jednotě 
jako podpora této akce.

Celkem bylo vybráno 4 423 korun za účasti 
kolem 350 startujících a částka byla zaslána na 
účet této sbírky. Za období deseti let pořádání 
od roku 2002 do letošního roku jsme přispěli 
celkovou částkou 54.700 korun, kdy hlavní 
zásluhu mají děti a jejich rodiče. Záběry z prů-
běhu akce, které letos nepřálo počasí, najdete 
na televizi našeho městského obvodu.

Děkujeme za účast a podporu boje proti 
rakovině a za to, že nestojíte pasivně stranou, 
ale aktivně se snažíte podpořit celosvětovou 
snahu o likvidaci této zákeřné nemoci!

PaedDr. Josef Přibyl a Miroslava Pěčková
Za pořadatele TJ Sokol Radvanice a Bartovice

(Pokračování ze strany 1)
„V únoru letošního roku uzavřelo 

Ministerstvo životního prostředí s touto společ-
ností dobrovolnou dohodu, jejíž součásti jsou 
opatření, která by měla stav ovzduší v lokalitě 

zlepšovat. Právě tato dohoda přispěla k rychlej-
šímu zprovoznění instalace filtrů na aglome-
raci Sever. Nové látkové filtry by měly ulevit 
Ostravsku až o 250 tun emisí tuhých znečišťují-
cích látek ročně,“ řekl ministr Chalupa.  (RED)

akce rybník Volný
Stavba „Revitalizace území rybníka Volný 

a lesních pozemků v katastrálním území 
Radvanice pro využití volného času“ byla 
zahájena v březnu roku 2011. Stavba se rea-
lizuje podle projektové dokumentace vypra-
cované společností OKD, Rekultivace, a. s. 
Zhotovitelem stavby je firma AQUASYS, spol. 
s r.o. V srpnu během provádění prací došlo vli-
vem klimatických podmínek k výskytu sesuv-
ných jevů na levém břehu obvodové hráze. 
Z tohoto důvodu byl ihned svolán městským 
obvodem jako právnickou osobou kontrolní den 
za účasti všech zainteresovaných stran k urych-
lenému řešení havarijního stavu levého svahu 
rybníka, kdy byla přijata okamžitá opatření 
k zabránění rozšiřování předmětného sesuvu. 
Následně byl dohodnut postup řešení, který 
spočívá ve zpracování projektové dokumentace 
sanace sesuvu včetně provádění geotechnic-
kého monitoringu firmou K-GEO s.r.o. jako 

zadávací dokumentaci pro novou zakázku, 
a dále bude postupováno dle platných Pravidel 
meziresortní komise pro procesování programu 
řešení revitalizace Moravskoslezského kraje. 
Dokončení stavby se předpokládá v listopadu 
2011, kromě levého svahu rybníka a související 
přístupové cesty k chatkám rybářů. 

Stavba komunikace vedoucí po hrázi rybníka 
je v projektu řešena jako samostatný stavební 
objekt. Vzhledem k tomu, že komunikace vede 
přes nedokončenou stavbu, tedy staveništěm, 
nelze zatím průjezd po hrázi povolit. Výjimkou 
bylo pouze konání motocyklových závodů 
v červenci letošního roku, kdy komunikace byla 
dočasně otevřena na základě rozhodnutí o povo-
lení předčasného užívání stavebního objektu.

Trvalé otevření komunikace souvisí s termínem 
dokončení celého díla revitalizace rybníku Volný. 

Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor VŽPaVH
Ing. Ctirad Havlásek, odbor MHDaP

Rada městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na své 21. schůzi dne 26. 10. 2011
-  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 517/2011 na „Zimní údržba míst-
ních komunikací na území městského obvodu 
Radvanice a Bartovice v období 2011–2012“ 
se zhotovitelem: Sdružení firem zastoupené 
firmou Zbyněk Najzar, IČ: 40275582,

 –  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 571/2011 na „Zimní údržba chod-
níků a ploch na území městského obvodu 
Radvanice a Bartovice v období 2011–2012“ 
se zhotovitelem: Sdružení firem zastoupené 
firmou Zbyněk Najzar, IČ: 40275582,

 –  rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. 589/2011/
MBŠaK na „Výměnu oken, balkónových 
dveří a dveří v bytovém domě na ul. Lipinská 
839/5 v Ostravě-Radvanicích a výměnu 
oken a dveří v bytovém domě na ul. U Statku 
185/6 v Ostravě-Bartovicích“ se zhotovitelem 
DEC-PLAST Trade s.r.o., IČ 26874130.

Mgr. Kateřina Zdražilová, tajemnice

z jednání samosprávy

ministr v doprovodu…

Ve společenském 
domě bude opět 
restaurace s kuchyní

Po postupné rekonstrukci, která ve spole-
čenském domě v Bartovicích probíhá, je nově 
znovu otevřena od 1. listopadu restaurace 
s kuchyní. Provoz si vzala na starost paní 
Magda Kucharczyková, která již dlouhá léta 
v gastronomii působí a svým výtečným jídlem 
zásobuje několik dalších provozoven a firem. 
Stravu dováží také do charitativních organizací 
pro bezdomovce, se kterými spolupracuje třeba 
i na úklidových pracích. 

Kromě stravování a běžného restauračního 
provozu pro veřejnost, včetně poledních menu, 
se plánuje rozšíření pořádání kulturních akcí 
i v prostorách restaurace (tancovačky, disko-
téky) a proběhne zde i Silvestrovská šou. Letní 
zahrádka bude využívána k posezení nebo se 
změní v pódium pro letní koncerty tak, jak 
tomu bylo už v letošním roce.

Ve společenském domě vznikla tedy nová 
pracovní místa na post kuchařů a servírek, 
takže v případě zájmu se můžete přijít zeptat 
na práci přímo paní Kucharczykové. Přejme 
si tedy a držme palce novému týmu společen-
ského domu, který se snaží pro zdejší obyvatele 
svými aktivitami tvořit maximum, aby výsle-
dek těšil většinu z nás.

Ing. Kateřina Tomanová
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V rámci naplnění ustanovení zákona 
č. 227/2009 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., kte-
rými se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občan-
ských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, 
budou od 1. ledna 2012 vydávat občanské 
průkazy pouze obce s rozšířenou působností. 
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností 
budou vydávat občanské průkazy se strojově 
čitelnými údaji a nové občanské průkazy se 
strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektro-
nickým čipem (dále jen „e-OP“). 

Pro občany bydlící v územně správním 
obvodu statutárního města Ostrava včetně 
občanů bydlících v přidružených obcích bude 
od 1. ledna 2011 přijímat žádosti o občanské 
průkazy pouze Magistrát města Ostravy, 
odbor vnitřních věcí, oddělení evidence 
obyvatel a občanských průkazů, Gorkého 2, 
Ostrava-Moravská Ostrava (naproti hotelového 
domu Jindřich). Matriční úřady budou po 
tomto datu k vyřizování žádostí o občanský 
průkaz nepříslušné. 

