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Radniční budovu zdobí od prvního ledna 
datum, které nám sděluje, že v letošním roce 
oslaví Radvanice a Bartovice 705. narozeniny. 
Ano, pět let už uplynulo od oslav sedmistého 
výročí první písemné zmínky o založení dvou 
obcí, které v současnosti společně tvoří jeden 
z obvodů statutárního města Ostravy. 

Před pěti lety jsme se ohlédli nazpá‑
tek do dávno uplynulých dnů a také v roce 
letošním se k událostem minulým neobrá‑
tíme zády. Ohlédneme se až na konec tři‑
náctého století do časů nevídaného úsilí. Do 
časů, kdy první osadníci vymezili hranice 
svého nového území a začali stavět obytná 
a hospodářská stavení v místech zapsaných 
do soupisu desátků vratislavského biskupství 
pod jménem Radvanowitz a Bertoltowitz. 
Vrátíme se do roku 1305, kdy zemřel ve věku 
34 let český a polský král Václav II. a korunu 
panovníka převzal jeho šestnáctiletý syn 
Václav III.

Radvanice i Bartovice byly od svého 
počátku v držení těšínských knížat, od polo‑
viny patnáctého století až do roku 1848 pak 
náležely příslušníkům šlechtických rodů 
z Těšínska. 

Nejvýznamnější kapitolu svých dějin však 
začaly psát s rozvojem průmyslu celého 
Ostravska. Významným mezníkem byl nález 
uhlí a jeho stoupající potřeba pro nově se roz‑
víjející hutní a ocelářský průmysl.

Zahájením těžby uhlí došlo k zásadním 
změnám v ekonomickém a sociálním životě 
obou obcí. 

První kutací práce ve zdejší oblasti byly zapo‑
čaty knížetem Hugem Salm‑Reifferscheidtem 
ve čtyřicátých letech 19. století. V roce 1896 
od něj koupila Ostravsko‑karvinská báňská 
společnost důlní pole a v roce 1898 bylo zapo‑
čato s hloubením těžní jámy Ludvík, která 
byla dokončena v roce 1912.

Kromě důlního průmyslu poskytoval míst‑
ním lidem obživu průmysl lihovarnický, pivo‑
varnický a železárny ve Vítkovicích. 

S hospodářským rozvojem souvisel i velký 
příliv pracovních sil a s ním související sta‑
vební ruch. Do Radvanic a Bartovic přicházeli 
v té kypící době lidé nejrůznějších národ‑
ností a náboženských vyznání. Nechali se nej‑
prve najímat na sezónní práce, aby nakonec 
se svými rodinami zapustili kořeny v novém 
prostředí. Na výstavbě příbytků se významně 
podíleli majitelé dolů zakládáním hornických 
kolonií. 

Rozvoj průmyslu a s ním související vzrůst 
počtu obyvatel přinesl také rozvoj kultury 
a společenského života vůbec. V obou obcích 
bohatě rozvíjely činnost Tělocvičná jednota 
Sokol a Dělnická tělocvičná jednota, divadelní 
spolky uváděly na jevištích místních hostinců 
své nesčetné premiéry. Na poli zdravotnické 
osvěty se činil Československý červený kříž 
a Masarykova liga proti tuberkulóze, lásku 
ke knihám a touhu po vzdělání podporovala 
Čtenářská beseda a Matice osvěty lidové 
a o bezpečnost občanů dbali s velkým nasa‑

zením členové Sboru dobrovolných hasičů. 
V obcích byl založen Spolek přátel zahrady, 
Spolek chovatelů drobného zvířectva, Spolek 
včelařů a na nejrůznějších oslavách muzicíro‑
valy radvanické a bartovické vynikající kapely.

K velkému rozkvětu došlo i v oblasti 
duchovní. V roce 1834 byla v Bartovicích 
vystavěna kaple, jejímiž patrony byly sv. Anna 
a sv. Jáchym, v roce 1846 vyrostla na Lipině 
kaple zasvěcená sv. Janu Nepomuckému. 
Dne 14. června 1907 bylo v Radvanicích 
přikročeno k slavnostní konsekraci chrámu 
Neposkvrněného početí Panny Marie, v roce 
1920 byla v Radvanicích ustavena první far‑
nost Církve československé a o dva roky poz‑
ději Diecesní rada pro Slezsko. Na dnešní ulici 
Ráčkova byla v roce 1926 založena Církev 
adventistů.

Pomníky padlých, k nimž každým rokem 
v květnových dnech pokládáme květiny, nám 
připomínají odvahu a statečnost zdejších mužů. 
Památníky umučených ve druhé světové válce 
vzdávají úctu obětem nacistické perzekuce.

Při zevrubném výčtu událostí dob minu‑
lých nemůžeme děje, které čas v našich 
obcích zasel, nechat upadnout do zapomnění. 
A proto se v roce 705. narozenin sluší ohléd‑
nout za minulostí Radvanic a Bartovic. Vždyť 
paměť našich předků se zapisuje do paměti 
potomstva, vždyť minulost svítí do budouc‑
nosti jako maják. 

Dagmar Joklová, kronikářka 

Našim obcím je letos 705 let

Foto Aleš Boháč

INTERNETOVOU TELEVIZI  
najdete na našich webových 

stránkách www.radvanice.ostrava.cz.  
Jsou zde zařazeny reportáže 
z kulturních, společenských 

a významných událostí obvodu. 
Přímé spuštění je možné 

na adrese: www.radvanice.tv.

Pozvání  
na koncerty
I v letošním roce se uskuteční koncerty 

vážné hudby v podání studentů Janáčkovy 
konzervatoře a gymnázia v Ostravě 
se slovním doprovodem pana MgA. Jiřího 
Bystroně. 

Věrní příznivci hudby se budou scházet 
v budově obřadní síně městského obvodu 
Radvanice a Bartovice, vždy v úterý – 
a to 16. února a 9. března roku 2010 od 
17 hodin. Srdečně Vás všechny zveme, 
přijďte si poslechnout krásné skladby.

Jindra Lásková, MBŠaK

Historické pečetě Radvanic a Bartovic (vpravo) svědčí o dlouhé historii obcí. Repro: RaB noviny Q
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Podařilo se nám zvládnout sněhovou kalamitu
Takzvaná chodníková novela platí již 

od dubna minulého roku. Lidé, kteří žijí 
v soukromých či obecních bytech a domech 
změnu vesměs vítají. Za této situace totiž 
nemusí udržovat chodník u svého domu 
schůdný a tato povinnost přechází na obce, 
pokud chodníky patří do obecního majetku. 
Na příchod zimy jsme se připravili – na úklid 
sněhu z komunikací byly určeny f irmy 
na základě výběrového řízení. Po zkušenos‑
tech z prosince loňského roku a přívalů sněhu 
v letošním lednu můžeme již nyní zhodnotit, 
že spolupráce s firmami Haut, Najzar a Langr 
se osvědčila. Samotný rozsah a rychlost pro‑
vedeného úklidu proběhl dle nastavených pra‑
videl. 

