Vážení čtenáři,
držíte v rukou první číslo RaB novin
v novém roce 2010. Dovolte, abychom
Vám poděkovali za spolupráci
v loňském roce a popřáli Vám v novém
roce hodně zdraví, štěstí, úspěchů
v osobním a pracovním životě.
Doufáme, že Vaše Rabky budou
zdrojem všech důležitých informací
o dění ve Vašem obvodu.
Vaše redakční rada

zdarma	ROČNÍK XIX

leden 2010

Schválili jsme rozpočet pro rok 2010
V závěru roku byl na zasedání zastupitelstva městského obvodu schválen rozpočet
pro rok 2010. Rozpočet zahrnuje nižší výdaje
oproti roku 2009, neboť v minulém roce došlo
ke snížení transferu ze statutárního města
Ostrava a ke snížení výnosu daně z nemovitostí, dále bylo přihlédnuto k navýšení cen služeb a k mimořádným jednorázovým výdajům.
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ZDROJE byly schváleny v celkové výši 39 mil.
korun; oproti roku 2009 budou příjmy nižší
zejména z důvodů:
- hospodářské krize, v jejímž důsledku došlo
ke krácení transferu z města o 5 %, což ve
finančním objemu představuje 978 tis. Kč,
- rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
týkající se výpočtu daně z nemovitostí, kdy
budou plátcům daně vráceny přeplatky na
dani v důsledku snížení daňové povinnosti,
- nezapojení příjmů z prodeje nemovitostí –
v případě uskutečněných prodejů budou
příjmy zapojeny dodatečně.
Nižší jsou i dotace ze státního rozpočtu na
sociální dávky – tyto zdroje budou zahrnuty
do rozpočtu v průběhu roku. Jedinou položku,
u které dojde k významnějšímu nárůstu, jsou
příjmy z pronájmu bytů. Tyto prostředky
však budou použity na opravy a rekonstrukce
bytového fondu. Městský obvod bude nadále
hledat další zdroje příjmů. Budou vytipovány
pozemky, které nejsou pro městský obvod
z hlediska např. jejich polohy nebo rozlohy
využitelné, a ty budou nabídnuty k prodeji.
VÝDAJE byly schváleny ve výši 39 mil.
korun – vzhledem ke snížení příjmů musely
být dle možností kráceny. Oproti roku 2009
jsou však výrazně navýšeny výdaje na opravy,
údržbu, rekonstrukce a modernizace bytového fondu v souvislosti se zvýšením příjmů

Foto Aleš Boháč

z nájemného. V rozpočtu na rok 2010 jsou
obsaženy investiční v ýdaje na byty, prostředky na vybudování kontejnerových stání
a prostředky na realizaci rekonstrukce MŠ
v Bartovicích.
Pokud se v průběhu roku podaří získat dodatečné příjmy, budou přednostně financovány
tyto akce:
- dokončení rekonstrukce MŠ Za Ještěrkou
v Ostravě-Bartovicích,
- v ybavení nové třídy MŠ Za Ještěrkou
v Ostravě-Bartovicích,
- projektová dokumentace rekonstrukce kuchyně MŠ na ulici Těšínské
v Ostravě‑Radvanicích a rekonstrukce prostor ve dvoře radnice,

- rekonstrukce komunikací,
- rekonstrukce chodníků,
- oplocení na hřbitově v Ostravě-Bartovicích,
- rozšíření parkoviště před MŠ Za Ještěrkou
v Ostravě-Bartovicích.
O financování vybraných akcí bude požádáno
statutární město Ostrava, a to na:
- rekonstrukci bytů,
- rekonstrukci školských zařízení,
- rekonstrukci místních komunikací a chodníků,
- výstavbu kruhového objezdu Těšínská –
Čapkova – Lihovarská,
- zklidnění ulice Těšínské.
Ing. Břetislav Blažek, CSc., starosta

QQ Zastupitelstvo zahájilo představení dětí z Mateřské školy Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou. Poté už zahájil jednání starosta Ing. Břetislav Blažek, CSc.
(na prostřední fotografii). Zastupitelstvo sledovali také někteří obyvatelé Radvanic a Bartovic. Snímky Zuzana Sedláčková

Nový rozpočet obvodu na rok 2010
Příjmy a financování podle položek
rozpočtové skladby na rok 2010 (v tis. Kč) RaB
Pol. Název položky
1341 Poplatky ze psů
1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství
1347 Poplatky za provozovaný výherní hrací přístr.
1361 Správní poplatky
1511 Daň z nemovitosti
Daňové příjmy celkem
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2112 Příjmy z prodeje zboží
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
2122 Odvody příspěvkových organizací
2131 Příjmy z pronájmu pozemků
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí
2141 Příjmy z úroků
2212 Přijaté sankční platby
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého majetku
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
Nedaňové příjmy celkem
4112 Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu
4116 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu
4121 Neúčelová neinvestiční dotace
4134 Převody z rozpočtových účtů
Přijaté dotace a převody
Příjmy CELKEM
Konsolidace příjmů (-Pol 4133)+(-Pol 4134)
Příjmy CELKEM po konsolidaci
8115 Změna stavu na bankovních účtech
8124 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjč. prostř.
Financování CELKEM
Celkové zdroje

2010
195
140
360
660
4 300
5 655
190
3
100
303
400
9 200
1
100
10
1
130
1
10 439
1 813
400
19 652
747
22 612
38 706
747
37 959
4 511
-3 465
1 046
39 005

Běžné výdaje v členění dle paragrafů rozpočtové skladby
a druhu výdaje na rok 2010 (v tis. Kč) RaB
OdPa Název OdPa

Běžné výdaje

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2212 Silnice
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2333 Opravy drobných vodních toků
Služby pro obyvatelstvo
3111 Předškolní zařízení
3113 Základní školy
3141 Školní stravování
3231 Základní umělecké školy

1 880
1 120
665
95
17 996
1 282
4 669
590
50

Věcný dar
Městský obvod Radvanice a Bartovice začal ve 3. čtvrtletí roku
2009 provádět rekonstrukci hospodářského pavilonu Mateřské
školky Za Ještěrkou 8 v Ostravě – Bartovicích. V těchto prostorách v rámci rekonstrukce došlo ke zrušení garáže, která současně
sloužila i jako dílna a prostor pro uskladnění nářadí na údržbu
objektu a ploch mateřské školky. Organizace GEMEC – UNION
a.s., odštěpný závod Ostrava, věnovala městskému obvodu věcný
dar – UNIMO buňku v hodnotě 30 tisíc korun, ve které vznikla
malá dílna pro údržbáře a skladové prostory pro uskladnění nářadí
na údržbu objektu a ploch mateřské školky. UNIMO buňka byla
zástupcům obce vedením společnosti předána dne 21. prosince
2009.
Ing. Bc. Ivana Michálková, místostarostka
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3314 Činnosti knihovnické
3319 Ostatní záležitosti kultury
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.
3612 Bytové hospodářství
3613 Nebytové hospodářství
3632 Pohřebnictví
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3729 Ostatní nakládání s odpady
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Sociální věci a politika zaměstnanosti
Osobní asist., peč. služba
4351
a podpora samost. bydlení
4399 Kluby důchodců
Bezpečnost státu a právní ochrana
5512 Požární ochrana – dobrovolná část
Všeobecná veřejná správa a služby
6112 Zastupitelstva obcí
6171 Činnost místní správy
6310 Služby peněžních ústavů
6399 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6409 Nespecifikovaná rezerva
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní
6330
úrovně
Běžné výdaje CELKEM
Konsolidace výdajů (- OdPa 6330)
Běžné výdaje po konsolidaci

5
15
220
477
7 566
355
325
615
310
140
1 377
494
220
274
997
997
15 603
2 654
12 689
60
200
0
747
37 717
-747
36 970

Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby
na rok 2010 (v tis. Kč) RaB
OdPa Název OdPa

Budovy, stavby,
stroje, zařízení
a dopr. prostředky

Služby pro obyvatelstvo
3111 Předškolní zařízení
3612 Bytové hospodářství
3639 Komunální služby a územní rozvoj
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
Kapitálové výdaje CELKEM

Zavedení poskytování
veřejné služby

67
934
132
902
2 035

Od ledna nového roku je na městském obvodě nově zavedena tzv.
veřejná služba.
Veřejnou službou se rozumí pomoc obci v záležitostech, které
jsou v zájmu obce, zejména při zlepšování životního prostředí v obci,
udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoci v oblasti
kulturního rozvoje a sociální péče. Jedná se o nově zavedený institut – zpočátku by mělo veřejnou službu vykonávat 5 osob týdně, po
6 hodinách denně, následně dle zkušeností a dle potřeb bude možné
počet těchto osob navýšit.
Prvním úkolem bude úklid ulic Těšínské a přilehlých, poté bude
následovat úklid dalších ulic a veřejných prostranství. Vzhledem
k tomu, že veřejnou službu budou vykonávat především osoby, které
jsou dlouhodobě nezaměstnané a tudíž již nemají potřebné pracovní návyky, popř. osoby, které v minulosti nebyly nikdy zaměstnány
a pracovní návyky nemají vytvořeny vůbec, bude potřeba důsledného
vedení těchto osob.
Poskytování veřejné služby bude zajišťováno odborem místního
hospodářství, dopravy a přestupků, dohled nad úklidem pracovníků
veřejné služby v městském obvodu, zajišťování administrativy spojené
s poskytováním veřejné služby a jednání se zájemci o veřejnou službu
bude provádět zaměstnanec – mistr, kterého poskytne Úřad práce
v Ostravě na nově zřízené místo kryté příspěvkem.
Ing. Renata Nytrová, tajemnice