Na matričních úřadech bude po 1. lednu 2012 
možné:
	ohlásit ztrátu, odcizení, poškození nebo zni-

čení občanského průkazu,

	zadržet neplatný občanský průkaz,
	odevzdat občanský průkaz z důvodu, že 

občan pozbyl státní občanství nebo ukončil 
trvalý pobyt na území České republiky, 
anebo požádal o jeho úschovu při dlouho-
dobém pobytu v zahraničí, nebo bylo pro-

kázáno, že mu byl občanský průkaz vydán 
neoprávněně, nebo občanský průkaz pozbyl 
platnosti,

	odevzdat občanský průkaz opatrovníkem 
nebo jiným zákonným zástupcem, který 
byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti 
k právním úkonům,

	odevzdat občanský průkaz nalezený, po 
zemřelém nebo prohlášeném za mrtvého,

	ohlásit ztrátu nebo odcizení občanského 
průkazu a vydávat potvrzení o změně údajů 
zapisovaných do občanského průkazu.

V termínu od 23. prosince 2011 do 2. ledna 
2012 bude v souvislosti s uvedením nového sys-
tému e-OP do provozu technologická odstávka 
systému e-pasů a e-OP. V souvislosti s touto 
odstávkou je možné požádat o vydání stáva-
jícího typu občanského průkazu se strojově 
čitelnými údaji (který se bude vydávat do 
nabytí účinnosti novely zákona o občanských 
průkazech) u matričního úřadu nejpozději do 
30. listopadu 2011. 

U příslušného obecního úřadu obce s rozší-
řenou působností, Magistrátu města Ostravy, 
Gorkého 2, Ostrava-Moravská Ostrava (naproti 
hotelovému domu Jindřich) je možno požádat 
o vydání stávajícího typu občanského průkazu 
nejpozději do 14. prosince 2011.

S ohledem na odlišný technický způsob 
zpracování žádostí o vydání e-pasů, než jaký 
je při zpracování žádostí o vydání stávajících 
typů občanských průkazů, je nejzazší ter-
mín pro ukončení nabírání žádostí o vydání 
e-pasů stanoven na 19. prosince 2011 s tím, že 
bude dne 19. prosince 2011 žádost příslušným 
úřadem odeslána k výrobě. V době odstávky 
systému cestovních dokladů s biometrickými 
prvky bude možné vydávat cestovní pasy 
bez strojově čitelných údajů a bez nosiče 
dat s biometrickými údaji (tzv. pasy typu 
„BLESK“).

Mgr. Taťána Frajs,  
vedoucí odboru OaVV

změna místa podání žádosti a vydávání občanských průkazů od 1. ledna 2012

Rada městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na své 19. schůzi dne 
29. 9. 2011
- schvaluje výjimku ze stanoveného 

počtu dětí na Základní škole, 716 00 
Ostrava-Radvanice, Trnkovecká č. 55, 
příspěvková organizace, pro školní rok 
2011/2012 v souladu s § 23 odst. 3 a 4, 
školského zákona č. 561/2004 Sb. v plat-
ném znění, 

 - rozhodla o uzavření smlouvy o dílo 
č. 520/2011/MBŠaK s FABEX MEDIA 
s.r.o., se sídlem Ostrava, Přívoz, Kosmova 
651/16, PSČ 702 00, IČ 26849976, na 
tvorbu a distribuci zpravodajství na dobu 
určitou do 31. 12. 2012.

Rada městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na své 20. schůzi dne 
12. 10. 2011
 - projednala Petici – Nesouhlas s umístěním 

stavby „Zpevněné plochy pro umístění 
kontejnerů na separovaný sběr odpadů“ 
podle čl. 18 listiny základních práv a svo-
bod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petič-
ním, ve znění pozdějších předpisů, 

- rozhodla o zrušení záměru realizace 
zpevněné plochy na pozemku parc. č. 
3239/9 v k.ú. Radvanice v rámci stavby 
„Zpevněné plochy pro umístění kontej-
nerů na separovaný sběr odpadů“,

 - rozhodla o zadání veřejné zakázky 
„Zimní údržba chodníků a ploch na území 
městského obvodu Radvanice a Bartovice 
v období 2011–2012“ formou veřejné 
zakázky malého rozsahu dle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, a zaslání 
písemné výzvy k podání nabídek zájem-
cům na zhotovitele díla,

 - rozhodla na základě zprávy hodnotící 
komise pro posouzení a hodnocení nabí-
dek o pořadí nabídek na veřejnou zakázku 
na poskytnutí služby akce „Obnova zeleně 
na hřbitově v Ostravě-Radvanicích“, po 
provedeném výběrovém řízení v rámci 
veřejné zakázky ve zjednodušeném 
podlimitním řízení a v souladu s ust. § 81 
odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění poz-
dějších předpisů, o výběru nevhodnější 
nabídky veřejné zakázky a o uzavření 
smlouvy o dílo č. S 0548/2011 s uchaze-
čem vedeným pod pořadovým číslem 
3, jehož nabídka byla podle hodnotících 
kritérií vyhodnocena jako nabídka s nej-
nižší nabídkovou cenou, a to 2.548.312 
Kč včetně DPH se zhotovitelem Graseko, 
s.r.o., IČ: 25840371, Ostrava-Stará Bělá, 
Blanická 217/86, PSČ 72400.

Mgr. Kateřina Zdražilová
tajemnice

z jednání samosprávy

Koncert 
vážné hudby

Říjnový koncert vážné hudby proběhl 
v úterý 18. 10. od 17 hodin v obřadní síni 
radnice. Místostarosta Ing. Štěpán Košťál 
přivítal všechny návštěvníky a předal 
slovo MgA. Jiřímu Bystroňovi, který před-
stavil účinkující a zmínil se i o autorech 
jednotlivých skladeb. Studenti Janáčkovy 
konzervatoře a Gymnázia v Ostravě před-
vedli zcela profesionální výkony. Mladý 
houslista Leoš Drda přednesl v klavírním 
doprovodu Mgr. Ivany Hotárkové skladbu 
P. I. Čajkovského Koncert pro housle a kla-
vír D dur, op. 35. Nadějná violoncelistka 
Paulina Šoltisová zaujala publikum nejen 
skladbou J. S. Bacha: Suita pro sólové 
violoncello č. 3 C dur, ale i Uherskou 
rapsodií pro violoncello a klavír op. 
68 Davida Poppera s klavírním dopro-
vodem MgA. Jiřího Janíka. Talentovaná 
houslistka Marie Hujerová se představila 
se skladbou L. van Beethovena Sonáta pro 
klavír a housle č. 8, G dur op. 30 č. 3 a po 
nadšeném potlesku přidala další skladbu. 
Všichni účinkující obdrželi kytičku s podě-
kováním za velmi krásný hudební zážitek 
a s ostatními se těšíme v úterý 22. listopadu 
2011 na koncert Akordeon a kytara se před-
stavují. 
Fotografie najdete na poslední straně.