Schůdnost na chodnících byla nejdříve 
zajišťována na zastávkách MHD a chodnících 
prvního pořadí a po jejich odklizení proběhly 

úklidové práce na ostatních místech – prio‑
ritou jsou centrální části, části na periferi‑
ích se dočkaly úklidu o něco později. Do 
údržby nejsou zařazeny některé z chodníků 
ve velmi málo frekventovaných oblastech, 
navíc jsme zajišťovali schůdnost vybraných 
průchozích cest v parcích a plochách zeleně. 
Protože sněhu napadlo enormní množství, 
zajistili jsme i nakládku a následný odvoz 
na vyhrazené prostory. Úklid sněhu provádějí 
i zaměstnanci našich veřejně prospěšných slu‑
žeb a členové jednotky dobrovolných hasičů 
Radvanice – hasiči mají ve své výbavě i sně‑
hovou frézu. Hasiči bezpečně odstraňují i sníh 
a rampouchy ze střech. Nově od ledna pomá‑
hají i pracovníci tzv. veřejné služby – celkem 
je uzavřeno 22 smluv; veřejná služba je zave‑
dena k rozšíření možností zachování pracovních 
dovedností u osob dlouhodobě setrvávajících 

ve stavu hmotné nouze, je pomocí obci v zále‑
žitostech, které jsou v našem zájmu, zejména 
při zlepšování životního prostředí, udržování 
čistoty ulic a jiných veřejných prostranství 
apod. a nyní i při odklízení sněhu.

Konkrétní dopady zimy budou známy 
až po skončení zimního období, podle toho, 
jak nám budou klimatické podmínky příznivé 
nebo nepříznivé. Již teď vítáme, že se nám 
podařilo zabezpečit dostatečnou schůdnost 
místních komunikací a bezpečný pohyb oby‑
vatel našeho obvodu, za což všem uvedeným 
děkujeme. Poděkování a pochvalu za úklid 
sněhu a odstraňování náledí a zmrazků získá‑
vají všichni naši obyvatelé, kteří uklízejí neje‑
nom před svým vchodem či vjezdem do domu, 
ale i chodníky.

Ing. Břetislav Blažek, CSc., starosta

Poradní sbor pro problematiku seniorů 
se sešel v závěru roku na svém šestém zasedání. 
Jednání bylo zaměřeno hlavně na podrobné 
seznámení se s rozpočtem pro r. 2010, 
který přiblížil členům sboru starosta měst‑
ského obvodu p. Ing. Břetislav Blažek, CSc.

Členové sboru se na svém jednání zají‑
mali především o postup zklidňování Těšínské 
ulice a o opravy dalších místních komuni‑

kací, o zajištění bezpečnosti u rybníka Volný 
a na přilehlých pozemcích, o častější úklid 
zastávek MHD U Ještěrky, kde je v souvis‑
losti s provozem Ozdravného centra Ještěrka 
zvýšený pohyb lidí. Ptali se, jaký sortiment 
bude v bývalé prodejně Novák poté, co byla 
uzavřena. Upozornili na nutný ořez stromů. 
Požadovali informace ohledně připravovaného 
pronájmu části Klubu důchodců Radvanice 

za účelem provozování „společných aktivit 
rodičů s dětmi“.

Poradní sbor byl zřízen pro hledání způ‑
sobů řešení problematiky spojené se seni‑
orským životem a pro vzájemnou diskuzi, 
podávání námětů a výměnu stanovisek s tímto 
souvisejících. 

Ing. Renata Nytrová, tajemnice úřadu
Snímky Jindra Lásková

Zasedal poradní sbor pro problematiku seniorů

Poděkování
Chtěli bychom vyjádřit upřimné podě‑

kování p. R. Dudkovi, veliteli sboru dob‑
rovolných hasičů Radvanice, a členovi 
p. A. Boháčovi za pomoc při sehnání 
vysoušeče mokrého zdiva od Hasičského 
záchraného sboru MSK ve vánočním čase 
a dalšího kusu od hasičů Radvanic v novém 
roce, kdy došlo k závadě vodovodního 
zařízení ve spolkové budově zahrádkářů 
a jejího vytopení, za tuto pomoc děkujeme. 

ZO ČZS Bartovice

Obdrželi jsme dopis z děkanátu Filozofické 
fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, kte‑
rým bylo vyjádřeno ocenění zájmu p. Věry 
Littnerové, obyvatelce našeho městského 
obvodu, o studium Univerzity třetího věku 
filozofické fakulty.

Paní Věra Littnerová absolvovala všech 
osm běhů Univerzity třetího věku. Z říj‑
nového vydání LISTů Ostravské univerzity 
jsme se dozvěděli, že paní Littnerová chodí 
na přednášky už 16 let. Paní Littnerová 
je s Ostravskou univerzitou spojena téměř 
30 let – v r. 1981 začínala na hospodářském 
oddělení tehdejší Pedagogické fakulty, pak 
plných 20 let pracovala v nynější budově 

Filosofické fakulty. V LISTeCH Ostravské uni‑
verzity p. Littnerová ke studiu na U3V uvádí: 
„Setkáváme se s věkově blízkými a podobně 
smýšlejícími lidmi. Navazujeme nová přátelství, 
překonáváme pocit osamělosti a nepotřebnosti  
a udržujeme si psychickou svěžest“.

Paní Littnerová prožila svůj produktivní 
život aktivně a nejinak je tomu i nyní, kdy 
si užívá zaslouženého důchodu. – je členkou 
poradního sboru starosty pro problematiku 
seniorů, je pravidelnou návštěvnicí divadelních 
představení a koncertů, živě se zajímá o veš‑
keré společenské dění a především je věrnou 
posluchačkou Univerzity třetího věku.

Ing. Renata Nytrová, tajemnice úřadu

Nejvěrnější studentka 
Ostravské univerzity třetího věku
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Dne 21. prosince se v budově Základní 
školy Vrchlického v Ostravě‑Radvanicích usku‑
tečnilo slavnostní zakončení celoročního pre‑
ventivního projektu Městské policie Ostrava 
„Co s volným časem“, který byl realizován 
v rámci neinvestiční účelové dotace statutár‑
ního města Ostravy. Slavnostního zakončení 
projektu se zúčastnilo vedení Městské poli‑
cie Ostrava, zástupci dotčených základních 
škol, zástupce odboru školství, kultury, sportu 
a volnočasových aktivit Magistrátu města 
Ostravy, vedení městského obvodu Radvanice 
a Bartovice. 

Zúčastnily se také děti, které se do pro‑
jektu zapojily. Strážníci dětem předali odznak 
a průkaz Mladého ochránce veřejného 
pořádku a drobné upomínkové předměty. 

Společně pak zhodnotili celý projekt, 
zavzpomínali na společně prožité chvíle a při‑
pomněli si společné zážitky.

Projekt byl zaměřen na děti ze sociálně sla‑
bých rodin, z rizikových lokalit, které se ne 
vlastní vinou dostaly do situace, kdy se přizpů‑
sobily životu v ne příliš dobrých sociálních pod‑
mínkách. Tyto děti mívají problémy se školní 
docházkou a mnohdy tvoří organizované sku‑
piny, které tráví volný čas činnostmi často i za 

hranicí zákona. U těchto dětí se ve vyšším věku 
mnohdy objevuje prostituce, alkoholismus, uží‑
vání návykových látek. Rezignují na dosažení 
vzdělání, které jim mnohdy zcela chybí, čímž 
si ztěžují zapojení do běžného života a prosa‑
zení se ve většinové společnosti.

Cílem projektu bylo nasměrovat tyto děti 
správným směrem. Ukázat jim, jak mohou 
smysluplně trávit volný čas, docí lit, aby 
si osvojily základní pravidla občanského sou‑
žití a získaly základní právní vědomí.