Poplatek ze psů je nutno zaplatit do 31. března 2010
Každý majitel psa, který má trvalé bydliště
v městském obvodu Radvanice a Bartovice, je
povinen psa přihlásit, a to u správce poplatku,
kterým je Úřad MOb Radvanice a Bartovice.
Přihlašovací povinnost se týká štěněte staršího tři měsíce.
Poplatek lze zaplatit v hotovosti na radnici
v kanceláři č. 12 (odbor financí a rozpočtu),
bezhotovostním převodem nebo poštovní
poukázkou.
Sazba poplatku je stanovena za jednoho psa
a kalendářní rok:
a) za psa chovaného v rodinném domku 150 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. a) 200 Kč,
c) za psa chovaného v bytovém domě 1 000 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. c) 1 500 Kč,
e) za psa, který je využíván při podnikatelské
činnosti 1 000 Kč,

f) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. e) 1 500 Kč,
g) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným

zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího
důchodu, 150 Kč,
h) za druhého a každého dalšího psa, jehož
držitelem je osoba uvedená pod písm.
g) 200 Kč.
ÚMOb každým rokem po uplynutí data
splatnosti poplatku ze psů rozesílal složenky.
Upozorňujeme majitele psů, že tento rok
složenky nebudeme rozesílat.
Pokud nebude poplatek včas zaplacen, a to
do 31. března 2010, bude vyměřen platebním
výměrem a může být navýšen až na trojnásobek. U psů, kde je poplatek 1 000 Kč a výše,
lze tuto částku rozdělit na dvě splátky nebo
domluvit splátkový kalendář.
Jana Prokopovičová, odbor FaR

Rekonstrukce
hospodářského pavilonu
mateřské školky
v Bartovicích pokračuje
Stavební práce pokračují dle zpracovaného časového harmonogramu firmou
VAMOZ – servis, a.s. V současnosti probíhá
montáž konstrukce krovu a plechové krytiny, která je imitací pálené tašky a montáž
plastových oken. Objekt se tímto uzavře pro
pokračování provádění vnitřních prací.
Provádění stavebních prací je pravidelně kontrolováno stavebním dozorem Ing.
Reginou Kuchtovou, kromě toho probíhají
i týdenní kontrolní dny za účasti městského
obvodu. Dodržování bezpečnosti při provádění stavby je v kompetenci koordinátora
BOZP Ing. Bc. Jaroslava Čermáka.
Ing. Dagmar Hrnčárková, vedoucí odboru
VŽPaVH

Dne 4. prosince předalo vedení městského obvodu v čele se starostou Ing. Břetislavem
Blažkem, CSc., mikulášskou nadílku všem dětem v obou mateřských školkách i žákům v našich
základních školách. Děkujeme všem štědrým sponzorům VSP EXIM s.r.o., ArcelorMittal
Ostrava, a.s., HOUSE BUILDING CAPITAL LTD., Mayak Corporation a. s., Milanu Lukášovi,
van Gansewinkel, a. s., ETVM, s.r.o., Pavlu Radovi, kteří výrazně přispěli k pestré nadílce
předané Mikulášem, čertem a andělem. Poděkování patří i Městské policii Ostrava, oddělení
prevence.
Jindra Lásková, MBŠaK, Foto Aleš Boháč

Informace o novinkách
při kácení dřevin a porostů
Zákon č. 349/2009 Sb., kterým se mění
zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny mění kompetence orgánů ochrany přírody
ve prospěch obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností. V důsledku této novely s účinností
od 1. 12. 2009 přechází na městský obvod část
kompetencí na úseku kácení dřevin. Městský
obvod dle novely zákona bude povolovat
pouze kácení dřevin mimo zvláště chráněná
území a ukládat náhradní výsadby. V kompetenci magistrátu i nadále zůstává oznamovací povinnost, tj. omezení, pozastavení nebo
zákaz kácení dřevin. Změnou prošlo i znění
§ 8, odst. 3 zákona. Původně pouze fyzické
osoby mohly na svých pozemcích provést bez
souhlasu orgánu ochrany přírody a krajiny

kácení dřevin o obvodu kmene menšího než
80 cm, měřeno130 cm nad úrovní terénu a u
mýcení keřového porostu o celkové výměře
plochy porostu menší než 40 m 2 . Po novele
mohou bez souhlasu orgánu ochrany přírody
a krajiny provést kácení dřevin se stanovenou
velikostí všichni vlastníci pozemků bez rozdílu
zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu.
Ten kdo provede nebo se chystá provést
kácení dřevin, které svým stavem zřejmě a
bezprostředně ohrožují život či zdraví nebo
hrozí-li škoda značného rozsahu bude tuto
skutečnost oznamovat i nadále v termínu do
15 dnů od skácení Magistrátu města Ostravy,
OOŽP.
Pavla Kolářová, ekolog

Poděkování
sponzorům

V loňském roce proběhla řada kulturních akcí, které by se bez výrazné podpory
sponzorů nemohly vůbec konat. Jejich sponzorskými dary, ať finančními či materiálními, velmi zvýšili úroveň pořádaných akcí,
za což jim srdečně děkujeme.
Sponzoři:
Aknel (cukrářství), ArcelorMittal a.s., BUILDING
CAPITAL LTD., Cel Tel s.r.o., Cukrářství u Ho-Pa,
Česká pošta-pobočka Radvanice, Dalibor Sládek,
ETVM, s.r.o., GRATIS s.r.o., HOUSE Lázně Karlova
Studánka, Ivo Lajčok – papírnictví, JaS, Květiny
Simona, Magda Štvrtoňová, Mayak Corporation a.s.,
Mgr. Jiří Duda, Mičulka-Moskva, Milan Lukáš,
Pavel Rada, Pavla Kozlová, Pekařství Lipinová,
Repronis, van Gansewinkel, a. s. VSP EXIM s.r.o.