Jindra Lásková, odbor MBŠaK
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Kontejnery na trávu, které  Q

je možno si pronajmout 
Foto archiv

NOVý sErIál 
představujeme podnikatele 

v obvodu

Když před třemi lety představila 
Mgr. Eva Nitková zastupitelům města 
Ostrava-Radvanice a Bartovice svůj projekt – 
provozovat komplexní léčebnou rehabilitaci 
v Ozdravném centru Ještěrka, měla za sebou 
více než 15leté zkušenosti z provozu Léčebné 
rehabilitace ve Vratimově . „Vždycky jsem 
chtěla poskytovat komplexní rehabilitační 
péči, včetně vodoléčebných procedur (s bazé-
nem, vířivkami a hydromasážními vanami), 
takže když se v roce 2008 naskytla nabídka 
působit v Ještěrce, neváhala jsem,“ vzpomíná 
Mgr. Nitková a dodává, že se jí tak splnil její 
sen.

V nově postaveném objektu Ozdravného 
centra Ještěrka ale byla prvním nájemcem, 
takže se zpočátku musela potýkat s provozními 
a technickými problémy. Postupně se ale poda-
řilo provoz léčebného centra AKTIN vyladit 
ke spokojenosti klientů a dnes už patří rehabi-
litační a regenerační služby k velmi vyhledá-
vaným v celém širokém okolí. Přispívá k tomu 
snadná dostupnost občanů našeho Města, 
okolních měst a obcí, velké bezplatné parko-

viště v blízkosti Léčebného centra. Výhodou 
je i bezbariérový přístup do prostor léčebného 
centra a navázání smluvních vztahů se všemi 
zdravotními pojišťovnami, které hradí léčebné 
procedury. „Snažíme se poskytovat komplexní 
rehabilitační péči na nejvyšší odborné úrovni, 

kterou zajišťuje vysoce erudovaný tým fyzi-
oterapeutů, včetně rehabilitačního lékaře 
a maséra,“ zdůrazňuje ředitelka a majitelka 
Léčebného centra AKTIN v jedné osobě 
Mgr. Nitková.

Nabídka služeb je rozsáhlá
Léčebné centrum AKTIN poskytuje klien-

tům širokou nabídku rehabilitačních a regene-
račních procedur.

Klientům, kteří přicházejí do Léčebného 
centra AKTIN s žádankou od lékaře, je péče 

hrazena ze zdravotního pojištění. Je možné 
využití rekondiční nebo regenerační péče i za 
přímou platbu. 

A co všechno Léčebné centrum AKTIN 
nabízí? 

Kromě vodoléčebných procedur – bazén 
s teplou vodou, vířivky, hydromasážní vany, 
koupele s bylinkami (meduňka, levandule, …) 
jsou to masáže – klasické, reflexní. Dále para-
finové a rašelinové zábaly, suché uhličité kou-
pele. Je možné využít různé druhy elektroléčby, 
magnetoterapii, přístrojovou lymfatickou 
masáž. Těm, kteří mají problémy s pohybovým 
aparátem a bolestmi páteře, kloubů a svalů, 
pomůže individuální terapie s fyzioterapeutem. 
Fyzioterapeuti pomohou při léčbě poúrazových 
a pooperačních stavů.

 Více informací naleznete v novinách na 
straně 11 nebo na webových stránkách centra 
www.lcaktin.cz.

Léčebné centrum AKTIN má ve své nabídce 
i lázně. Je to 14denní program s přesně ordino-
vanými procedurami. Klienti musí docházet 
pravidelně dle časového harmonogramu. 
„Efekt rehabilitace je výrazný,“ vysvětluje 
výhody Mgr. Eva Nitková.

Léčí inkontinenci i funkční 
neplodnost

Mezi speciality Léčebného centra AKTIN 
patří léčba močové inkontinence. Individuální 
cvičení v kombinaci s využitím speciálního 
elektroléčebného přístroje, určeného k diagnos-
tice i elektrostimulaci, dělá zázraky. „Příčiny 
inkontinence mohou být různé, například 
oslabení pánevního dna po porodu, gyneko-
logických operacích atd. Je to hodně intimní 
záležitost, která ženy často trápí, ale neléčí ji, 
protože se za ni stydí. Když pak přijdou k nám, 
velmi rychle poznají výsledky a účinek terapie,“ 
říká Mgr. Nitková a dodává, že v Léčebném 
centru AKTIN léčí některé druhy funkční 
ženské sterility a další gynekologické potíže 
metodou paní Mojžíšové. „Mohu se pochlubit 
už několika narozenými dětmi, máme i první 
dvojčátka,“ usmívá se spokojeně.

Léčebné centrum AKTIN od svého vzniku 
spolupracuje se sdružením tělesně postižených 
občanů – APROPO. Vozíčkářům zajišťuje kom-
plexní rehabilitační péči dle předem rezervova-
ného časového harmonogramu.

Vánoční dárky
Léčebné centrum AKTIN nabízí dárkové 

poukazy, na které si mohou obdarovaní vybrat 
procedury dle vlastního výběru. „Myslím, že 
je to hezký a u našich klientů oblíbený dárek 
třeba pro rodiče,“ podotýká Mgr. Nitková. 
V prosinci centrum plánuje zajímavé nabídky 
regeneračních služeb k 3. výročí jeho existence. 
Informace pro zájemce budou na webových 
stránkách. 

Mgr. Eva Nitková neskrývá, že ji práce 
v Léčebném centru AKTIN baví a naplňuje. 
„Naším krédem je spokojená klientela, která 
se k nám ráda vrací, protože oceňuje příjemný 
přístup personálu a špičkovou kvalitu služeb. 
Jsem moc ráda, že se v mých šlépějích vydal 
i můj syn. Z mé firmy se tak stala rodinná firma 
a moje práce bude mít pokračovatele,“ uzavírá 
majitelka Léčebného centra AKTIN.

PaedDr. Zuzana Sedláčková

léčebné centrum aKtIN slaví tři roky existence

městská policie zve 
na další bezplatný 
kurz pro veřejnost

Městská policie Ostrava pořádá v rámci 
projektu Bezpečnější Ostrava další bezplatný 
kurz pro veřejnost, a to 30. listopadu 2011 od 16 
hodin. Místem konání bude tentokrát budova 
na ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravě (bývalé 
ředitelství městské policie).

Ústředním tématem setkání s občany bude 
„prevence majetkové trestné činnosti“, což 
je téma v období nadcházejících vánočních 
svátků, které s sebou přinášejí bohužel rovněž 
zvýšený počet krádeží, nanejvýš aktuální. 
Občanům budou na toto téma přednášet stráž-
níci i policisté. Samozřejmě nebude chybět 
oblíbená sebeobrana. A i tentokrát bude připra-
ven dětský koutek pro děti účastníků kurzu. 