Pro zapojení do projektu bylo vybráno 
25 dětí z městského obvodu Radvanice 
a Bartovice a stejný počet dětí z městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Výběr 
byl proveden na základě spolupráce sociálních 
pracovníků, učitelů, rodičů a strážníků‑pre‑
ventistů. 

Děti absolvovaly v průběhu roku několik 
setkání se strážníky a vždy pro ně byl připra‑
ven odpovídající program. Setkání se konala 
v prostorách ZŠ Vrchlického v Radvanicích, 
ZŠ Kara sov y v Mar iánsk ých Horách 
a v prostorách o.p.s. BÍLÝ NOSOROŽeC 
v Mariánských Horách. 

Děti se nenásilnou formou her a inter‑
aktivních cvičení seznamovaly se základy 

právního vědomí tak, aby si tyto dovednosti 
osvojily, dokázaly rozpoznat protiprávní jed‑
nání a samy se chovaly v souladu s právními 
normami. Dále se seznamovaly se základy 
poskytování první pomoci, s riziky spojenými 
s kouřením, pitím alkoholu, užíváním návyko‑
vých látek a také s následky záškoláctví. Na 
dopravním hřišti se učily základům bezpeč‑
nosti a plynulosti silničního provozu tak, aby 
se mohly samy bezpečně pohybovat po komu‑
nikacích.

Po celou dobu děti doprovázel pro ně spe‑
ciálně připravený ilustrovaný a poutavý 
Zápisník mladého strážníka, podle kterého 
děti plnily dílčí úkoly. 

Pro schůzky byly využívány i venkovní 
areály škol a tělocvičny, kde si děti mohly 
zvýšit fyzickou zdatnost formou sportov‑
ních her a soutěží. Samy si mohly vyzkoušet 
testy fyzické způsobilosti podobné těm, které 
absolvují uchazeči o práci u Městské policie 
Ostrava. 

Vladimíra Zychová, Městská policie Ostrava

Ukončení projektu „Co s volným časem“

Podali jsme 
žádosti na dotace
V měsíci lednu náš městský obvod 

po schválení radou města podal žádosti 
o dotace v rámci vyhlášené 14. výzvy v rámci 
Operačního programu životního prostředí, 
prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody 
a krajiny, podoblast 6. 5. – Podpora regene‑
race urbanizované krajiny pro stavby: 
A) Sadové úpravy na hřbitově 

v Bartovicích,
B) Obnova lesoparku – Matuškův park,  

ul. Lipinská v Ostravě‑Radvanicích,
C) Obnova zeleně na hřbitově v Ostravě – 

Radvanicích.
Věříme, že v rámci 14. výzvy uspějeme 

a v letošním roce zahájíme práce.
Ing. Bc. Ivana Michálková,  

místostarostka

V loňském roce začal platit zákon č. 291 
ze dne 22. července 2009, kterým se mění 
zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství.
V Článku I - § 3aa: 

základní jednotkou evidence objektů je objekt 
příslušející k hospodářství představující jednot‑
livou stavbu, zařízení nebo místo v krajině, kde 
jsou evidována, držena hospodářská zvířata.
U objektu se eviduje:
a)  identifikační číslo objektu
b)  druh objektu podle kritérií uvedených v § 3l
c)  příslušnost k hospodářství podle zvláštního 

právního předpisu (§ 2 písm. p) zákona č. 
154/2000 Sb.)

d)  datum provedení zákresu objektu do evi‑
dence objektů

e)  datum ukončení využívání objektu
f)  katastrální území, ve kterém se objekt 

nachází
g)  další údaje stanovené zvláštním právním 

předpisem, popřípadě přímo použitelným 
předpisem evropského společenství

Hlášení těchto údajů se provádí na Agenturu 
pro zemědělství a venkov v Opavě, telefonní 
spojení 553 696 111. Bližší informace Vám 
podají pan Břecka nebo Novák. Zaměstnanci 
jsou ochotni přijet a sepsat s občany doklady 
k registraci objektů, a to v místě bydliště, 
po telefonické domluvě.

Ing. Bc. Ivana Michálková, 
místostarostka

Informace o změně zákona  
č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Slavnostního zakončení projektu se zúčastnilo vedení městského obvodu v čele se starostou Ing. Břetislavem Blažkem, CSc., a vedení Městské policie  Q

Ostrava a také děti, které se do projektu zapojily  Snímky: Vladimíra Zychová
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Prezident České republiky Václav Klaus 
povýšil u příležitosti Dne veteránů čestného 
občana města Ostravy a rodáka z Radvanic 
Roberta Matulu do hodnosti brigádního gene‑
rála.

Pan Robert Matula, který se dne 19. pro‑
since 2009 dožil 90 let, žije trvale v kanad‑
ském městečku Chemainus. Zdravotní stav 
mu nedovolil osobně převzít generálský dekret. 
Proto jsem mu tento doklad osobně předal 
v předvečer jeho narozenin spolu s vojenským 
přidělencem ČR pro USA a Kanadu generál‑
majorem emilem Pupišem.

Na akci pořádané sdružením kanadských 
veteránů generál Matula zároveň obdržel bla‑
hopřání od anglické královny, kanadského 
předsedy vlády, pamětní medaili prezidenta 
ČR Václava Klause, blahopřání předsedy 
české vlády i předsedů Poslanecké sněmovny 
a Senátu Parlamentu ČR, jakož i osobní dar 
primátora města Ostravy. Pamětní medailí 
Wol f ram, pojmenovanou podle jména 
výsadku Matulovy skupiny do Beskyd během 

druhé světové války, byli oceněni představi‑
telé kanadských veteránů Royal Canadian 
Legion a Jan Klinka, Ph.D., spoluautor knihy 
o Robertu Matulovi.

Generál Matula vyjádřil poděkování městu 
Ostravě za péči, kterou mu projevuje, a která 
mu v tomto věku dodává psychické i fyzické síly. 

Požádal mě o vyřízení pozdravů všem 
občanům Radvanic a Bartovic. Děkuje za pří‑
zeň svých rodáků, za zájem o svou osobu 
a udržování stálého kontaktu.

Vojtěch Mynář, 
náměstek primátora města Ostravy

Čestný občan města Robert Matula 
převzal generálský dekret

14. zasedání zastupitelstva městského 
obvodu dne 17. prosince 2009
‑ projednalo zápisy z jednání finančního 

a kontrolního výboru zastupitelstva
‑ zvolilo člena kontrolního výboru zastupi‑

telstva p. Ing. P. Adamčíka
‑ schválilo rozpočet městského obvodu pro 

rok 2010 se zdroji a výdaji ve výši 39 
miliónů korun

‑ schválilo plnění příjmů a čerpání výdajů 
rozpočtu za leden – říjen 2009 

‑ schválilo pro rok 2010 zásady pro posky‑
tování pracovního volna s náhradou 
mzdy a náhrady ušlého výdělku členům 
zastupitelstva městského obvodu, kteří 
nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě 
uvolněni

‑ projednalo protokol o kontrole výkonu 
samostatné působnosti provedené odbo‑
rem školství, kultury, sportu a volnoča‑
sových aktivit Magistrátu statutárního 
města Ostravy dne 23. října 2009 s tím, 
že nebyly zjištěny závady či nedostatky