Věříme, že i v letošním roce se nám
podaří přesvědčit podnikatele ke sponzorské spolupráci a přejeme jim hodně úspěchů
v podnikání po celý příští rok 2010!
Ing. Břetislav Blažek, CSc.
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Životní prostředí v obvodu – lepší se?
Ž i vot n í pro st řed í v obvodu R ad va n ic e
a Bartovice, v epicentru největšího znečištění nejen
v České republice, ale i v rámci zemí Evropské unie,
je bez nadsázky jedním z nejpalčivějších témat na
komunální úrovni. O to více, že se týká každého
z nás, že má vliv na kvalitu našich životů, na naše
zdraví a zejména na zdraví našich dětí. Toto téma
je pochopitelně základním tématem zájmu komise
životního prostředí (KŽP) Rady městského obvodu
Radvanice a Bartovice (RaB).
O tom, že životní prostředí v naší obci je hluboko
pod hranicí únosnosti, už dnes není nutno nikoho
přesvědčovat. Všechny dosavadní studie (a není jich
málo) jen dokumentují to, co je každému občanovi
obce dávno známo – překračování zákonem povolených imisních limitů prachem a karcinogenními
látkami, hlukem, nepříjemným zápachem. Každý
z našich pěti smyslů dokáže i bez nákladných studií
velmi dobře rozeznat, že k čistému prostředí, které
má významný vliv na naše zdraví, naši pohodu,
náš pocit příjemného prostředí, pocit spokojenosti
s místem, kde bydlíme, kde trávíme podstatnou část
našeho času a kde chceme žít, máme ještě hodně
daleko.
Jak mnozí víte, v minulosti jsme se nechali ukolébat významným zlepšením životního prostředí v průběhu devadesátých let, kdy došlo k řadě ekologických
opatření ze strany největších zdrojů emisí (investice
v Nové huti, zastavení aglomerace Vítkovice, omezování a restrukturalizace výroby v mnoha dalších
společnostech). Ano, v porovnání s minulostí je dnes
situace podstatně lepší a některým tato skutečnost
stačí. Avšak máme být spokojeni s tím, že přes
všechna opatření stále přesahují hodnoty imisí polétavého prachu a benzo(a)pyrenu (což je nebezpečný
karcinogen) několikanásobně zákonem stanovené
limity, že jsme často svědky nedýchatelného zápachu, dlouhodobě zvýšené hladiny hluku apod?
Domnívám se, že bychom neměli srovnávat přítomnost s minulostí, ale s tím, jak to vypadá v současné době ve srovnatelných oblastech vyspělého
světa. A zde bohužel už nemáme s čím srovnávat,
neboť úroveň vyspělého světa je dnes již neporovnatelná a pro srovnání bychom mohli jít pouze do
nejzaostalejších zemí. Není tajemstvím, že v průběhu
první dekády 21. století došlo přes všechna pozitivní
opatření devadesátých let opět k zásadnímu zhoršení
imisní situace na Ostravsku, a to především v našem
obvodu.
Z tohoto důvodu si KŽP dala od počátku svého
působení po volbách v roce 2006 za základní úkol
podstatně změnit vnímání problematiky životního
prostředí na Ostravsku, a to jak ze strany znečisťovatelů, tak ze strany příslušných orgánů, které mají
tuto problematiku v popisu práce. Ve spolupráci
s dalšími aktivitami, které budou zmíněny na konci
příspěvku, se podařilo vytvořit soustředěný tlak,
který ve svém důsledku vedl postupně ke změně
vnímání problematiky i postojů důležitých aktérů,
kteří mají možnost tuto situaci ovlivnit.
Především došlo k zásadnímu obratu ze strany
společnosti ArcelorMittall Ostrava (AMO), kdy od
počátečního odmítání jakékoliv spoluodpovědnosti
za zhoršující se stav ovzduší, špatné komunikace
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s veřejností a arogantního chování se po výměně
generálního ředitele a předsedy představenstva
i tiskové mluvčí podařilo navázat oboustranně prospěšný dialog mezi zástupci AMO na jedné straně
a zástupci veřejnosti a občanů na straně druhé. Tím
byla otevřena cesta k postupné ekologizaci jednotlivých provozů a zejména k investicím do nejproblematičtějších zařízení, kterými jsou aglomerace
vysokých pecí, koksovna a ocelárna.
KŽP organizuje se zástupci společnosti AMO
pravidelné čtvrtletní schůzky, na nichž se obě
strany navzájem informují o aktuálním stavu zavádění opatření i o problémech, které vyžadují řešení.
O záměrech společnosti AMO jsou občané pravidelně informováni. Naposledy byly prezentovány
v rámci veřejného zasedání zastupitelstva 24. září ve
společenském domě v Bartovicích a byl o nich publikován článek v říjnovém vydání RaB novin. Nebudu
zde tedy opakovat to, co již bylo zveřejněno.
Některá z dosavadních opatření bohužel nejsou
pro občany obvodu patrná, stále jsme svědky unikajících exhalací z koksovny či různobarevných kouřů
vycházející z různých míst podniku. Rovněž (ne)
dýchatelnost ovzduší při jihozápadním proudění se
příliš nezměnila. V důsledku krize se také nedají
v nejbližší době očekávat další opatření, např. při
zpracování strusky, modernizaci ocelárny či koksovny.
Jakkoliv považujeme všechny tyto aktivity
a opatření za prospěšné, nejsou v současné době
výsledky imisní situace výrazně lepší. I když se dá
očekávat, že k dalšímu zlepšení by mohlo dojít po
realizaci opatření na aglomeracích, k omezení imisí
pod zákonný limit ve všech dnech roku pravděpodobně nedojde.
Již zmíněné studie, z nichž zřejmě nejpodrobnější
je Rozptylová studie, zpracovaná Katedrou ochrany
životního prostředí v průmyslu VŠB-TU Ostrava, jednoznačně označují jako největšího původce škodlivých
emisí v naší oblasti ArcelorMittal Ostrava (AMO).
Proto je největší pozornost jak KŽP tak ostatních
aktivit věnována právě této společnosti, jejíž ekologické investice a další opatření mohou nejvýrazněji
přispět ke zlepšení špatné situace. Že je to záležitost
dlouhodobá, nemusím snad ani připomínat.
Ve srovnání s minulostí došlo k pozitivnímu
posunu na krajském úřadu, který jako úřad udělující integrovaná povolení zpřísnil podmínky pro
jejich udělování, a některá navíc znovu přezkoumal.
Od 4. listopadu 2009 začala rovněž platit vyhláška
373/2009, která upravuje u vybraných zdrojů v době
překročení v ní specifikovaných limitů vydávání signálů upozornění, signálů varování a signálů regulace
určeným zdrojům znečištění ovzduší. Pro náš obvod
jsou důležité dva závody AMO, uvedené jmenovitě
ve vyhlášce, a to Energetika a Vysoké pece. Teprve
praxe však ukáže, jak dalece budou příslušná omezení
sledována a jejich dodržování vymáháno v praxi.
Kromě velkých zdrojů imisí však existují na druhé
straně zdroje znečistění, které sice nemají tak široký
dopad, ale v místě bydliště mohou výrazně zhoršit
celkovou situaci, a v závislosti na meteorologických
podmínkách tak doplňují a někdy i nahrazují emise
velkých znečisťovatelů. Na těchto zdrojích je důležitý
fakt, že na rozdíl od velkých zdrojů je máme možnost přímo ovlivnit.
Jedná se především o lokální topeniště, pálení
zahradních odpadů, znečisťování komunikací zvláště

při nové výstavbě, či znepříjemňování okolí hlukem
např. z motorových sekaček, pil, křovinořezů, apod.
Závažné u těchto aktivit je, že několik nezodpovědných jedinců tím ohrožuje či znepřijemňuje život
převážné většině slušných a zodpovědných sousedů.
Z tohoto hlediska bude nutné mnohem zásadněji
řešit tyto případy ze strany úřadu i Městské policie
jako přestupky a zvyšovat tak i zodpovědnost našich
občanů za životní prostředí v obvodu. KŽP rovněž
iniciovala vydání vyhlášky k omezení hluku alespoň
ve volných dnech a svátcích.
Co říci závěrem?
Nerad, ale na základě informací, které máme
k dispozici, jsem nucen konstatovat, že perspektiva
výrazného zlepšení imisní situace na území našeho
obvodu není příliš optimistická. Opatření, která již
byla provedena na největších zdrojích emisí škodlivých látek či ta, která se teprve chystají, nezaručují
dostatečné snížení imisí v našem obvodu pod limity
stanovené zákony.
I nadále tak bude ovzduší nejvíce ovlivňovat
meteorologická situace, kdy pokles imisí je patrný
při jiném proudění než z jihozápadu či jihu, resp.
při bezvětří.
Rozsah příspěvku mi bohužel nedovolí citovat
z těch mnoha studií, které mapují stav životního
prostředí na Ostravsku a zejména v našem obvodu.
Většina z nich je však pro občany, které toto téma
zajímá, dostupná.
Přestože veškeré snahy o změnu vnímání situace životního prostředí jsou velice problematické,
jsem přesvědčen, že soustředěným a společným
úsilím nejen KŽP a místního úřadu, ale zejména
díky občanským postojům místní dětské lékařky,
zástupců O.S. VZDUCH, některých zaměstnanců
institucí jako je Katedra ŽP VŠB-TU, ČIŽP, ZÚ,
díky přístupu vědců z AV, ale i některých politiků
se zpočátku beznadějná situace začíná sice pomalu,
ale přece jen měnit k lepšímu. Za vynaložené úsilí
chci všem těm, kterých se to týká, za všechny naše
občany velice poděkovat.
V této souvislosti mne i ostatní členy komise
poněkud mrzí nepříliš velký zájem veřejnosti o danou
problematiku, poměrně malá angažovanost zejména
mladých rodičů s malými dětmi, které jsou a budou
špatným prostředím nejvíce postiženy. Rovněž bezohlednost některých našich spoluobčanů zbytečně
zhoršuje již tak špatnou situaci jak s ovzduším, tak
dalšími škodlivými faktory jakým je např. hluk.
Přes všechno, co zde bylo napsáno, mi nicméně
dovolte projevit určitý optimismus do budoucna.
Přestože výsledky nejsou prozatím příliš viditelné,
bylo vykonáno spousta drobné práce na cestě za
příznivým životním prostředím. Podobně jako při
výstavbě se nejdříve kladou inženýrské sítě a staví
základy, které nejsou na povrchu patrné, i v tomto
případě jsme doufám i v našem obvodu položili
jakési základy budoucího posunu mezi vyspělé
evropské národy, a to nejen konzumní spotřebou,
ale i spoluzodpovědností za budoucí generace.
Jsou to koneckonců naše děti, kterých se to nejvíce dotýká. Byl bych moc rád, abychom se před
nimi nemuseli za pár let stydět, až se zeptají, co jsme
udělali pro to, aby se jim v jednom z potenciálně
nejkrásnějších obvodě Ostravy dobře žilo.
Ing. Jaromír Slíva, předseda komise životního
prostředí Rady městského obvodu RaB

Protihlukové stěny pomohly
výrazně snížit hluk v Bartovicích
Po d vou lét e c h je d n á n í s ve d en í m
ArcelorMittalu a.s. byla dokončena první
etapa odhlučnění – stavba tří protihlukových
stěn o délce 100, 152 a 28 metrů. Slavnostní
uvedení do plného provozu proběhlo 2. prosince za účasti generálního ředitele hutní společnosti Augustine Kochuparampila.
Díky této investici se podařilo výrazně snížit hlukovou zátěž v oblasti bytové zástavby.
Výstavbu projektu zajišťovala externí firma
GEPA Zlín, která realizovala všechny tři
stěny v rekordním čase během jednoho
měsíce. Projekt odhlučnění bude pokračovat
ještě druhou etapou, kterou je výstavba čtvrté
stěny. Ta je plánována na r. 2010.