Připomínáme, že je vhodné si s sebou 
přinést sportovní oblečení (pro výuku sebeo-
brany), popř. volnější obuv na přezutí a hygi-
enické 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 prostřed-
nictvím elektronické pošty na adrese info@
mpostrava.cz.

Není potřeba se předem na kurz přihlašovat.
Vladimíra Zychová Městká policie Ostrava
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Naši jubilanti v listopadu 2011
Blahopřejeme!

Grela Ivo, Horváth Emil, Mikulíková Jarmila, Havlásková Jana, Tajzichová Michala, 
Justová Šárka, Guňková Lenka, Návrat Emil, Ševčík Petr, Hainzel Ivo, Chýlková 
Jana, Jano Karol, Bařina Petr, Doležalová Lenka, Botoš Barnabáš, Sladčíková 

Nadka, Blanař Vladislav, Bočková Věra, Valachovič Karol, Jurčik Zdeněk, Sasinová 
Marie, Botošová Mária, Šochová Jindřiška, Lipják Jozef, Škutová Anna, Křístková 
Helena, Lopata Jaroslav, Halčáková Veronika, Scholtysková Mária, Mrozovský 

Andělín, Václavková Libuše, Němečková Danuše, Najzarová Maria, Procházka Josef, 
Kubinová Marta, Sztwiertnia František, Sovová Božena, Hankusová Alžběta, Sadovský 

Otokar, Sýkorová Marie

 Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví a osobní pohody!

Jména oslavenců v této společenské rubrice zveřejňujeme bez jejich předchozího souhlasu. Pokud si ob-
čan zveřejnění nebude přát, je tento požadavek nutno uplatnit u redakční rady nebo zaslat na adresu 
úřadu nejpozději do uzávěrky RaB novin, tj. do 15. dne v měsíci. Jelikož v informačním systému 

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

Celý 
měsíc

během 
půjčování

Městská knihovna Radvanice-taková 
bývala Ostrava – výstavka vybraných 
fotografií z archívu

1. 11. 15:00 Klub důchodců při DPS Bartovice – 
Posezení u kávy 

1. 11. až 
2. 11.

9:00 až 
18:00

Občanské sdružení „Vzduch“ – 
odpadová vernisáž – Nespalujme, 
raději recyklujme –Sokolovna 
v Radvanicích

2. 11. 16:00 Komise výstavby – zasedací 
místnost úřadu

2. 11. 15:00 Komise sociální – zasedací místnost 
úřadu

3. 11. až 
6. 11. SPCCH Radvanice – víkendový pobyt

3. 11. 16:00 Klub důchodců Bartovice – 
Podzimní rozjímání 

7. 11. 17:00 ZO ČZS Radvanice – výbor – 
Vánoční instruktáže

8. 11. 14:00 Komise školství, mládeže a sportu – 
zasedací místnost úřadu

9. 11. 15:30 Komise bezpečnosti a dopravy – 
zasedací místnost úřadu

9. 11. 16:00 Komise kulturní a sportovní – 
zasedací místnost úřadu

9. 11. 15:00 22. schůze Rady MěOb RaB – 
kancelář starostky

11. 11. 14:00 Klub důchodců Radvanice – 
Jubilanti 2. pololetí 

11. 11. 12:00 až 
14:00

Městská knihovna Radvanice – 
Podivné bytůstky – výroba postaviček 

14. 11. 15:00 Finanční výbor – zasedací místnost 
úřadu 

15. 11. 15:00 Klub důchodců při DPS Bartovice – 
Jubilanti 2. pololetí 

15. 11. 16:00 SPCCH Radvanice – výborová 
schůze

22. 11. 15:00 ZŠ Vrchlického – výtvarná soutěž 
Svět fantazie

22. 11. 17:00 Listopadový koncert vážné hudby – 
obřadní síň radnice

23. 11. 14:00 Klub důchodců Radvanice – 
ochutnávka vín

23. 11. 15:00 23. schůze Rady MěOb RaB – 
kancelář starostky

24. 11. ČSV ZO – vánoční výzdoba

25. 11. 17:00 ČSV ZO Radvanice-Bartovice – 
členská schůze – výplata dotací

29. 11. 15:00 Klub důchodců při DPS Bartovice – 
Tombola

29. 11. 15:00 SPCCH Radvanice – Posezení při 
harmonice

30. 11. 16:00 Komise životního prostředí – 
zasedací místnost úřadu

v měsíci listopadu

Kalendář
událost í

Významná životní jubilea 91 a 90 let 
oslavily paní Štěpánka Večerková a paní 
Anna Rumanová koncem měsíce září. 
V prvních dnech měsíce října pak oslavil 85 
let pan Jan Ruta. Jubilantům, dlouholetým 
obyvatelům našeho městského obvodu, osobně 
popřála starostka paní Bc. Šárka Tekielová 
a matrikářky Mgr. Taťána Frajs a Šárka 
Krkošková. Do dalších let oslavencům přejeme 
stálé zdraví, životní elán a dobrou náladu.

Mgr. Taťána Frajs, vedoucí odboru OaVV

starostka přála našim jubilantům

Doktor Datlík je projekt Oblastního spolku ČČK Ostrava a je zamě-
řený na vytváření životního postoje prospěšného pro zdraví dětí.

Do naší MŠ Radvanice dochází jedenkrát týdně paní Zdeňka 
Špundová, která děti seznamuje s prevencí úrazů, prevencí úžehu 
a spálení kůže, se zásadami racionální výživy apod., a to za pomoci 
maňáska „Datlíka“ a písniček na dané téma.

Na konci projektu, který má 8 lekcí, si děti zasoutěží a zábavnou for-
mou zopakují vše, co se naučily, a za to je „Datlík“ odmění diplomem.

Simona Slížková

datlík je prevencí proti špatným 
návykům předškolních dětí

Uzávěrka příštího 
čísla: 18. 11. 2011

Jan Ruta. Foto: Šárka Krkošková Q Anna Rumanová. Foto: Taťána Frajs Q

Štěpánka Večerková. Foto: Taťána Frajs Q

tiskařský šotek
V zářijovém čísle RaB novin si zařádil tis-
kařský šotek. Díky němu se v textu o historii 
hasičů místo správného jména Zdeňka Hubače 
objevilo jméno Zdeňka Hubáčka. Panu 
Hubačovi a jeho rodině se omlouváme.  (RED)
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V sobotu 8. října se uskutečnil v římskoka-
tolickém kostele v Ostravě-Radvanicích nád-
herný hudební svátek mladých křesťanských 
interpretů. Společně jsme si užívali téměř tři 
hodiny hudby a zpěvu v podání mladých křes-
ťanských souborů (schol) z Ostravy a okolí. 

Už od rána přijížděli ke kostelu mladí lidé, 
kteří se po úvodní bohoslužbě přemístili do 
prostor ZŠ Vrchlického, kde po příjemném 
přivítání paní ředitelkou probíhaly rozmanité 
workshopy, ve kterých si každý mohl přijít na 
své. 