‑ projednalo odpověď na dopis p. B. Vaňka, 
jednatele AUTOVIVA s.r.o., adresovaný 
zastupitelstvu ve věci stížnosti na odpro‑
dej pozemku parc. č. 2027/164 v k. ú. 
Radvanice

‑ rozhodlo o podání žádosti na poskytnutí 
dotace z Ministerstva životního prostředí 
ČR v rámci „Operačního programu život‑
ního prostředí, výzva č. 14 – prioritní 
osa 6, Zlepšování stavu přírody a kra‑
jiny, 6.5. – Podpora regenerace urbanizo‑
vané krajiny“ na projekt „Obnova zeleně 
na hřbitově v Ostravě‑Radvanicích“ 
ve výši 3 849 168 Kč

Ing. Renata Nytrová, tajemnice

Informace o žádosti o spoluf inanco-
vání projektu „Dostavba plošné kanalizace 
Ostrava“ z Operačního programu Životního 
prostředí

V prosinci roku 2008 byla odevzdána 
žádost o dotaci projektu „Dostavba plošné 
kanalizace Ostrava“ na Státní fond životního 
prostředí ČR do 3. výzvy Operačního pro‑
gramu Životního prostředí (OPŽP). V dubnu 
roku 2009 byl projekt akceptován na Státním 
fondu životního prostředí ČR (SFŽP). Nyní 
prochází jednotlivé projekty detailním hod‑
nocením technického, ekonomického a eko‑
logického řešení z hlediska oprávněnosti 
požadovaného spolufinancování z OPŽP. 
Nedí lnou součásti žádosti je i provozní 
smlouva uzavřená mezi statutárním městem 
Ostrava a akciovou společností Ostravské 
vodárny a kanalizace z důvodu, že současná 
smlouva nevyhovuje podmínkám přijatelnosti 
Operačního programu Životního prostředí 
a evropské komise.

Od začátku přípravy žádosti pro projekt 
„Dostavba plošné kanalizace Ostrava“ vyjed‑
návalo statutární město Ostrava se společ‑
ností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
o zkrácení koncesní smlouvy tak, aby výsledná 
úprava vyhovovala podmínkám přijatelnosti 
OPŽP. Výsledkem náročných vyjednávání byla 
dohoda, že stávající koncesní smlouva bude 

zkrácena v oblasti kanalizační infrastruktury 
do roku 2020 a druhá část vodovodní infra‑
struktura zůstane v původní délce, tj. 2024. 
Na základě jednání na Ministerstvu životního 
prostředí a i dle metodiky pro žadatele roz‑
vádějící podmínky přílohy 7/2007 „Podmínky 
přijatelnosti vodohospodářských projektů pro 
OPŽP v programovacím období 2007–2013“, 
verze 2.0, jenž byla vyvěšena na stránkách 
OPŽP v říjnu tohoto roku, je výše uvedená 
dohoda mezi statutárním městem Ostrava 
a společností Ostravské vodárny a kanalizace 
a.s. v tuto chvíli nevyhovující podmínkám 
OPŽP. 

Statutární město Ostrava proto zahájilo 
nová jednání se společností Ostravské vodárny 
a kanalizace a.s. a dále podniká nezbytně nutné 
kroky vedoucí k úpravě koncesní smlouvy, tj. 
zkrácení kanalizační infrastruktury dle výše 
uvedené metodiky do roku 2015.

Předpokládané datum zahájení výstavby 
„Dostavba plošné kanalizace Ostrava“ – 
podprojekt I. Aglomerace Ostrava, ČOV 
a kanalizace, jehož součástí jsou i mimo jiné 
stavba – Prodloužení sběrače B do Radvanic, 
je prosinec 2010 a předpokládány konec 
je červen 2013. 

Ing. Dagmar Hrnčárková, 
vedoucí odboru VŽPaVH

Případné dotazy: 599 416 140

Dostavba plošné kanalizace

Náměstek ostravského primátora Vojtěch Mynář s generálem Robertem Matulou. Q



5 RaB noviny

Vážení občané,
již na začátku topné sezóny a ze zkušeností 
z minulých období jsme upozorňovali naše 
neukázněné občany, kteří si myslí, že ve 
svých topeništích mohou spálit na co přijdou, 
na dodržování některých povinností provozo‑
vatelů malých zdrojů znečištění ovzduší, které 
jsou ukotveny v § 12 zákona č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší, v jeho platném znění.

Opětovně vyzýváme takzvané neukázněné 
občany, aby nespalovali ve svých topeništích 
to, co tam nepatří. Náš obvod je již tak 
znečištěn velkými zdroji znečištění ovzduší 
a dopravou a není nutné ještě, aby i my jsme 

stav ovzduší zhoršovali, především našim 
dětem.

V topeništích, která jsou provozována občany 
ve svých objektech bydlení a bytech, je možné 
spalovat pouze ta paliva, která jsou pro daná 
topeniště stanovena výrobcem. Jednotlivé 
objekty byly zkolaudovány a součástí kolaudace 
bylo povolení určitého typu vytápění objektu, 
dle § 133 odst. 2. písm. f) zákona č. 183/2000 
Sb., stavební zákon v jeho platném znění, může 
stavební úřad při kontrolní prohlídce mimo jiné 
kontrolovat, zda je stavba užívána jen k povole‑
nému účelu a stanoveným způsobem. 

Z výše uvedeného vyplývá, že v kamnech 
nelze topit jakýmkoliv odpadem, jelikož při 
jeho spalování vzniká celá řada nebezpečných 
látek, které unikají do ovzduší. Například 
při spalování plastických hmot, které hoří 
snadno a rychle, vznikají dioxiny, které jsou 
rakovinotvorné, poškozují imunitní systém 
a hormonální soustavu. Spalováním poly‑
styrenu vzniká jedovatý styren. Spalováním 
plastových fólií a PeT láhví se do ovzduší 
dostávají polyaromatické uhlovodíky, ani 

při spalování dalších materiálů, např. rozbi‑
tého nábytku, lakovaných prken, okenních 
rámů apod., to není o mnoho lepší, jelikož 
jsou do ovzduší uvolňovány dioxiny, form‑
aldehydy a další zdravotně závadné látky. 

I při spalování novin a časopisů, letáků se do 
ovzduší dostávají těžké kovy z barev. Někteří 
si myslí, vždyť z komínu není nic vidět, tak 
se pro jednou nic nestane, ale jsou na omylu, 
jelikož se jedná o bezbarvé látky, které větši‑
nou jsou poznat podle zápachu. Tuto skutečnost 
si někteří občané neuvědomují a myslí si, že když 
kouř z jejich kamen není černý, neškodí. Opak 
je skutečností. V lokálních topeništích dochází 
k jejich nedokonalému spalování a tyto nebez‑
pečné a zdraví škodlivé látky unikají do ovzduší. 

V našem městském obvodu jsou dva sběrné 
dvory a kontejnery na tříděný odpad, takže tyto 
nebezpečné látky nemusí být spalovány v lokál‑
ních topeništích, je to zase o přístupu jednot‑
livých občanů. V topeništích využívejte pouze 
ekologická paliva, aby nedocházelo k dalšímu 
zatížení ovzduší v našem městském obvodu.

Ing. Bc. Ivana Michálková, místostarostka

Výzva k zamezení spalování 
neekologického paliva 

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 povin‑
nost se týká štěněte staršího tři měsíce. 