Opravy cest
a chodníků

Tyto tři protihlukové stěny tak nově oddělují v Bartovicích třídící a vjezdové nádraží od
obytné zóny.
Na této části bartovické vlečky jsou vlaky
rozřazovány a předávány na vlečku společnosti
ArcelorMittal. Touto cestou prochází téměř
veškeré zásobování surovinami, materiálem,
náhradními díly a volným ložným prostorem.
Tato investice společnosti ArcelorMittal za
4,5 miliónů korun tak výrazně pomohla snížit hlukovou zátěž v blízkosti bartovické vlečky.
I navazující ekologické investice této společnosti
v postupném zlepšování našeho životního prostředí pro městský obvod zůstávají stále prioritou.
Ing. Břetislav Blažek, CSc., starosta

S ohledem na fakt, že v průběhu měsíce
listopadu nebylo třeba provádět zimní
údržbu komunikací, mohl městský obvod
uvolnit tyto účelové prostředky a použít je
na opravy cest a chodníků. S ohledem na
vlídné klima se podařilo provést celoplošnou opravu rozbitého úseku cesty na ulici
Hvězdná, kdy na opravu finančně přispěl
provozovatel přilehlé skládky a dále byla
provedena celoplošná oprava části ulice
Hraniční. Dále byla provedena oprava
a rozšíření chodníku na ulici Kobrova, kde
kvůli stromům přímo rostoucím v tomto
chodníku nebylo možno projít s kočárkem.
Text a foto Ing. Ctirad Havlásek
vedoucí odboru MHDaP

Uspěli jsme v Meziresortní komisi pro řešení revitalizace kraje
Dne 18. listopadu 2009 již zasedala nová
meziresortní komise, a to na základě usnesení
vlády České republiky č. 1276 ze dne 12. října
2009 – o změně některých usnesení vlády,
týkajících se řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji
a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje.
Na 35. jednání Meziresortní komise
pro řešení revitalizace Moravskoslezského
kraje jsme obhajovali předložený projekt

„Revitalizace území, úprava odtokov ých
poměrů a obnova krajinné zeleně v lokalitě
pod LDN“ v katastrálním území Radvanice.
Komise doporučila k realizaci a k zadání
veřejné zakázky prostřednictvím Ministerstva
financí, odbor 45 – Realizace privatizace
majetku státu pro etapu přípravy realizační
projektové dokumentace. Následně bude projekt předložen komisi ke schválení realizační
části.
Ing. Bc. Ivana Michálková, místostarostka

Z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice
na své 69. schůzi 18. listopadu 2009
- zřídila pracovní skupinu pro předložení
návrhu pojmenování nové ulice v k. ú.
Bartovice
- rozhodla o cenách inzerce v RaB novinách
od 1. ledna 2010 s ohledem na vyšší DPH
A. inzerce za jedno uveřejnění velikosti:
a. 1/1 A4 4 800 Kč
b. 1/2 A4 2 400 Kč
c. 1/4 A4 1 200 Kč
d. 1/8 A4 600 Kč
e. 1/16 A4 300 Kč
s tím, že při opakovaném uveřejnění, a to
nejméně třikrát, bude poskytnuta 10% sleva,
B. při zveřejňování smutečních oznámení
a vzpomínek za jedno uveřejnění do velikosti
max. 1/8 A4:
a. text bez fota 61 Kč
b. text + 1 foto 120 Kč
c. text + 2 fota 180 Kč
- projednala protokol o kontrolním zjištění z K rajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje v Ostravě na
vydávání obědů a inspekční zprávu z České
školní inspekce Moravskoslezského inspektorátu v Ostravě na vzdělávání poskytované
základní školou dle školského zákona na
Základní škole Vrchlického v Radvanicích
- rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo na prodloužení lhůty realizace stavby „Zklidnění ulice Těšínské
v úseku Hranečník – hranice obvodu“ do
prosince 2011 se zhotovitelem Ostravské

komunikace
- rozhodla o uzavření darovacích smluv
s MAYAK Corporation ve výši 4 320 Kč
na výrobky vlastní výroby – sladké rohlíky a minivánočky, které byly přijaty do
mikulášské nadílky pro děti v obou MŠ
a ZŠ, dále s van Gansewinkel na 3 000 Kč,
s Milanem Lukášem REKONSTRUKCE
– STAVBA na 4 000 Kč, s ArcelorMittal
Ostrava na 6 000 Kč a s Pavlem Radou
na 1 000 Kč, které byly rovněž použity
k nákupu sladkostí do balíčků mikulášské
nadílky pro děti v obou MŠ a ZŠ
- vyjádřila souhlas s uzavřením darovacích
smluv na zakoupení dárků pro děti na
Vánoce mezi Mateřskou školou Ostrava-Bartovice a p. L. Motykovou ve v ýši
600 Kč a organizací Bartovická dopravní
společnost ve výši 5 000 Kč
- vyjádřila souhlas s uzavřením darovací
smlouvy mezi Základní školou Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, a Trnkoveckým
sdružení rodičů dětí základní školy na
finanční dar ve výši 20 000 Kč
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice
na své 70. schůzi 2. prosince 2009
- rozhodla o poskytování veřejné služby dle
zákona o pomoci v hmotné nouzi, o organizačních změnách za účelem zv ýšení
efektivnosti práce, dále rozhodla vyhlásit
výběrové řízení na obsazení pracovního
místa na odboru místního hospodářství,
dopravy a přestupků a podat žádost o pří-

-

-

-

spěvek na vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací (mistra)
na Úřad práce v Ostravě
schválila sazební k úhrad nák ladů na
poskytnuté informace od 1. ledna 2010
rozhodla o uzavření darovací smlouv y
s VSP EXIM ve výši 6 tisíc korun a dále
s HOUSE BUILDING CAPITAL LTD.
ve výši 6 tisíc korun na adventní kalendáře
a sladkosti, které budou použity do balíčků
mikulášské nadílky pro děti v obou MŠ a ZŠ
rozhodla o uzavření smlouvy strpět umístění stavby „Jízdy a chůze k firmě Hautprovozovna veřejné zeleně“
rozhodla o uzavření rámcových smluv na
běžné stavební opravy a údržbu nebytových
prostor
schválila návrh na ocenění Moravsko
slezského kraje u příležitosti Dne učitelů
v roce 2010 pro Mgr. Vladimíra Sobola,
ředitele Základní školy Ostrava-Radvanice,
Trnkovecká ul., za dlouholetou tvůrčí
pedagogickou činnost
souhlasila s realizací stavby „Bucyrus
Czech Republic, a.s. – Hala 4, Zařízení pro
nanášení práškových barev“ v katastrálním
území Radvanice, a to za stanovených podmínek.
Ing. Renata Nytrová, tajemnice
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Dvě ženy oslavily jubileum
V měsíci listopadu 20 09 oslavily svá
životní jubilea paní Božena Váňová (80 let)
a paní Zdeňka Škodová (85 let). Oběma jubilantkám, dlouholetým obyvatelkám našeho
městského obvodu Radvanice a Bartovice,
osobně pogratulovali starosta pan Ing.
Břetislav Blažek, CSc., a vedoucí odboru
organizačního a vnitřních věcí Bc. Taťána
Frajs. Do dalších let přejeme všem pevné
zdraví, životní elán, osobní pohodu a stále
dobrou náladu.
Text a foto Bc. Taťána Frajs,
vedoucí odboru organizačního
a vnitřních věcí

Kalendář
událostí

QQ Zdeňka Škodová (85 let)

QQ Božena Váňová (80 let).

Děti z MŠ Radvanice
v Klubu důchodců

v měsíci lednu
6.1.

13:00 Komise sociální – zasedací místnost úřadu

6.1.

16:00 Klub důchodců Radvanice – zahájení r. 2010

12.1.

14:00

12.1.

15:00

12.1.

17:00

13.1.

15:00

13.1.

16:00

14.1.

16:00

15.1.

17:00

20.1.

15:45

20.1.

15:30

20.1.

16:00

21.1.

16:00

22.1.

19:00

26.1.

15:00

27.1.

15:00

28.1.

13:00

28.1.

16:00

29.1.