Jan Spisar z Ostravské univerzity měl 
jako téma „Krásy a vady sborového zpěvu“, 
a tak uváděl posluchače do tohoto náročného 
umění. Maruška vytvářela prostor především 
pro mladší děti v „Tvořivém workshopu“, kde 
si každý vyráběl svůj vlastní hudební nástroj. 
Michal z klubu Valdocco (CSVČ Don Bosko 
Havířov) vedl zážitkový a soutěživý program 
„Stepmanie“, ve kterém si každý mohl zkusit 
pohyb na tanečních podložkách. Bouřlivými 
salvami smíchu naplnilo celou školu „Jonášovo 
divadlo“, jehož účastníci pod vedením hrajícího 
režiséra Jonáše nacvičovali divadelní epizodu 
z pomyslné zkoušky scholy, kterou pak k poba-
vení všech předvedli při odpoledním koncertu 
v kostele. 

Příjemné dopoledne završil kvalitní guláš 
pana Šebesty, po kterém se všichni účastníci 
dopoledního programu přemístili zpět ke 
kostelu, kde bylo, díky obětavé pomoci dob-
rovolníků z radvanické farnosti a pracovníků 
střediska Don Bosko v Havířově, připraveno 
zázemí na farní zahradě. Pro tento den zde 
vyrostl stanový dům s několika oddělenými 
prostorami pro čajovnu, hudební zkušebnu 
i hernu se stolními fotbálky. Podával se teplý 
čaj, káva a sladkosti všeho druhu od jednotli-
vých místních kuchařek až po voňavé pečivo 
z pekárny Mayak. V průběhu odpoledne 
pak přijížděly další účinkující soubory, aby 
postupně absolvovaly zvukovou zkoušku 

v kostele. Náš „dvorní“ zvukař Andy spolu se 
svými lidmi dělali zázraky, aby ustáli náročné 
požadavky všech jedenácti přihlášených schol. 
Letos hrál navíc poprvé kostel všemi barvami 
díky nápadité práci osvětlovače.

V 16 hodin začal vlastní KONCERT SCHOL, 
který se letos nesl ve znamení rekordního počtu 
jedenácti přihlášených souborů, ve kterých se 
představilo přibližně 130 aktivních účinkují-
cích. Před mikrofony se postupně vystřídaly 
scholy z Radvanic, Havířova-Šumbarku (Don 
Bosko), Moravské Ostravy, Svinova, Kozlovic, 
Vratimova, Pustkovce, Gold Bandu (VKH 
Ostrava), Hrabůvky, Havířova (Sv. Anna) 
a Karviné. Každá schola předvedla tři připra-
vené skladby a jako bonus navíc jsme si na závěr 
v jednom velkém stotřicetičlenném sboru zazpí-
vali píseň „Mé dlaně zvednuté“, kterou byl celý 
koncert završen. Celá přehlídka měla i přes svou 
délku živý a humorný spád díky moderátorské 
dvojici Ondra a Jonáš. 

Naším cílem při této akci není hodnotit, 
kdo je lepší, ale vzájemně se setkat, obohatit 
a povzbudit k dalšímu hudebnímu rozvoji. Jak 
hodně se nám to letos dařilo, vyjádřila hezky 
a povzbudivě i jedna účastnice koncertu.

„Musím vám a všem, kteří se zasloužili 
o letošní Radvanický Superschol, vřele 

poděkovat za nádherný zážitek, který člověka 
obohatí a potěší. Hudba byla nádherná, i když 
s nějakými chybičkami, ale to se odpouští, 
oba moderátoři skvělí a vtipní. Chodím na 
koncerty Superscholu pravidelně a vždy se 
mi líbí. Letos jsem s sebou vzala sestru, a ač 
neměla moc náladu, nelitovala. Přiznala se mi, 
že chvílemi měla z hudby dokonce „husí kůži“, 
jak na ni zapůsobila. Jen mě mrzí, že tento kon-
cert zhlédlo docela málo lidí. Nejvíce to bylo 
vidět, když nastoupili všichni mladí účinkující 
a zůstali v lavicích jen posluchači, mrzelo mě 
to. Přeji vám i všem mladým dobrovolníkům 
hodně takových akcí a veliký potlesk od obe-
censtva,“ řekla L. Pálková.

Veliké poděkování patří také Magistrátu 
města Ostravy a městskému obvodu Radvanice 
a Bartovice za významnou finanční podporu, 
děkujeme i Nadaci ArcelorMittal za finanční 
podporu.  Marek Jargus, farář
Více fotografií najdete na poslední straně.

radvanický superschol 2011: pestrá hra barev, tónů a hlasů
V radvanickém kostele opět zpívaly scholy

Scholy nacvičovaly v ZŠ Vrchlického  Q

i v radvanickém kostele. Foto: archiv

Hrad Sovinec byl založen po roce 1329 
a v 16. století rozšiřován. V letech 1627 až 1643 
byl hrad mohutně opevněn. Po skončení druhé 
světové války hrad vyhořel. Hrad leží v severní 
části Jeseníků a je poměrně hojně navštěvován 
turisty z celé republiky i ze zahraničí. Je prav-
dou, že i když je hrad postupně restaurován, 
je pokládán za ruinu. Chybí finanční krytí na 
náročnou opravu. 

Klub důchodců Bartovice ve spolupráci 
s Klubem důchodců – DPS – Bartovice uspo-
řádal poznávací zájezd na tento hrad. Krásné 
počasí, což je v Jeseníkách řekněme vzácné, 
umožnilo všem zúčastněným poznat nejenom 
krásu této lokality, ale pomohlo utužit i vzá-
jemné přátelství. A tak se bude na tento zájezd 
v obou klubech dlouho vzpomínat. Dík patří 
hlavně našemu sociálnímu odboru, který dbá 
o kulturní vyžití našich seniorů. 

(JAS)