Poplatek lze zaplatit v hotovosti na rad‑
nici v kanceláři č. 12 (odbor financí a roz‑
počtu), bezhotovostním převodem nebo 
poštovní poukázkou. 

Sazba poplatku je stanovena za jed‑
noho psa a kalendářní rok: 
a) za psa chovaného v rodinném domku 

150 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa uve‑

deného pod písm. a) 200 Kč,
c) za psa chovaného v bytovém domě 

1 000 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa uve‑

deného pod písm. c) 1 500 Kč,
e) za psa, který je využíván při podnika‑

telské činnosti 1 000 Kč,
f) za druhého a každého dalšího psa uve‑

deného pod písm. e) 1500 Kč,
g) za psa, jehož držitelem je poživatel inva‑

lidního, starobního, vdovského nebo 
vdoveckého důchodu, který je jeho jedi‑
ným 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 slo‑
ženky. 

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

Dne 7. ledna 2010 se ve Společenském domě 
v Bartovicích uskutečnilo jednání za účasti 
občanů z Dolních Bartovic, vedení městského 
obvodu, vedení a zástupců ArcelorMittal 
Ostrava, a.s., za účelem projednání povolení 
vstupu na pozemky jednotlivých vlastníků 
nemovitostí za účelem výstavby 4. protihlukové 
stěny a zpracování nové hlukové studie pro 
tuto protihlukovou stěnu. Hluková studie musí 
být znovu zpracována, a to vzhledem ke sku‑
tečnosti, že ČD s.p. nedal souhlas s výstavbou 
4. protihlukové stěny v kolejišti ČD s.p. Během 

projednávání se vedení městského obvodu 
dohodlo s vedením ArcelorMittal Ostrava, 
a.s., že hluková studie bude rozšířena o posou‑
zení rozsahu výstavby 5. protihlukové stěny, 
která by odhlučňovala tzv. anglickou výhybku. 
Čtvrtá protihluková stěna by měla být realizo‑
vána do konce měsíce dubna letošního roku.

Ing. Bc. Ivana Michálková, místostarostka

České dráhy nesouhlasí 
s výstavbou protihlukové stěny

Jedna z protihlukových stěn v Radvanicích Foto ArcelorMittal Q
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Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice 
na své 71. schůzi dne 16. prosince 2009
•	 projednala	protokol	o	dílčím	přezkou‑

mání hospodaření za období od 1. ledna 
do 30. září 2009 provedené společností 
TOP AUDITING s tím, že nebyly zjištěny 
závady či nedostatky

•	 rozhodla	o	přijetí	daru	ve	výši	50	tisíc	
korun na opravu ulice Hvězdná od společ‑
nosti Stavoservis Complet 

•	 projednala	zápis	kulturní	a	sportovní	
komise rady z 9. prosince a zápis komise 
životního prostředí z 24. listopadu 2009

•	 přijala	věcný	dar	od	organizace	GEMEC	–	
UNION a.s. – 1 ks UNIMO buňky v hod‑
notě 30 tisíc korun pro potřebu dílny 
a skladu v MŠ Bartovice

•	 souhlasila	se	změnou	užívání	bytových	
prostor na nebytové prostory za účelem 
vybudování večerky a rychlého občerstvení 
v objektu na ulici Těšínské č. p. 390 v k. ú. 
Bartovice a s vydáním rozhodnutí o změně 
stavby a o změně vlivu stavby na využití 
území pro stavbu „Likvidace lokálního 
požáru na odvalu Ludvík“ na pozemcích 
parc. č. 3137 a 3138/2 v k. ú. Radvanice

•	 rozhodla	o	podání	žádosti	na	statutární	
město Ostrava na uvolnění finančních 
prostředků z Fondu pro upevnění veřej‑
ného pořádku, bezpečnosti a ochrany 
osob a majetku pro potřebu připojení 
nouzového zdroje elektrické energie pro 
jednotku Sboru dobrovolných hasičů 
v Ostravě‑Radvanicích a služebnu Městské 
policie v Ostravě‑Radvanicích 

•	 souhlasila	s	uzavřením	darovací	smlouvy	
mezi Základní školou Ostrava‑Radvanice, 
Vrchlického ul., a p. Mgr. P. Miklušovou 
na věcný dar – 40 ks videokazet National 
geographic v hodnotě 8 tisíc korun 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice 
na své 72. schůzi dne 13. ledna 2010
‑ projednala přehled o stížnostech, podně‑

tech a peticích za rok 2009 
‑ projednala zápis ze zasedání poradního 

sboru starosty pro problematiku seniorů 
ze 14. prosince 2009 

‑ rozhodla o uzavření 22 smluv o výkonu 
veřejné služby od 14. ledna 2010 k rozšíření 
možností zachování pracovních dovedností 
u osob dlouhodobě setrvávajících ve stavu 
hmotné nouze, a to prací při zlepšování 
životního prostředí, udržování čistoty ulic 
a jiných veřejných prostranství apod. a při 
odklízení sněhu

‑ projednala zápis komise bezpečnosti 
a dopravy z 18. prosince, komise výstavby 
z 9. prosince a zápis komise školství, mlá‑
deže a sportu z 10. prosince 2009

‑ rozhodla o předložení návrhu komisi 
muzejní, letopisecké, názvoslovné a heral‑
dické rady města k posouzení návrhu 

Z jednání  
samosprávy

Dne 18. prosince byly slavnostně uvedeny 
do provozu informační tabule Městské policie 
Ostrava.

Informační tabule jsou součástí projektu 
Bezpečnější Ostrava, který je financován 
z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR a z roz‑
počtu města Ostravy. 

Jedná se v podstatě o uzamykatelné 
zask lené tabule, které budou v yuž ívat 
zejména místní strážníci‑okrskáři ve spo‑
lupráci se skupinou prevence pro sdělení 
důležitých informací občanům, k infor‑
mování veřejnosti o preventivních aktivi‑
tách městské policie, do kterých se mohou 
zapojit a sdělení kontaktů, kam se mohou 
ob č a né ob r á t i t  s  ž ádo s t í  o pomoc . 
Informační tabule a schránky jsou určeny 
všem občanům, zejména však těm, kteří 

nevyužívají k získávání informací internet, 
což jsou především starší nebo sociálně 
slabší občané.

Občané mohou tímto způsobem získat 
informace na 19 místech po celé Ostravě –
‑ náměstí SNP v Ostravě‑Zábřehu (před 

vchodem do lékárny)
‑ náměstí Gen. Svobody v Ostravě‑Zábřehu 

(před klubem důchodců)
‑ ul. Lumírova v Ostravě‑Výškovicích (před 

zdravotním střediskem Terapeut)
‑ ul. Horymírova v Ostravě‑Zábřehu (v domě 

s pečovatelskou službou),
‑ ul. Dr. Martínka v Ostravě‑Hrabůvce (před 

zdravotním střediskem),
‑ ul. Na Liščině v Ostravě‑Hrušově
‑ ul. Škrobálkova v Ostravě‑Kunčičkách
- ul. Těšínská v Ostravě-Radvanicích 

(u ÚMOb)
- u Ozdravného střediska Ještěrka 

v Ostravě-Bartovicích
- ul. Karvinská „U Hrušky“
‑ ul. Jílová v Ostravě‑Přívoze
‑ sad B. Němcové v Ostravě‑Přívoze
‑ náměstí J. z Poděbrad v Ostravě‑ 

‑Vítkovicích
‑ Mírové náměstí v Ostravě‑Vítkovicích
‑ ul. Bílovecká v Ostravě‑Svinově 

(u ÚMOb)
‑ ul. e. Rošického v Ostravě‑Svinově
‑ Nezvalovo náměstí v Ostravě‑Porubě
‑ 17. listopadu v Ostravě‑Porubě (u Duhy)
‑ ul. Přemyslovců v Ostravě‑Mariánských 

Horách (u ÚMOb)
‑ ul. 28. října v Ostravě‑Hulvákách (Hulvácký 

kopec – u semaforů)

Věříme, že tento způsob komunikace mezi 
občany a městskou policií si najde své příz‑
nivce a občané budou tento způsob komuni‑
kace co možná nejvíce využívat. 