Komise školství, mládeže a sportu –
zasedací místnost úřadu
Klub důchodců při DPS Bartovice –
vítejte v novém roce 2010
Koncert studentů JKGO – obřadní síň radnice
72. schůze rady MOb RaB – kancelář starosty
Komise kulturní a sportovní –
obřadní místnost úřadu
Klub důchodců Bartovice – vzájemné přivítání
v novém roce, novoroční gratulace
ZO ČSV Radvanice-Bartovice –
výborová schůze (v KD Radvanice)
Komise výstavby – kancelář odboru výstavby
Komise bezpečnosti a dopravy –
zasedací místnost úřadu
Klub důchodců Radvanice – zabijačkové hody
Komise životního prostředí –
zasedací místnost úřadu
SDH Bartovice – Společenský ples
(SD Bartovice)
Klub důchodců při DPS Bartovice – posezení
u kávy
73. schůze rady MOb RaB – kancelář starosty
Komise sociální – zasedací místnost úřadu
Klub důchodců Bartovice – vepřové hody –
Papučový bál
SRPŠ při ZŠ Vrchlického –
Rodičovský ples (Sokolovna Radvanice)

V lednu oslaví 60. let
dlouhodobý zaměstnanec firmy
JAS
pan Miroslav RADA.
Do dalších let přejeme hodně
zdraví, štěstí a pohody.
Pracovníci firmy JAS
a přítelkyně Jiřka
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V životě člověka jsou dny, na které se má vzpomínat s radostí a úsměvem na tváři. K takovým
bezesporu patří i oslava životního jubilea. Předškolní děti z MŠ Ostrava – Radvanice zpestřily
svým kulturním vystoupením dne 13. 11. 2009 oslavu narozenin dědečků a babiček v Klubu
důchodců. Vystoupení dětí se všem oslavencům velice líbilo a mnozí neměli daleko k slzám. Za
milý program byly děti odměněny malým občerstvením. Těšíme se na další společné setkání
a všem jubilantům hodně štěstí i zdraví přejí děti a kolektiv MŠ Ostrava – Radvanice.
Henrieta Čajková

PODĚKOVÁNÍ
Kulturní a sportovní komise působící při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice
děkuje všem, jež se účastnili v průběhu roku 2009 organizace jednotlivých kulturních a sportovních akcí pořádaných v městském obvodě, a těšíme se na kulturní akce v roce 2010.
Šárka Mendlová, předsedkyně kulturní a sportovní komise

Naši jubilanti v lednu 2010
Blahopřejeme!

Jarmila Glacová, Dušan Herák, Marie Kičmerová, Václav Pastucha,
Vladislava Kotasová, Dagmar Hrnčárková, Emília Priečková, Miloš Rivec,
Přemysl Duda, Iva Odstrčilová, Jozefa Chmelařová, Miroslav Rada, Jana Křístková,
Otto Pokorný, Jindřiška Dudová, František Otypka, Irena Nociarová,
Jiřina Kohutová, Marie Ryšková, Drahoslava Kráčalíková, Vladislav Berger,
Miroslav Olšák, Miloš Sobotka, Jindřiška Gřegořová, Marie Zelená, Jarmila Tisovská,
Marie Plachejdová, Žofie Nováková
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.

Trvalá vzpomínka
Dne 9. ledna 2010 by se dožil 75 let
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan Kacíř Lubomír z Ostravy – Radvanic.
Vzpomínají manželka Věrka, dcery Ivana,
Šárka a Lenka s rodinami.

Vzpomínáme
Dne 27. ledna 2010 by se dožila 76 let
naše milovaná manželka, maminka a babička
paní Danuše Michálková, rozená Furmančíková,
z Ostravy – Bartovic. Dne 14. prosince jsme vzpomněli již
druhé výročí jejího úmrtí.
S láskou a velkou bolestí v srdcích vzpomínají manžel Miloslav,
syn Stanislav s rodinou a dcera Jiřina s rodinou.

Posezení s Mikulášem

Desátého prosince bylo pokojné besedování členů bartovického klubu důchodců
úderem páté hodiny odpolední přerušeno
cinkotem sk leněného z vonku. Ten rozhoupa l před seda pa n Lu m í r Ada mus ,
aby své ovečky varoval před nebezpečím.
Ale v ýstraha nepřišla včas. Do klubovní
místnosti se vřítili dva rozdivočelí čerti.
Když se chystali nabrat na vidle nevinné
„Bartovjany“, zachránil je náhlý pří let
anděla. Jeho bělostná spanilost přiměla
oba satanáše k pokoře. Za andílkem se
pa k z jev i l M i k u lá š, k ter ý s pat ř ič nou
v z ne š eno s t í p ř e d a l p ekel n í k ů m ko š e
pl né slad kostí. P ředáván í dobrot vša k
bylo v ykupováno zpěvem obdarovaných

a někteří jedinci museli dokonce předčítat
ze slabikáře.
Když se Mikuláš s andělem vznesli na
nebesa a čertíci vrátili do pekel, bylo v obdarovávání pokračováno pomocí tomboly. Výher
bylo nepočítaně a byly to vskutku překrásné
či praktické drobnosti. U stolů se rozbalovaly vinné láhve, bylinné likéry, balíčky kávy,
košíky s ovocem, servírovací talířky, zouvací
lžíce, svíce různých tvarů, dokonce i nafukovací sněžný skútr. Hostem tohoto rozverného posezení byl pan starosta Ing. Břetislav
Blažek, CSc., se kter ým jsme si popřáli
pokojné prožití vánočních svátků a odvážný
vstup do nastupujícího roku 2010.
Dagmar Joklová

Adventní koncert
Ad vent n í ko c er t mě st ského obvo du
se tentokrát uskutečnil v Husově sboru
19. prosince. Po milém uvítání farářkou paní

Bartkovou vřele oslovil všechny posluchače
koncertu starosta městského obvodu Ing.
Břetislav Blažek, CSc. Poté se všichni zaposlouchali do skladeb P. J. Vejvanovského
„La Posta“, L. Fišera „Vánoční“ v podání
Komorního orchestru Janáčkovy konzervatoře a gymnázia pod vedením M. Prášila
a početného sboru. Nevšední uměleck ý
zážitek přispěl k příjemné předvánoční
atmosféře.
Občerstvení v podobě teplého čaje a cukroví zajistila radnice společně se sestrami
z Husova sboru. Ač byl adventní koncert bez
vstupného, i letos se našli štědří dárci, kteří
přispěli do kasičky.
Jindra Lásková, MBŠaK
Foto Aleš Boháč

Tříkrálová sbírka
Charita sv. Alexandra si Vám dovoluje
oznámit, že ve Vaší obci proběhne v termínu mezi 1. lednem až 14. lednem koledování Tříkrálové sbírky 2010. Tříkrálová
sbí rka obnov uje starou lidovou tradici
t ř í k r á lo v ýc h kole d n í k ů p ř e d áv ají c í c h
radostnou zvěst o narození Krista. Konáním
sbírk y dostáváme možnost zapojit se do
pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří
žijí u nás i v zahraničí. Jak jste již zvyklí,
Vaše domovy navštíví koledníci s kasičkami
v doprovodu zodpovědné dospělé osoby
vybavené průkazem koledníka. Děkujeme
za Vaše milé přijetí a finanční příspěvek
v minulých letech a chtěli bychom Vás
poprosit o podpoření charitního díla také
v roce 2010. V roce 2009 jsme z výtěžku

Tříkrálové sbírky podpořili rozvoj chráněných dílen (zaměstnávání handicapovaných
osob) a humanitární aktivity (pomoc nejpotřebnějším v nouzi). I v roce 2010 se podpoří projekty na podporu chráněných dílen
a humanitární aktivity. Pokud byste měli
zájem osobně se podílet na koledování jako
vedoucí skupinky nebo máte doma školáka
či školačku, kteří by se chtěli stát koledníky,
neváhejte co nejdříve kontaktovat O. Marka
Jarguse, e-mail: fradvanice@seznam.cz,
který organizuje tříkrálové skupinky.
Za Charitu sv. Alexandra Vám i Vašim
rodinám přeji příjemné prožití vánočních
svátků.
Zdeněk Staněk
koordinátor Tříkrálové sbírky 2010

Vánoční výstava

V prostorách obřadní síně radnice
Městského obvodu Radvanice a Bartovice
proběhla 9. 12. 2009 prodejní vánoční výstava.
Výrobky, zhotovené žáky prvního ročníku
oboru aranžérských prací ze Střední školy
odborné a speciální z Klimkovic pod vedením učitelky odborného výcviku paní Mirky
Honové, byly velmi přitažlivé. Svou nápaditostí
a barevností okouzlily nejednoho návštěvníka
a možnosti zakoupení různých nápaditých
ozdob, pro dokreslení vánoční atmosféry řada
z nich využila. 
Jindra Lásková, MBŠaK

Zlatá svatba
manželů Ruckých
Dne 8. prosince 2009 oslavili v klubu
důchodců v Domě s pečovatelskou službou
v Ostravě-Bartovicích svou zlatou svatbu
manželé Rudolfa a Lumír Ručtí.
Svatební proslov pronesla místostarostka
městského obvodu Radvanice a Bartovice paní
Ing. Bc. Ivana Michálková a za úřad městského
obvodu se připojila s gratulací také vedoucí
odboru vnitřních věcí Bc. Taťána Frajs.
Manželům Ruckým přejeme, aby i další
roky prožili ve zdraví, rodinné pohodě, klidu
a spokojenosti.
Bc. Taťána Frajs,
vedoucí odboru vnitřních věcí
Foto: Irena Kopciuchová
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Zápisy do prvních tříd