senioři dobývali hrad sovinec

Delegace účastníků zájezdu v útrobách hradu.  Q

Foto: archiv

drakiáda 2011
Jako každoročně s příchodem podzimu se 

na ulici Pastrňákova dne 16. 10. 2011 konal již 
4. ročník Drakiády, kterou pořádá městský 
obvod Radvanice a Bartovice se Sborem dob-
rovolných hasičů Ostrava Radvanice. Za krás-
ného slunečného, avšak bezvětrného počasí 
se sešlo 74 draků vyrobených i kupovaných, 
které se jejich majitelé snažili dostat až do 
modrého nebe. Bylo to však velmi těžké, přesto 
pár draků za vydatné pomoci rodičů k nebi 
vzlétlo. Hodnocen byl hlavně vzhled, technické 
provedení, nápaditost. V kategorii starších se 
umístila na 3. místě Karin Kasalová, 2. místě 
Daniel Máslo a na 1. místě Borovi. Ti nejmenší 
byli zařazeni do kategorie mladších, kde se na 
3. místě umístila Hana Kubíčková, 2. místě 
Štěpánka Vaňková a jako výherce této kate-
gorie se stal Václav Beneš. V malování draků 
na cestu se umístila na 3. místě Tereza Pilná, 
2. místo obsadila Kristína Miklošová a výher-
cem se stala Zuzana Sasínová. Ceny výhercům 
ale i dalším účastníkům rozdával náměstek 
primátora Bc. Aleš Boháč společně se starost-
kou městského obvodu Bc. Šárkou Tekielovou. 
Výherce si odnesl krásnou a sladkou cenu 
v podobě dortu ve tvaru draka. Celá akce byla 
doprovázena dalším programem v podobě 
her a soutěží, představil se rovněž jízdní oddíl 
městské policie a modeláři. Pro soutěžící bylo 
připraveno rovněž občerstvení a nechyběla 
pro toto období typická pochoutka – pečené 
brambory v ohni. Před samotnou drakiádou 
byla vyhlášena grafická soutěž na základních 
a mateřských školách městského obvodu. Práce 
byly na konci Drakiády vyhodnoceny a vítě-
zům předány věcné ceny. Těšíme se příští rok 
v říjnu na dalším ročníku Drakiády.

SDH Ostrava Radvanice
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Běh naděje na 
zŠ Vrchlického

Dne 7. 10. se konal na naší škole již tradičně 
Běh naděje. Zástupci TJ Sokol Radvanice 
a Bartovice, pan PaedDr. Josef Přibyl a paní 
Miroslava Pěčková, navštívili všechny třídy 
školy s pokladničkou. Běh naděje má na 
naší škole dlouholetou tradici a letos jsme 
přispěli částkou 2 876 Kč. Nejvíce přispěli 
žáci IV. A třídy – 872 korunami. Počasí nám 
nepřálo, a tak žáci v Bartovicích běhali v tělo-
cvičně a žáci v Radvanicích teprve poběží. 

Děkujeme všem rodičům, kteří zaslali 
finanční příspěvek na tuto charitativní akci.

Vedení ZŠ Vrchlického
Foto: Martina Stankušová

Běh naděje na 
zŠ trnkovecká

Dne 7. října se uskutečnil již tradiční Běh 
naděje spojený s finanční sbírkou na hledání 
léků proti rakovinným onemocněním. Letos 
nám počasí nepřálo, a tak zahájení proběhlo ve 
školní hale, kde zaměstnanci školy i jednotlivé 
třídy předaly svůj finanční příspěvek. Celkem 
jsme v tomto roce vybrali 1356 korun.

Žáci jednotlivých tříd si místo venku zabě-
hali v tělocvičně školy.

Mgr. Ivana Kačmaříková
Foto: Archiv ZŠ Trnkovecká

Koncem září se uskutečnil výlet redak-
torů školního časopisu „Listy Vrchličáku“ 
do Jeseníků. Paní vychovatelka Lenka 
Laštuvková je už pátý rok i editorkou našeho 
časopisu. Měla velmi těžký úkol – vybrat 
nejpilnější redaktory, kteří s ní na výlet 
pojedou. Je nás totiž přes 30 a téměř všichni 
chtěli jet. Nakonec se nás 16 sešlo v sobotu 
ráno před školkou a vlakem ze Svinova jsme 
i přes výluku dorazili na chatu do Petrovic. 

Tam jsme se rozdělili do 2 soutěžních 
skupinek- Avataři a McDonaldi. Hráli jsme 
zejména slovní hry, rozvíjeli jsme slovní 
zásobu a také se učili pracovat na počítači. Na 
našem skvělém výletě totiž probíhalo i školení 
redaktorů. Pak jsme si předvedli svá herecká, 
pěvecká nebo taneční umění. Nejvíce mne asi 
bavily hry, v nichž jsme museli předvádět či 
vymyslet pokřik, reklamu či film. Odpoledne 
vypukly i sportovní a míčové soutěže. Táborák 
nesměl chybět, zpívalo se a opékali jsme si 
párky. Později večer proběhla stezka odvahy. 
Dělila se na různé skupiny podle toho, na co 
si kdo troufal. Někteří šli jen kolem chalupy, 
jiní k obchodu nebo až na hřbitov. Já měla jít 
až na hřbitov, ale tu noc v obci jezdili řidiči 
jak utržení ze řetězu, tak to paní vychovatelka 
nedovolila. Skvělé jídlo nám vařila nejhodnější 
maminka Kateřina Štrochová, která je již léta 
patronkou naší družiny. 

Mistrem míče se letos stal Vojta Svrčina 
s Kristýnou Zimmerovou. Mistrem slova zase 
Klára Pytelková a já. Povedly se nám totiž 
různé básníčky, příběh na jedno písmenko, 
pohádka i fantazie. V neděli večer už maminky 
čekaly nadšené redaktory. Na výletě jsme 
vytvořili spoustu nových článků, které si 
můžete přečíst na internetu: listvrch.atlasweb.
cz. Také se na nás můžete podívat na obecní 
televizi – listopad 2010.

Určitě jsme se hodně naučili a děkujeme 
paní vychovatelce za trpělivost. Všem se výlet 
moc líbil a příští rok pojedeme zase.

Dominika Liščáková, žákyně VI. A

Výlet redaktorů školního časopisu

Foto v příjemném zákoutí zahradní pergoly  Q

nemohlo chybět. Foto: ZŠ Vrchlického

V pátek 23. září již od rána zněly mateřskou 
školou Ještěrka písničky o zvířátkách, a to 
proto, že se děti ze všech tříd chystaly na výlet 
do Zoologické zahrady v Ostravě. Když děti 
s učitelkami přijely do ZOO, tak se rozdělily do 
tří různých skupin. 

První skupina nejstarších dětí ze třídy 
Myšek šla na výukový program o Afrických 
zvířatech. Tam se děti nejen dověděly něco 
o životě zeber, žiraf a antilop, ale také si sáhly 
na preparovaného lemura, rohy antilopy, 
obratel žirafy, peří bílého páva a také pštrosí 
vejce. Po velmi poučném výukovém programu 
se děti ještě šly projít po zoologické zahradě, 
aby mohly zhlédnout také slony, opice a tygry. 
Druhá skupina dětí ze třídy Berušek šla také na 

výukový program, který byl zaměřen na rozvoj 
hmatového smyslu a nesl název Zvířátka. Děti 
si zde sáhly na spoustu preparovaných zvířátek 
(ježek, datel, havran, levhart), ale také si mohly 
osahat kůži lišky, rysa, sloní zub a ptačí peří. 
Na závěr výukového programu se děti vyfotily 
s kůží rysa a šly se pak podívat na sloní a tygří 
miminko.

Třetí skupina dětí ze třídy Myšek si prošla 
část zoologické zahrady zvanou „statek“. Zde 
se děti seznámily s domácími zvířaty (prase, 
kozy, krávy…) a také se dověděly, kde bydlí, jak 
se jmenují jejich mláďátka a co jí. 