Vladimíra Zychová, 
Městská policie Ostrava

Informační tabule 
Městské policie Ostrava

na pojmenování nové ulice v Bartovicích, 
a to názvu „Sedmikrásková“ 

‑ schválila návrh na ocenění statutárního 
města Ostravy u příležitosti Dne učitelů 
v roce 2010 pro Mgr. Vladimíra Sobola, 
ředitele Základní školy Trnkovecká, 
za dlouholetou tvůrčí pedagogickou čin‑
nost 

‑ rozhodla o schválení pravidel pro účast 
na soutěžích Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Bartovice

‑ r o z ho d l a  o  u z a v ř en í  d a r o v a c í c h 
smluv s ARCeLORMITTAL Ostrava 
na finanční dar ve výši 147 tisíc korun 
na rekonstrukci chodníků u ulice Těšínské 
v Ostravě Radvanic ích a s HOUSe 
BUILDING CAPITAL LTD na finanční 
dar ve výši 50 tisíc korun na vybavení 
fyzikálněchemické učebny na Základní 
škole Vrchlického

‑ souhlasila:
a. se zpracováním hlukové studie a s reali‑

zací stavby „Protihlukové stěny Bartovice – 
4. protihluková stěna“ na pozemcích parc. 
č. 1833/2, 1834, 1835, 1848, 1850, 1864, 
1863, 1867, 1868/1, 1877, 1878, 1881/1 
a 1881/2 v Bartovicích

b. s realizací stavby „Fotovoltaická elektrárna 
o výkonu 2,5 MW“ – severní a jižní část 
na pozemcích parc. č. 1484, 1485/2, 1485/3, 
1485/4, 1486/7, 1486/17, 1486/18, 1486/23, 
951/3, 1486/6, 1486/10, 1486/11, 1486/12, 
1486/13, 1486/14, 1486/15, 1486/16, 1486/22 
v Bartovicích

‑ rozhodla o uzavření smlouvy s Uměleckou 
agenturou – J. Dospivová ve výši 39 tisíc 
korun za vystoupení Vladimíra Hrona 
dne 26. března ve Společenském domě 
Bartovice

Ing. Renata Nytrová, tajemnice
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V sobotu 12. prosince proběhla výroční 
valná hromada SDH Radvanice. Každoroční 
prosincové jednání má za cíl zhodnotit celo‑
roční činnost v celém záběru. Zpráva tedy 
obsahovala informace o spolkovém životě, 
kulturních akcích, práci s mládeží, prevenci 
a ochraně obyvatel a samozřejmě činnosti 
zásahové jednotky. Letošnímu jednání výroční 
valné hromady byli přítomni také hosté. Za 
Ústředí Sdružení hasičů v Praze byla pří‑
tomna náměstkyně starosty Ing. Homolková‑ 
‑Němečková, která ve svém vystoupení mimo 
jiné poděkovala členům sboru za aktivní 
pomoc při zabezpečování Světových hasičských 
her CTIF, které v červenci proběhly v Ostravě. 
Další host náměstek primátora Vojtěch Mynář 

hovořil zejména o systému financování požární 
ochrany ze strany statutního města Ostravy. 

Samozřejmě, že nechyběli také vrcholní 
představitelé obvodu starosta Ing. Břetislav 
Blažek, CSc., a místostarostka Ing. Ivana 
Michálková. Pan starosta ve svém vystoupení 
poděkoval všem členů za vykonanou práci 
v roce 2009, a to zejména za práci pro měst‑
ský obvod. Hovořil také o dalších záměrech 
v oblasti rozvoje městského obvodu, včetně 
vazby na zázemí a další možný rozvoj jed‑
notky SDH v Radvanicích. Jednání pozdravili 
také hosté z okolních sborů Bartovice, Šenov, 
Vratimov, Horní Datyně a Havířov. 

V rámci valné hromady proběhl také 
menší slavnostní akt, kdy byl z aktivních členů 

zásahové jednotky „slavnostně vyřazen“ pan 
Miroslav Langr, který dovršil důchodového 
věku. Za svou dobu působení v jednotce má za 
sebou řadu zásahů, kterých se aktivně účast‑
nil. S tímto slavnostním aktem jeho činnost 
určitě nekončí. Jak sám slíbil, bude se dál 
zapojovat do další činnosti, které je i mimo 
represivní oblast víc než dost. Ještě jednou Ti, 
Mirku, děkujeme za vše, co jsi pro radvanické 
hasiče udělal. 

Richard Dudek 

Výroční valná hromada SDH Radvanice

Téměř jedenáct tisíc lidí se na podzim 
zúčastnilo soutěže společnosti OZO Ostrava 
na podporu sběrných dvorů Rok zdarma. 
Díky soutěži se ve sběrných dvorech o 17 pro‑
cent zvýšilo množství odevzdaného objem‑
ného odpadu, který by jinak mohl skončit 
na černých skládkách. OZO Ostrava bude 
občany seznamovat se sběrnými dvory také 
v roce 2010.

Cílem kampaně bylo zviditelnit sběrné 
dvory jako místa, kde mohou obyvatelé města 
Ostravy bezplatně a legálně odkládat objemné 
a nebezpečné odpady ze svých domácností 
a zeleň ze svých zahrad. „Kampaň jsme 
zahájili na základě průzkumů, které ukázaly, 
že značné procento občanů sběrné dvory 
stále nezná a nevyužívá je. Pokud potře‑
bují vyhodit například starší kus nábytku, 
často ho odloží k popelnicím a na sídlištích 

tak vznikají černé skládky,“ upozornila Mgr. 
Vladimíra Karasová, vedoucí Centra odpa‑
dové výchovy a propagace společnosti OZO 
Ostrava.

Do soutěže se za tři měsíce přihlásilo 10 797 
lidí. V průběhu soutěže tak vzrostlo množství 
odevzdaných objemných odpadů o 17 procent 
v porovnání se stejným obdobím v roce 2008. 
„Ukázalo se, že soutěž ve sběrných dvorech 
pomohla k jejich vyšší návštěvnosti a lepšímu 
povědomí občanů o možnosti odložit zde 
odpad zdarma. Díky tomu neskončil tento 
odpad na černých skládkách ve městě,“ podo‑
tkla Mgr. Karasová. Nejvíce občanů přivezlo 
odpad do sběrného dvora v Krásném Poli, kde 
o ceny soutěžilo 1 222 občanů. V průměru tak 
sběrný dvůr navštívil každý druhý obyvatel 
této městské části.