 ZŠ VRCHLICKÉHO
Ve dnech
15. 1. 2010 od 12.00 hod. do 17.00 hod.
a 18. 1. 2010 od 12.00 hod. do 17.00 hod.
se uskuteční zápis do 1. tříd na Z Š
Vrchlického 5, Ostrava-Radvanice.
Ve stejné době se uskuteční zápis i na
odloučeném pracovišti v Ostravě-Bartovicích, Bartovická 59.
K zápisu se dostaví děti narozené od
1. 9. 2003 do 31. 8. 2004.
Zákonní zástupci přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, resp. návrh
na odklad školní docházky doložený doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
nebo odborného lékaře.
K zápisu jsou rodiče povinni se dostavit i v případě, že mají návrh na odklad
povinné školní docházky. Rozhodnutí
o odložení povinné školní docházky musí
vydat ředitelství školy.
V případě problému s nástupem k zápisu
v daném termínu informujte sekretariát
školy na tel. č. 596 232 129 nebo elektronickou poštou zsvrchlickeho@seznam.cz.
Informace o škole najdete na www.
zsvrchlickeho.cz
Mgr. Hana Ostřanská, ředitelka školy
 ZŠ TRNKOVECKÁ
ZÁPIS DĚTÍ do 1. třídy, narozených
v období 1. 9. 2003–31. 8. 2004 a do 0. ročníku, narozených od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005
se na Základní škole v Ostravě-Radvanicích,
Trnkovecká 55 koná ve dnech 14.–15. 1. 2010.
DEN OTEV ŘEN ÝCH DV EŘ Í na naší
škole proběhne 12. ledna 2010 od 8.00 do
14.00 hod.
Vedení školy ZŠ Trnkovecká

Čtvrtý vánoční jarmark

Na na ší škole se ka ždoroč ně koná
vánoční jarmark, letos se konal v tělocvičně
školy 11. 12. 2009. Žáci si připravili mnoho
výrobků, např.: svícny, vánoční jmenovky,
přáníčka, keramické rybičky, cukroví, křížaly
a mnoho dalších výrobků. Prodával zde i školní
klub a školní družina. Každý své výrobky
dělal s láskou a byl hrdý na to, co vytvořil.
Už se těšíme na příští rok a určitě se
přijďte podívat a nakoupit vánoční dárečky.
Lucie Linhartová, VI.A třída ZŠ Vrchlického
Foto Martina Linhartová
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Malí přírodovědci
Stejně jako každý rok, tak i letos se nejen
příroda, ale i zvířátka ukládají k zimnímu
spánku. Středisko přírodovědců v OstravěPorubě nám dalo příležitost nakouknout do
tajů přírody a jejích zákoutí.
Dne 24. 11. 2009 se předškolní děti zúčastnily naučného programu „Ježkův rok“ z oblasti
environmentální výchovy, který se zabýval
životním cyklem ježků v naší přírodě.
Děti se seznámily zábavnou formou se
způsobem jejich života, složením jídelníčku
a také s tím, jak se starat o ježčí mláďata.
Velkým zpestřením programu byla prohlídka
expozice živých zvířat chovaných ve středisku,
kde si děti mohly nejen prohlédnout, ale
i pohladit některá zvířátka jako např. ježky,
zakrslé králíky, morčata, činčily, želvy, různé
druhy ptáků, a tajemství hadů, pavouků, leguánů zůstala ukryta za sklem. Děti si své znalosti procvičily plněním úkolů při vykreslování
omalovánky o ježečkovi a součástí celého
programu byla i kolektivní hra „Ježkův jídel-

níček“, ve které naši předškoláčci vyhledávali a přiřazovali kartičky s obrázky vhodné
i nevhodné stravy. Na závěr soutěže dostaly
děti sladkou odměnu.
Všem zúčastněným se akce velmi líbila,
odnesli jsme si spoustu pěkných zážitků a už
nyní se moc těšíme na další návštěvu.
Ivana Kuchařová, MŠ Ostrava-Radvanice
Foto Dana Lérová

Vánoční posezení u stromečku
Dne 17. prosince si děti a paní učitelky
v mateřské škole Ještěrka v Bartovicích udělaly vánoční besídku, kterou nazvaly „Vánoční
posezení u stromečku“. Na tomto vánočním
posezení u stromečku si děti zazpívaly koledy
a vyzkoušely si tradiční vánoční zvyky jako
je rozkrajování jablíčka a pouštění skořápek po vodě. Ovšem největší radost v tento

den udělalo dětem rozbalování dárků, které
jim Ježíšek donesl do školky. Po celou dobu
vánočního posezení děti zahříval nejen krásný
pocit z nadělených dárků a pěkně prožitého
dne, ale také teplý vánoční čaj, ke kterému
děti ochutnávaly vánoční cukroví, které si přinesly z domu.
Bc. Hana Holubová

Dětští herci sklízejí úspěchy

Děti ve školní družině si mezi míčovými
hrami, vyráběním výrobků na vánoční jarmark, hračkami a stavebnicemi – rády hrají
na princezny, rytíře, na Šmouly, ABBU apod.
Letos se zúčastnily 16. ročníku přehlídky dětské divadelní tvorby Arénka 2009.
Tato významná akce proběhla v listopadu
v Pastoračním centru kostela Ducha svatého
(naproti kinu Luna). Účastnily se ho dětské
divadelní soubory ze ZŠ, ZUŠ, speciálních
škol, dětských domovů a také profesionální
divadelníci, kteří dětským hercům radili, co by
ještě mohli zlepšit a co udělat příště jinak.
My jsme byli zařazeni do 1. dne třídenní
přehlídky a podobně jako v kině Vesmír
v červnu – pouze naši Šmoulové roztleskali
celý sál. Úspěch ovšem měla i naše pohádka
Noc na Karlštejně a Krokodýlí pohádka.
Děti se těší, jak se bude líbit na vánoční
besídce rodičům jejich nová pohádka „Jak

Gargamel unesl Šmoulinku“. Také při kytaře
nacvičujeme nejen vánoční koledy, ale užijeme
si v předvánočním shonu i spoustu legrace při
dramatizaci pohádek.
Foto a text Lenka Laštuvková, ZŠ Vrchlického

A opět je tu
advent

Nastal čas adventu a přípravy na nejkrásnější svátky roku. Jsou spojeny s pečením cukroví a vánočním úklidem, které
jsou teď prioritou každé domácnosti. Co
ovšem nesmí scházet v žádné domácnosti
je adventní věnec, který nám připomíná
blížící se svátky, přesto si v době vánočního shonu mnohé ženy našly čas a sešly
se 26. 11. 2009 v 17.00 v naší krásné školičce na ulici Havláskova ve školním klubu,
aby si tuto ozdobu vyrobily samy. Sešla
se zde skvělá parta a věk nerozhodoval.
Pustily jsme se s chutí do práce a vytvořily
krásné adventní věnce, každý byl opravdu
originální. Nálada byla příjemná a sešlo se
nás opravdu hodně. Zájem je rok od roku
větší, což mě opravdu potěšilo. Chtěla bych
všechny pochválit za skvělou spolupráci
a popřát všem krásné a klidné Vánoce
a mnoho štěstí v novém roce.
Šárka Ševčíková, ZŠ Vrchlického

Dny plné očekávání
Nadešel čas adventní, a tak jsme společně
s dětmi a jejich maminkami jedno listopadové
odpoledne vyráběli adventní věnce. Věřte
nebo ne, vytvořili jsme opravdu unikátní díla.
Děti pomáhaly maminkám a nebo si vyrobily
svou papírovou ozdobu. Odcházeli jsme domů
potěšeni a spokojeni z příjemně prožitého
odpoledne.
Dnem plným očekávání se stal pátek
4. 12 . 2 0 09, kdy k nám do školy přišel
Mikuláš, nebyl sám, ale v doprovodu čerta
i anděla. A tak si některé děti nebyly moc
jisté, zda si je čert přece jen neodnese do
pekla. Všechny děti rády Mikulášovi i čertovi přednesly nebo zazpívaly písničku. Byly
za své vystoupení patřičně odměněny a čertův pytel na zlobivé děti zůstal prázdný,
alespoň pro tento rok.
Za Mikulášem se vydali žáci 1.B ještě týž
den odpoledne do SD v Bartovicích, kde společně s dětmi z MŠ Ještěrka se jeho příchodu
dočkali. Také zde děti přednesly básničky
i tanec s náročnější choreografií, který se naučily v tanečním kroužku. Mikuláš je také za
pěkné vystoupení odměnil. Děti prožily den
plný zážitků a slíbily, že budou celý nadchá-

zející rok hodné a už se těší na další setkání
s Mikulášem.
Před Vánocemi chceme s žáky navštívit
milé spoluobčany v Domě s pečovatelskou
službou v Bartovicích. Děti se pilně připravují na vystoupení, aby potěšily srdíčka našich
babiček i dědečků v DPS. Společně jim popřejeme hodně zdraví, štěstí a pohody nejen ve
svátky vánoční, ale také do roku 2010.
Text a foto Mgr.Radmila Sulková
ZŠ Vrchlického