Výlet se zásluhou pěkného počasí vydařil 
a všem dětem se velmi líbil.

Bc. Hanka Holubová

Návštěva zoologické zahrady

Děti z mateřské školy se vyfotily s levhartem. Foto: Hanka Holubová Q
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Na konci školního roku paní vychovatelka 
Lenka Laštuvková dětem z družiny slíbila, že za 
skvělou reprezentaci školy v hale Sareza na celo-
ostravské přehlídce ŠD uspořádá pro děti „Noc 
v družině“. Sešli jsme se vpodvečer v naší krásné 
družince a zkoušeli nové hry. Pak jsme zašli na 
hřiště za školu a zahájili jsme závody družinek. 

Vodníci se mohli pyšnit vítězstvím v závo-
dech v pytlích a Piráti zase vítězstvím v míčo-
vých hrách. Pak jsme se pokoušeli pinkat 
badminton. Moc nám to nešlo, tak jsme chvilku 
trénovali. A za chvíli vypukla soutěž. Vítězná 
dvojice byla Kamila Holmanová a Dominika 
Liščáková. 

Když se začalo stmívat, vrátili jsme se 
zpátky do družinky na film Percey Jackson – 
zloděj blesku. Po filmu následovala stezka 
odvahy. Osvětlena jen blikajícími svíčkami 
vedla stezka tmavými chodbami naší školy. 
U hořící svíčky jsme se podepisovali na 
listinu odvahy. Všichni se trošku báli, ale 
zvládli to. Až ve spacáku jsme si vyprá-
věli strašidelné historky. Nejvíce jich znal 
Dominik Petr Orel, Kristýna Zimmerová 
a Dominika Liščáková. Po strašidelných 
historkách jsme šli do hajan. Všichni jsme se 
vyspali na zemi ve spacácích do růžova. Moc 
se nám noc v družině líbila.

ZŠ Vrchlického,  
Dominika Liščáková, žákyně VI.A

Noc v družině

Noci v družině předcházely soutěže. Foto:  Q

Lenka Laštuvková

V pondělí 26. 9. bylo ve školce opět veselo. 
Přijeli se za námi podívat dva kamarádi – pejsci 
z plemene Belgického ovčáka – tervuerena, 
využívaní na canesterapii, kteří nám předvedli, 
jak umějí poslouchat, hrát si a mazlit se. Pejsci 
dětem pomáhají odbourávat sociální a citové 
deprivace, překonávat různé fóbie, úzkost, 
depresi, jejich působením se zlepšují tělesné, 
pohybové, ale i logopedické vady apod. Paní 

cvičitelka nám vysvětlila, jak se k pejskům 
máme chovat a neubližovat jim. Nakonec jsme 
se s pejsky pomazlili taky a společně jsme 
se vyfotili. Za své vědomosti, jak se o pejsky 
správně starat, dostaly děti různé upomínkové 
dárečky. Setkání se nám velmi líbilo a moc se 
těšíme znovu na jejich návštěvu.

Text a foto: Marcela Krystyjanová,  
MŠ Za Ještěrkou

Pejsci ve školce Za Ještěrkou

Do divadla loutek na alternativní scénu jsme 
dne 12. 10. zavítali poprvé. Nikdo netušil, co 
nás čeká. Samozřejmě pohádka „O víle menší 
než zrnko máku“, ale kde? Jak? Vždyť sedíme 
přímo v pohádce!

Byli jsme zataženi přímo do děje, což nás 
velmi překvapilo. Naším úkolem bylo pomoci 
stromům Lále a Lulu najít vílu, která se zmen-
šila natolik, že nebyla vůbec vidět. Na konci 
představení se ale přece jen něco stalo. Vílu 
jsme našli. Jak? Jděte se podívat, stojí to za to!

Simona Slížková

Návštěva divadla loutek v Ostravě

Při návštěvě divadla loutek nemohlo chybět  Q

foto s loutkami. Foto: Simona Slížková

Fantazie našich dětí

Projevila se opět při úpravě dýní při již tra-
diční podzimní výstavě těchto dekorativních 
plodů. A které byly nejhezčí? Hodnocení bývá 
těžké, protože se líbily všechny. Nejvíce zau-
jaly tyto exponáty:
 ZŠ Trnkovecká
1. 2. třída
2. Bandy, Blažek, Koleja, 7. třída
3. 2. třída
4. Koleja, 7. třída
5. Jáni, 7. třída
 ZŠ Vrchlického – školní klub
1. Sasynová, II. A, Holubová, IV. A
2. Holubová, IV. A
3. Slívová, VII. A
4. Zimerová, VI. A
5. Matyáš, V. A

Všem oceněným žákům blahopřejeme 
a ostatním soutěžícím děkujeme za jejich 
snahu.

Za organizátory výstavy ČZS M. Pěčková
Další fotografie najdete na poslední straně.

Ještěrka 
na radvanických 
slavnostech

Na sobotu 17. září se děti z mateřské školy 
Za Ještěrkou v Bartovicích velmi těšily. 
Vystupovali se svými tanečky v programu 
Radvanických slavností. Děti si připravily cho-
reografii k pohádkovým písničkám Lotrando 
a Zubejda, se kterou se úspěšně zúčastnily 
několika tanečních soutěží, a zcela nový tane-
ček Šmoulové, který zatančili ve „šmoulích“ 
kostýmech. Za svou snahu byli odměněni vel-
kým potleskem obecenstva, chutným koláčem 
a drobností od OÚ Radvanice-Bartovice.

Text a foto MŠ Za Ještěrkou



1. Úterý OTEVŘENÍ RESTAURACE  
s poledním MENU!

 2. Středa Taneční škola Marka Dědíka 
Výuka párových tanců od 18 hodin.

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

 4. Pátek Pitná kůra v osvěžovně 
Od 15 hodin můžete v prostotách bývalého Motobaru 
doplnit tekutiny, posedět a osvěžit paměť se zdejšími 
starousedlíky. Jukebox hraje vše!

 5. Sobota Sobotní turnaj v šipkách 
Od 15 hodin zápis, od 16 hodin zápas.

 6. Neděle Nedělní kurzy – modeling, dramatický, 
rétorika, tvůrčí psaní 
Pro všechny věkové kategorie, individuální přístup. 
Hlásit se je možné i v průběhu kurzu. Kurzy probíhají 
v neděli od 15 hodin. 

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

 8. Úterý ČAJE O PÁTÉ 
Každý lichý týden probíhají Čaje o páté. K poslechu 
a tanci hraje živá kapela nebo živý kapelník s repro-
dukcí. Vraťme se do starých časů… vraťme se na lázeň-
skou kolonádu… 
Začátek v 17 hodin, vstupné dobrovolné. Možná rezer-
vace míst.