OZO Ostrava

Díky soutěži odvezli lidé do sběrných 
dvorů téměř o pětinu více odpadu

 Městské obvody
občané 

mladší 15 
let

občané 
od 15 let

celkem 
občanů cizinci celkem 

obyvatel

 Hošťálkovice 198 1 367 1 565 8 1 573
 Hrabová 493 3 195 3 688 117 3 805
 Krásné Pole 351 2 128 2 479 33 2 512
 Lhotka 179 995 1 174 8 1 182
 Mariánské Hory a Hulváky 1 704 10 908 12 612 489 13 101
 Martinov 131 987 1 118 10 1 128
 Michálkovice 445 2 660 3 105 46 3 151
 Moravská Ostrava a Přívoz 5 382 34 697 40 079 1 954 42 033
 Nová Bělá 240 1 443 1 683 49 1 732
 Nová Ves 119 529 648 34 682
 Ostrava-Jih 13 960 96 060 110 020 4 842 114 862
 Petřkovice 385 2 585 2 970 20 2 990
 Plesná 193 1 099 1 292 18 1 310
 Polanka nad Odrou 634 4 086 4 720 35 4 755
 Poruba 8 122 61 562 69 684 1 105 70 789
 Proskovice 177 1 032 1 209 9 1 218
 Pustkovec 207 1 036 1 243 13 1 256
 Radvanice a Bartovice 955 5 551 6 506 241 6 747
 Slezská Ostrava 3 262 17 318 20 580 895 21 475
 Stará Bělá 552 3 172 3 724 36 3 760
 Svinov 553 3 862 4 415 126 4 541
 Třebovice 234 1 611 1 845 23 1 868
 Vítkovice 1 324 6 115 7 439 558 7 997
 Celkem 39 800 263 998 303 798 10 669 314 467

Počet obyvatel přihlášených k pobytu na území 
statutárního města Ostrava ke dni 31. 12. 2009

Ples Sokola
Tělovýchovná jednota Sokol Bartovice 

pořádá 12. února ve Společenském domě 
v Bartovicích společenský ples. Začátek 
akce je ve 20 hodin a k tanci a poslechu 
budou hrát Jans Duo. Nebude chybět bohatá 
tombola a plesové menu, které určitě přijde 
tanečníkům a tanečnicím vhod.

Vstupenky lze objednat u pana Holka 
na telefonním čísle 723 777 736.

Veselou zábavu a příjemně strávený 
večer přejí pořadatelé. (sed)

Hodinový pracovník
Provádí menší údržbářské a zednické 

práce, montáž nábytku, práce na zahradě 
a odklízení sněhu atd.

Tel.: 737 761 765

Rozšíření osvětlení 
na ulici Třanovského

Na základě požadavku občanů týkajícího 
se osvětlení chodníku vedoucího kolem kos‑
tela Husova sboru v Radvanicích požádal náš 
městský obvod před více než rokem o pro‑
vedení tohoto požadavku majitele veřejného 
osvětlení, a to na město Ostrava. Projekt počítá 
s umístěním nového sloupu VO na konci ulice 
Třanovského a osvětlení prostoru chodníku 
pomocí výložníku.

Dle současného vyjádření odboru investic 
magistrátu má být tato investiční akce reali‑
zována ve druhé polovině tohoto roku.

Ing. Ctirad Havlásek
vedoucí odboru MHDaP

Sbírka na útulek
Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

schválil v závěru loňského roku průběžné 
vyúčtování veřejné sbírky pro útulek pro psy 
v Třebovicích, jehož provozovatelem je Městská 
policie Ostrava. Za rok 2009 byly na účet sbírky 
vloženy příspěvky občanů a firem v celkové výši 
176 355 Kč. Část příspěvků byla dosud pou‑
žita na nákup potřeb, potravin a pomůcek pro 
psy, byla pořízena také čtečka čipů. Všichni, 
kteří chtějí, mohou zasílat své příspěvky na účet 
č. 030189-1649297309/0800 až do 30. srpna 2010.

Vladimíra Zychová, Městská policie Ostrava
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1.–28. 2.
v průběhu celého 

měsíce

Knihovna O.-Radvanice – Palečkova 
rodinka – výtvarné odpoledne pro děti 
výroba panáčků pomocí otisku prstu barvou 
a pastelkami – celý měsíc během půjčování

16:00 Klub důchodců Radvanice – zahájení r. 2010
1.–28. 2.

v průběhu celého 
měsíce

Knihovna O.-Radvanice – Větrné mlýny 
České republiky – malá výstavka fotografií – 
celý měsíc během půjčování

15:00
Klub důchodců při DPS Bartovice –  
vítejte v novém roce 2010

1.–28. 2.
v průběhu celého 

měsíce

Knihovna O.-Radvanice – Detektivem 
v knihovně – vědomostní testík pro děti – 
celý měsíc během půjčování

15:00 74. schůze rady MOb RaB – kancelář starosty
1. 2. 17:00 ZO ČZS – výbor ZO
8. 2. 16:30 Kontrolní výbor – zasedací místnost úřadu

9. 2. 15:00
Klub důchodců při DPS Bartovice – vepřové 
hody

9. 2. 14:00
Komise školství, mládeže a sportu – zasedací 
místnost úřadu

10. 2. 16:00
Komise kulturní a sportovní – obřadní 
místnost úřadu

10. 2. 15:00 74. schůze rady MOb RaB – kancelář starosty

10. 2. 16:00
Klub důchodců O.-Radvanice – společenské 
posezení při hudbě s tombolou

11. 2. 16:00
Klub důchodců Bartovice – výroční schůze 
Klubu důchodců

12. 2. 17:00
ZO ČSV Radvanice-Bartovice – výborová 
schůze (v KD Radvanice)

12. 2. 19:00
TJ Sokol Bartovice – Společenský ples 
(Společenský dům – Bartovice)

12. 2. 19:00
SDH Radvanice – Společenský ples, 
sokolovna Radvanice

15. 2. 16:00 Finanční výbor – zasedací místnost úřadu

16. 2. 17.00
Koncert Janáčkovy konzervatoře – obřadní 
síň úřadu

17. 2. 15:30
Komise bezpečnosti a dopravy – zasedací 
místnost úřadu

17. 2. 15:45
Komise výstavby – kancelář odboru 
výstavby

18. 2. 16:00
Komise životního prostředí – zasedací 
místnost úřadu

23. 2. 15:00
Klub důchodců při DPS Bartovice – 
posezení u harmoniky

24. 2. 15:00
75. schůze rady MOb RaB – kancelář 
starosty

25. 2. 17:00
Klub důchodců Bartovice – konce 
radovánek – je tady masopust

25. 2. 13:00 Komise sociální – zasedací místnost úřadu

26. 2. 17:00
ZO ČSV Radvanice-Bartovice – výroční 
členská schůze (v KD Radvanice)

v měsíci únoru

Kalendář
událost í

Trénování paměti
V rámci celosvětové akce „Týden uvědo‑

mění si mozku“ pořádá Česká společnost pro 
trénování paměti a mozkový jogging Národní 
týden trénování paměti od 15. do 21. března.

Cílem týdne paměti je přesvědčit nejen 
seniorskou populaci, že si ještě docela slušně 
pamatuje, když jí někdo poradí, jak na to. 
Občanské sdružení Senior servis se k tomuto 
dni připojuje přednáškou, která se uskuteční 
v úterý 16. března v Ostravě v sále biskup‑
ství ostravsko‑opavského, Kostelní náměstí 1 
v 10 hodin. Přednáška je bezplatná a trvá cca 
jednu hodinu, tam je možné se informovat 
na kurzy Trénování paměti. Přednáší Mgr. 
Šárka Maňasová, CSc.