Sportovní zápolení na Trnkovci
Ve dnech 19. 11. a 20. 11. pořádala ZŠ
Trnkovecká okrskové kolo florbalového turnaje Orion-cup 2009/2010. Turnaje se zúčast-

nilo 8 družstev mladších žáků a žákyň a 11
družstev starších žáků a žákyň ze šesti základních škol – ZŠ Pěší Muglinov, ZŠ Chrustova
Heřmanice, ZŠ Bohumínská Slezská Ostrava,
ZŠ U K říže Michálkovice, ZŠ Datyňská
Vratimov a ZŠ Trnkovecká.
Po úporných bojích jsme v mladší kategorii
obsadili výborné 2. místo. Starší žákyně obsadily 1. místo.
Bylo to skvělé sportovní zápolení a vítězové postupují do městského kola. Budeme
jim držet palce, aby se jim dařilo.
Mgr. Zdeněk Sieja
Foto ZŠ Trnkovecká

Soutěž Trnkovecký slavík
Již několik týdnů jste mohli z oken naší
školy slyšet den co den spousty rozličných,
převážně českých písní doprovázených klavírem a elektronickými varhanami. Řada dětí
z mnoha tříd se připravovala na 1. ročník
školní pěvecké soutěže, která se konala 2. prosince a probíhala ve 3 kategoriích. A jaké
máme výsledky? V 1. kategorii (0.–2. r.) zvítězila Jana Vnenková, ve 2. kategorii (3.–5. r.)
se stala vítězkou Nikola Maslyarová a ve
3. kategorii (6.–9. r.) se postavila na nejvyšší
stupínek Nikola Gombošová. Na 2. místech
se umístili: Marcela Chvostková, Parvíz Sulo,
Sára Horvátová a Patrik Blažek a na 3. místech stanuli: Veronika Zaviatičová, Renáta
Jurošková a Robert Botoš.
Všem vítězům blahopřejeme, všem zúčastněným děkujeme za účast, velké díky paním
učitelkám Šimkové a Čermákové za doprovod
skladeb, p. uč. Naarové a Kichnerové za organizační záležitosti a spravedlivé porotě složené
z pedagogů (p. uč. Sieja, p. uč. Kolašínová),

jednatelky rady školy (p. Siejová), pracovnice
kuchyně (p. Blažková) a členů dětského parlamentu (A. Moudrá, M. Vnenková). Radujeme
se z úspěchu našich zpěváčků a doufáme, že
jim chuť zpívat vydrží a řady trnkoveckých
slavíků porostou!
Mgr. Pavla Hermannová
Foto ZŠ Trnkovecká

Vítejte v Pekle!
Tak znělo přivítání malých čertíků, kteří
přicházeli v pátek 4. 12. 2009 do Mateřské
školy v Ostravě – Radvanicích. Tento den
totiž nebyl jako každý jiný, byl temný a trochu i tajemný.

Při slabém svitu svíček se naše mateřská
škola hemžila samými čertíky a čerticemi –
někteří stavěli Peklo, jiní vařili guláš, tančili, soutěžili o ďábelské dobroty, jako např.
o chipsy, arašídy či tyčinky. Pak najednou
zařinčely řetězy, utichl ruch a ve dveřích se
objevil Mikuláš se svými pomocníky. Avšak
dříve, než obdarovali naše malé rohaté, se
děti předvedly ve své kráse – zatančily čertí
tance, přednesly básně a zazpívaly písně.
Alespoň dokázaly, že balíčky se sladkostmi
a ovocem si opravdu zasloužily.
Touto cestou bychom rádi poděkovali
ÚMOb Radvanice a Bartovice, že v doprovodu zástupců Městské Policie Ostrava předali tyto dárečky dětem, které získali od
svých sponzorů.
Simona Slížková, Foto Dana Lérová

Recitační soutěž

Abychom si zkrátili dlouhé čekání na nejkrásnější svátky v roce – „Vánoce,“ uspořádali
jsme ve své třídě „Vánoční recitační soutěž.“
Této soutěže se zúčastnili nejen všichni
žáci naší třídy II. A, ale také rodiče. Každý
žák i rodič si připravil báseň s vánoční tematikou, kterou před porotou, jíž tvořila pí uč.
Petra Miklušová a pí vych.Šárka Ševčíková,
přednesl. Velmi milým a pěkným překvapením byla pro nás všechny návštěva naší paní
ředitelky Mgr. Hany Ostřanské a místostarostky Ing. Ivany Michálkové, které také
přednesly báseň s vánoční tematikou.
Do této soutěže věnovalo SRPŠ velmi
pěkné knihy a sladkosti. Také místostarostka rozdala dětem pěkné ceny – knihu
a DVD o naší obci.
Přejeme všem klidné a veselé vánoční svátky.
Mgr.Petra Miklušová, ZŠ Vrchlického
Foto Martina Linhartová
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Myslivecké
okénko

Když přijde do lesů a polí zima, nastává
doba klidu. Vše je schováno pod bílou
peřinou, stromy, keře i ostatní rostliny spí
tiše pod sněhem. Zvěř se ukrývá v hustých
houštinách poblíž krmelců, kde jim myslivci
předkládají voňavé seno. V klidu zde tráví
nevlídný čas, kdy pro ni každé vyrušování
znamená vyčerpávající běh v hlubokém sněhu.
Zajíc na cibulce
1 mladý zajíc, 100 g slaniny, sůl, mletý pepř,
tymián, 50 g másla, 6 cibulí, vývar
Mladého zajíce odblaníme, omyjeme,
otřeme dosucha, prošpikujeme, osolíme,
opepříme a posypeme tymiánem. Na másle
necháme zesklovatět kolečka cibule, přidáme zajíce, opečeme po obou stranách,
podlijeme vývarem a pečeme v troubě na
mírném ohni doměkka. Podáváme s vařenými brambory. Dobrou chuť.
MS Bučina Bartovice, o.s.

Vánoční koncert
V úterý 8. prosince 2009 proběhl vánoční
koncert v obřadní síni radnice v podání studentů Janáčkovy konzervatoře a gymnázia
v Ostravě. Skladby byly velmi pestré a nechyběly ani koledy. Vzácnou návštěvou byl doc.
PhDr. Ivan Měrka, jenž dlouhodobě koncerty
uváděl, a nyní si užívá zasloužilého odpočinku. Vánoční atmosféru dokreslila velmi
pěkná výstava vánočních věnečků, svícnů,
podkoviček a také k chuti přišlo výborné
cukroví.
Jindra Lásková, MBŠaK

Mimořádné zasedání zastupitelstva
městského obvodu dne 2. 12. 2009
-

schválilo podání návrhu statutárnímu městu
Ostrava na vydání obecně závazné vyhlášky,
kterou se ruší obecně závazná v yhláška
č. 1/2000, o účelovém fondu oprav, modernizaci
a rozšíření bytových a rodinných domů a bytů
a rozšíření bytového fondu na území městského
obvodu; do konce pololetí 2010 městský obvod
vrátí půjčku z Ministerstva pro místní rozvoj
ve výši 3 410 tis. Kč, která byla využívána na
půjčky občanům a na opravy bytového fondu
- rozhodlo o podání žádosti na poskytnutí dotací
z Ministerstva životního prostředí ČR v rámci
„Operačního programu životního prostředí,
výzva č. 14 – prioritní osa 6, Zlepšování stavu
přírody a krajiny, 6.5. – Podpora regenerace
urbanizované krajiny“ na projekty:
a. „Sadové úpravy na hřbitově v Bartovicích“ ve
výši 590 040 korun
b. „Obnova lesoparku – Matuškův park, ul.
Lipinská v Ostravě-Radvanicích“ ve v ýši
126 241 korun

Ing. Renata Nytrová, tajemnice
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Nová knihovna — dar ArcelorMittal

Dne 23. 11. 2009 se na naší škole konalo
slavnostní předání vybavení odborné učebny
zaměřené na výuku literatury, jazyků a estetiky ve výši 83 824 Kč. Tento dar věnovala
firma ArcelorMittal Ostrava, a.s., která je
dlouhodobým sponzorem naší školy. Ředitel
pro výrobu a techniku, místopředseda představenstva Josef Buryan spolu se starostou
našeho městského obvodu Ing. Břetislavem
Blažkem, CSc., slavnostně přestřihli stuhu
a ve svých projevech zdůraznili velký význam
literatury pro život mladého člověka. Za tento
sponzorský dar jsme velice vděční a mnohokrát děkujeme.
Vedení školy, ZŠ Vrchlického
Snímky Martina Linhartová
Vážení občané,
bylo nalezeno štěně křížence vlčáka,
mělo černý obojek. Bylo černohnědé,
fenečka. Odvezeno do útulku v Ostravě-Třebovicích dne 14. prosince.