 9. Středa Taneční škola Marka Dědíka 
Výuka párových tanců od 18 hodin.

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

11. Pátek Taneční škola Marka Dědíka  
Výuka profesionálních tanečníků, příprava na meziná-
rodní soutěž.

12. Sobota Pitná kůra v osvěžovně 
Od 15 hodin můžete v prostotách bývalého Motobaru 
doplnit tekutiny, posedět a osvěžit paměť se zdejšími 
starousedlíky. Jukebox hraje vše!

13. Neděle Nedělní kurzy – modeling, dramatický, 
rétorika, tvůrčí psaní 
Pro všechny věkové kategorie, individuální přístup. 
Hlásit se je možné i v průběhu kurzu. Kurzy probíhají 
v neděli od 15 hodin. 

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

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

16. Středa Taneční škola Marka Dědíka 
Výuka párových tanců od 18 hodin.

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

18. Pátek Pitná kůra v osvěžovně 
Od 15 hodin můžete v prostotách bývalého Motobaru 
doplnit tekutiny, posedět a osvěžit paměť se zdejšími 
starousedlíky. Jukebox hraje vše!

19. Sobota KONCERT – MARKUS B. 
Vystoupení úspěšného německého zpěváka Markuse B. 
v prostorách bývalého Motobaru. Začátek ve 20 hodin. 
Vstupné dobrovolné. Info: www.markusb.eu

20. Neděle Nedělní kurzy – modeling, dramatický, 
rétorika, tvůrčí psaní 
Pro všechny věkové kategorie, individuální přístup. 
Hlásit se je možné i v průběhu kurzu. Kurzy probíhají 
v neděli od 15 hodin. 

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

22. Úterý ČAJE O PÁTÉ 
Každý lichý týden probíhají Čaje o páté. K poslechu 
a tanci hraje živá kapela nebo živý kapelník s repro-
dukcí. Vraťme se do starých časů… vraťme se na lázeň-
skou kolonádu… 
Začátek v 17 hodin, vstupné dobrovolné. Možná rezer-
vace míst.

23. Středa Taneční škola Marka Dědíka 
Výuka párových tanců od 18 hodin.

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

25. Pátek Soukromá akce  
Velký sál.

26. Sobota Pitná kůra v osvěžovně 
Od 15 hodin můžete v prostotách bývalého Motobaru 
doplnit tekutiny, posedět a osvěžit paměť se zdejšími 
starousedlíky. Jukebox hraje vše!

27. Neděle Nedělní kurzy – modeling, dramatický, 
rétorika, tvůrčí psaní 
Pro všechny věkové kategorie, individuální přístup. 
Hlásit se je možné i v průběhu kurzu. Kurzy probíhají 
v neděli od 15 hodin. 

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

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

30. Středa Taneční škola Marka Dědíka 
Výuka párových tanců od 18 hodin.

prOGram 
spOlEČENsKÉHO dOmU V OstraVĚ-BartOVICÍCH lIstOpad 2011

drOBNÉ OpraVY 
stŘECH
VOLEJTE 

731 324 966 



 
www.lcaktin.cz 

Léčebné centrum AKTIN                   Léčebná rehabilitace VRATIMOV 
Za Ještěrkou 629/1         Frýdecká 59 
Ostrava –Bartovice         Vratimov 
tel. 733 700 004          tel. 596 732 663 
 
Vážení klienti! 
Léčebné centrum AKTIN a Léčebná rehabilitace Vratimov poskytují rehabilitační péči předepsanou lékařem (je hrazena 
pojišťovnou). Je také možné využít regenerační služby, které jsou hrazeny klientem přímou platbou. 
 
POSKYTOVANÁ REHABILITAČNÍ PÉČE    REGENERAČNÍ SLUŽBY
Vodoléčebné procedury (Ostrava-Bartovice)          klasické masáže (záda, šíje, celková) 
 cvičení v rehabilitačním bazénu           zábal (parafínový, rašelinový) 
 hydromasážní vany             bazén s teplou vodou (6 x 4 metry) 
 vířivka na horní a dolní končetiny           hydromasážní vany 
 suché uhličité koupele            přísadové koupele (meduňka, levandule, …) 

Elektroléčba              lymfoven 
 magnetoterapie, ultrazvuk            možnost zakoupení permanentek, dárkových  
 všechny druhy analgetických a stimulačních proudů           poukazů, zvýhodněných balíčků služeb 
 lymfoven (přístrojová lymfatická masáž) 

Individuální terapie s fyzioterapeutem 
 léčba poúrazových a pooperačních stavů 
 léčba bolestivých stavů pohybového aparátu (bolest páteře, kloubů, svalů) 
 mobilizace páteře a periferních kloubů, míčková facilitace 
 individuální léčebná tělesná výchova, instruktáž cvičení 
 léčba močové inkontinence 
 léčení některých druhů ženské sterility a dalších gynekologických potíží  

metodou p. Mojžíšové – provádí Mgr. Eva Nitková 
Těšíme se na Vaši návštěvu.    

Štípané palivové dříví
brikety a pelety

nabízí provozovna společnosti
Dřevoprodej Morava s.r.o.

Na adrese Frýdecká 194, Šenov
cca 200 m nad restaurací Na Lapačce

Slaměné pelety 4,20 Kč/kg
Dřevní pelety  od 5,10 Kč/kg 
Dřevní brikety od 45 Kč/10 kg
Bříza, buk, smrk -
pytlované, štípané od 45 Kč/10 kg
Smrk štípaný, sypaný 790 Kč/m3

Buk štípaný, sypaný 1.180 Kč/m3

Ceny včetně DPH

Vlastní odběr na místě nebo zajistíme
dopravu za 15 Kč/km

Tel. 773 86 86 83
www.drevoprodejmorava.cz

e-mail : info@drevoprodejmorava.cz

Oprava chladniček
a mrazniček
- oprava v bytě zákazníka

- tlakování a plnění autoklimatizací
Mechanik: Radim Holaň, Mobil: 605 140 362

Ostrava-Nová Bělá, Krmelínská 357

O L Y M A R 
dom. potřeby a železářství
(Šenov náměstí, 1. patro nad HRUŠKOU)

NOVĚ NABÍZÍME:
SODA STREM – výměna 
bombiček 199 Kč
Velký výběr domácích 
potřeb od českých výrobců
TESCOMA – každý měsíc 
AKCE
ELEKTROSPOTŘEBIČE – ETA, 
SENCOR 
VICTORINOX – švýcarské 
kapesní nože
Těšíme se na Vás
Po–Pá 8:00–17:00, So 8:00–11:30
Tel.: 731 161 773

Šití, oprava a úprava oděvů
Zdeňka Majkusová

Kobrova 577/1
Ostrava-Radvanice

Mobil: 790 352 210 nebo 732 300 172

Pondělí–pátek 9:00–11:00 14:00–16:00 hodin 
Sobota 9:00–11:00 hodin
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ZE ŽIVOTA NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ DÝNI

DRAKIÁDA

ŘÍJNOVÝ KONCERT KONZERVATOŘE NA RADNICI