Tel.: 596 967 288, 599 416 104
FAX: 599 416 132
Těšínská 87/281, 716 00 O.-Radvanice

Angličtina
Výuka, doučování,
maturita
Tel. 736 150 119

TJ Baník Radvanice
pokračuje v práci s mládeží
Přípravka se momentálně pohybuje na čtvrté příčce. Přípravka
předvedla poslední tři zápasy krásný
fotbal a vyšplhala se v tabulce z šestého místa na čtvrté.
Tímto chci poděkovat trenérům
a hráčům za předvedený v ýkon
v půlce sezony.
Našim žákům se i přes snahu
vyhrávat a chuť hrát pěkný fotbal nedaří. Proto
jim zatím patří poslední místo. Já ale pevně
věřím, že se našim žákům podaří na jaře vyšplhat v tabulce nahoru.
Dorost vzorně reprezentuje naši obec
a dělá čest fotbalovému oddílu TJ Baník
Radvanice.
Dorost předvedl v boji o postup disciplinovaný výkon. Hrušov, který momentálně
figuruje na prvním místě a do tohoto zápasu
byl bez porážky, naši dorostenci deklasovali
rozdílem třídy 5:2. V tabulce se umístili na
třetím místě a na druhou Hrabůvku ztrácíme
dva body a na první místo čtyři.

Všem dorostencům chci poděkovat a těším se na skvělé výkony
i v jarní části.
Děkuji všem hráčům oddí lu
počínaje přípravkou a konče dorostem, zároveň děkuji i funkcionářům
a hlavně trenérům.
René Tománek,
předseda oddílů
Dne 21. listopadu se uskutečnil zápas
staré gardy Radvanic proti hostům
s Polska.
Náš celek předvedl skvělý výkon proti
celku, který hraje 1. A třídu v Polsku.
S tímto celkem byla uzavřena družba
a náš tým odjede k zápasu
do Polska v létě.
TJ Baník Radvanice stará garda –
Wroclav – Polsko 4 : 4
Tento výsledek je úspěchem radvanické
kopané

Policisté nepodcenili situaci
osmi osob (pracovníků blízkého autoservisu
a obyvatelů rodinného domu).
Na místo byl ihned přivolán pyrotechnický tým
i pes, vycvičený k vyhledávání výbušnin. Spolu se
záchrannými pracemi probíhalo současně prověřování směřující ke zjištění případného motivu
i podezřelé osoby, jež by mohla nástražný výbušný
systém na místo uložit. Na místo byli přivoláni
i hasiči a kriminalisté. Doprava byla policisty
zastavena na ulicích Těšínské i Fryštácké.
Ke kontrole nalezeného předmětu použil
pyrotechnik speciální techniky – dálkově řízeného robota.
Pyrotechnik po prohlídce za využití speciální techniky zjistil, že se nejedná o nástražný
výbušný systém. Dalším šetřením bylo zjiš-

těno, že se jedná o předmět užívaný k označování nebezpečných důlních prostorů látkou
merkaptan. Aktivace nalezeného zařízení se
provádí dálkovým odpálením elektronické
rozbušky. Látka merkaptan je silně zapáchající. Nalezené zařízení nebylo kompletní,
i přesto bylo zajištěno k dalšímu zkoumání
pyrotechnikem.
Doprava byla v místě nálezu zastavena na
20 minut. Během zákroku nebyl nikdo zraněn a nedošlo ani ke škodám na majetku.
Záchranné práce na místě nálezu byly ukončeny krátce před polednem.
por. Bc. Gabriela Holčáková
komisařka Preventivně informační skupiny
Ostrava

Hasiči spolupracují s ArcelorMittal

Splátkový prodej Essox

Ceny jsou uvedeny včetně DPH, AKCE platí od 4.1. - 25.1. 2009 a při platbě v hotovosti nebo do VYPRODÁNÍ a nevztahují se na ni žádné další slevy !!!
Bližší informace a pravidla k získání bonusů najdete na www.velman.cz nebo na provozovnách.

balení 10 kg
balení 40 kg

balení 20 kg

49,PRM volně sypaný 1.159,-

145,59,www.velman.cz

BRIKETY
HNĚDOUHELNÉ
BRIKETY
DŘEVĚNÉ
PALIVOVÉ DŘEVO

cena za 1 pytel 25 kg

MY VÁS V LEDNU MRZNOUT NENECHÁME !!!

89,-

275,- sleva 22%

cena za 1 pytel 25 kg

215,-

FLEXIBILNÍ LEPIDLO
KVK

LEPIDLO NA OBKLADY
A DLAŽBY KVK

89,- sleva 22%

69,cena za 1 pytel 40 kg

89,-

cena za 1 pytel 25 kg

320,- sleva 18%
120,- sleva 26%

264,-

cena za 1 pytel 40 kg

ZDÍCÍ MALTA
KVK
SAMONIVELAČNÍ
HMOTA KVK
JÁDROVÁ OMÍTKA
KVK

PŘI NÁKUPU NAD 10.000,- UBYTOVÁNÍ NA HORÁCH ZDARMA

STARTOVACÍ CENY ROKU !!!

je velmi žádoucí, aby také naši členové
měli o společnosti větší všeobecný přehled
a mohli se alespoň částečně orientovat v členitém a rozsáhlém provozu.
Členové jednotky SDH Radvanice absolvovali v listopadu „seznámení s objekty“ ve
společnosti. Tato příprava proběhla celkem ve
čtyřech bězích. V teoretické části se seznámili se
způsobem zabezpečení požární ochrany v provozu hutní společnosti, systémem elektrické
požární signalizace, stabilních hasících zařízení, zdroji vody pro požární zásah, druhy jednotlivých provozů s důrazem na možná rizika.

MY SE ZVÝŠENÍM DPH NEZDRAŽUJEME !!!

OTEVÍRÁME 4.1.

Všem, kteří jste nám projevili přízeň v roce minulém, děkujeme a těšíme se
na spolupráci v roce letošním.

... ROK 2010 PRÁVĚ ZAČÍNÁME !!!

ROK 2009 JSME SKONČILI ...

Uhelná ul.
Hašlerova 14
Telefon: 571 615 422 Telefon: 554 652 277
Mobil: 734 461 148
Mobil: 733 196 040
K Výšině 74
Telefon: 596 544 385
Mobil: 739 679 135
Sv. Čecha 881/32
Buničitá 755
Telefon: 554 610 392 Telefon: 596 729 040
Mobil: 734 461 152
Mobil: 734 443 396
Fryčovická 943
Telefon: 558 666 022
Mobil: 737 245 413
Vítkovická 38
Těšínská 65
Telefon: 556 741 526 Telefon: 596 242 524
Mobil: 737 245 412
Mobil: 731 613 931

FULNEK

OSTRAVA

BRUŠPERK KARVINÁ

VALAŠSKÉ MĚSTO
VRATIMOV D.LUTYNĚ MEZIŘÍČÍ ALBRECHTICE

V rámci další spolupráce mezi městským
obvodem a společnosti ArcelorMittal byla
dohodnuta také spolupráce mezi jednotkou Sboru dobrovolných hasičů v Ostravě-Radvanicích a Hasičský záchranným sborem podniku ArcelorMittal. Její konkrétní
podoba v roce 2009 byla směřována do oblasti
odborné přípravy.
V případě větších požárů, nebo jiných
mimořádných událostí v této společnosti je
jednotka SDH Radvanice povolávána zpravidla mezi prvními, jako posilová jednotka
k podnikovému sboru. Z tohoto důvodu

V praktické části pak následovalo seznámení s příjezdovými komunikacemi, možnosti
vjezdu do areálu podniku, rozmístění jednotlivých provozů a u vybraných objektů pak
proběhla jejich prohlídka. Podnikoví hasiči
byli seznámeni se způsobem výkonu služby
naší jednotky SDH v Radvanicích, včetně
technické v ýbav y a způsobem provádění
odborné přípravy.
Pro rok 2010 je naplánováno pokračování
v podobě společných výcviků a cvičení a to
nejen přímo ve společnosti Arcelor Mittal,
ale také např. na řece Lučině.
Richard Dudek,
velitel JSDH

120,- sleva 26%

Oznámení o nálezu neobvyklého, ale také
možná nebezpečného předmětu učinil dne
27. 11. kolem čtvrt na deset muž, který venčil
psa. Předmět, připomínající nástražný výbušný
systém, nalezl pes oznamovatele v trávě u domu
ulicí Na Hrázkách v Ostravě-Radvanicích.
Policisté po příjezdu na místo opravdu nalezli
podezřelý předmět, který tvořil kovový válec
o délce asi 30 cm a průměru 8 cm. Jedna strana
válce byla opatřena železným sítem a druhá
víčkem se závitovou tyčí, na němž byla namontovaná matice s pojistkou proti demontáži.
Policisté okamžitě zajistili místo nálezu.
Spolu se strážníky pak policisté provedli též
opatření k zákazu vstupu osob do vymezeného prostoru. Následovala evakuace celkem

M ikul áš v naše m o bvo du

QQ Snímky Aleš Boháč
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