  (maš)

V závěru roku 2009 oslavila své životní jubi‑
leum paní Maria Barošová (85 let), paní Vlasta 
Tvardková (80 let), pan Jan Faltýnek (80 let) a 
pan Miloslav Karásek (85 let). V prvních dnech 
roku 2010 oslavila své devadesáté narozeniny 
paní Marie Plachejdová, dále pak paní Jiřina 
Kohutová (80 let), paní Žofie Nováková (90 let), 
paní Marie Zelená (85 let), paní Marie Ryšková 
(80 let) a Irena Nociarová (80 let). Všem jubi‑
lantům, dlouholetým obyvatelům našeho měst‑
ského obvodu Radvanice a Bartovice, osobně 
pogratuloval starosta pan Ing. Břetislav Blažek, 
CSc. a vedoucí odboru organizačního a vnitř‑
ních věcí Bc. Taťána Frajs. Do dalších let pře‑
jeme všem pevné zdraví, životní elán, osobní 
pohodu a stále dobrou náladu.
Snímky a text Bc. Taťána Frajs, vedoucí odboru 

organizačního a vnitřních věcí

Jubilanti slavili

Pan Jan Faltýnek (80 let) Q

Pan Miloslav Karásek (85 let) Q

Paní Jiřina Kohutová (80 let) Q

Paní Marie Plachejdová (90) Q

Paní Žofie Nováková (90 let) QPaní Marie Ryšková (80 let) Q

Paní Irena Nociarová (80 let) Q
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V lednu oslavil 60 let dlouhodobý 
zaměstnanec firmy JAS 

pan Miroslav RADA.

Do dalších let přejeme mnoho zdraví, 
štěstí a pohody.

Pracovníci firmy JAS  
a přítelkyně Jiřka

Vzpomínáme
na nedožité 84. narozeniny naší 

milované maminky a babičky 

paní Jiřiny Servátkové 
z Ostravy – Bartovic.

S láskou vzpomínají dcera Pavla s manželem, 
syn Ivo, vnoučata Irenka a Marek s rodinami.

Naši jubilanti v únoru 2010
Blahopřejeme!

Lenka Tylková, Zdeněk Vandio, Jiří Příhoda, František Trnka, Zdenek Gabčo,  
Jozef Kuna, eva Hrabcová, Růžena Čajková, Jaroslava Mokrošová,  

Hana Macurová, Alenka Mojžíšková, Irena Violová, eva Jakubčíková,  
Jaroslav Mojžíšek, Miroslav Glac, Jaroslava Bergerová, Milan Pekař,  

Jiřina Musálková, Karla Sedmíková, Jindřiška Švastová
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 informač-

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

Svátek Martina mají lidé spojen zásluhou 
lidových pranostik s příchodem zimy. Děti 
očekávají, zda tentokráte přijede na bílém 
koni, starší generace si však již toto jméno spo‑
jují s pojmem prvního Svatomartinského vína 
či martinské husí pečínky. Hitem cestovních 
kanceláří se stávají zájezdy na jižní Moravu 
nebo na Slovensko na husí hody. Bohužel 
i obchodníci potvrdí, že se již nejedná o husy 
z domácích chovů, ale dovezené z velkochovů 
převážně z Maďarska nebo Polska. 

Chov husí byl spjat s životem člověka již 
od nepaměti, ať již pro užitek v podobě vyni‑
kajícího masa nebo samotného peří. Hovoří 
se, že se jedná o nejstarší druh domestikované 
drůbeže. Česká husa vynikala svou nenároč‑
ností a velkou užitkovostí. Dnes sice klasické 
peřiny nahradily protialergické deky, ale nej‑
kvalitnější spací pytle, či horolezecké bundy 
se i nadále dělají z prachového peří hus. 

V dnešní době chov vodní drůbeže upadá. 
Husy totiž potřebují pro svůj život vodní plochu 
a tu každý chovatel nemá k dispozici. Pokud 
se na zahradě vyskytuje jezírko, osídlili ho čer‑
vení karasi a vodní rostliny. Jestliže se přece jen 
chovatel rozhodne pro chov, zakoupí si již vylíh‑
nutá housata a chová je jen do doby porážky. 
Na trhu se v dnešní době mohou zakoupit pouze 
housata brojlerového typu nebo tzv. husokachny, 
tyto však již nemají v sobě zakódovanou schop‑
nost vlastního vysezení housat. 

Husa má ještě jednu dobrou vlastnost – 
pastevní způsob obživy. Dovede na zahradě 
zlikvidovat veškerý plevel. Bohužel její 
záměnu za motorovou sekačku nedoporuču‑
jeme, poněvadž při přetváření zelené plochy 
do podoby vyrovnaného anglického trávníku 
vytváří přírodní hnojivo, které má tu vlast‑

nost, že do doby, než přijde osvobozující déšť, 
stává se z posekaného trávníku nevzhledná 
jednolitá plocha. 

Husa byla také v dávné minulosti uznávána 
jako dobrý hlídač. Už ve starém Římě byla 
v době bojů používána jako zvěstovatel nepří‑
tele. Ještě dnes ve Španělsku v Barceloně 
je katedrála sv. eulálie, kde přímo v centru 
kostela v malém atriu je situován bazén, kde 
návštěvníci mohou obdivovat chocholaté husy 
a je jim projevována patřičná úcta. 

Dříve se chovala pro užitek především dvě 
plemena hus, a to husa česká a husa česká 
chocholatá, která měla na hlavě krásnou bílou 
chocholku a v roce 1988 byla uznána jako 
samostatné plemeno. Dnes jsou již mezi chova‑
teli rozšířeny okrasné chovy především z dove‑
zených a vyšlechtěných plemen, jako je třeba 
husa alsaská, francká, italská, rýnská, kadeřavá, 
labutí, pomořanská, tuluská nebo i německá 
nosná a samozřejmě i mnohé další. 

Bohužel v 70. létech 20. stol. založením vel‑
kochovů v zemědělství byla česká husa skoro 
zlikvidována a jen zásluhou několika nadšenců 
došlo k znovuobnovení jejího chovu. 

V České republice je založen Klub chova‑
telů českých husí, kteří se snaží o to, aby byl 
zachován genetický fond českého plemene. 

A tak nám nezbývá než doufat, že se i mezi 
námi najdou nadšenci, kteří budou v jejich 
práci pokračovat, abychom se na českou 
husu nemuseli chodit dívat jen do zoologické 
zahrady. 

Text a foto výbor ZO ČSCH Radvanice 

Jak se chovala martinská husa

Myslivecké 
okénko

V zimním období nastávají špatné časy 
také šelmám, dravcům i sovám. Drobní hlo‑
davci se ukryli pod sněhem a sehnat nějaký 
úlovek je stále těžší. Mnoho lovů se odehrává 
pod pláštíkem tmy. Ráno vydává o loupežných 
nájezdech a malých dramatech svoje svědectví 
jen rozbrázděná sněhová peřina, kapka barvy 
(krve), otisk drápu či hromádka peří.

VEPřOVé KOTLETy NaDIVOKO
Připravíme si: 600 g vepřových kotlet, sůl, 

4 stroužky česneku, drcený kmín, majoránka, 
rozmarýn, tymián.

Kotlety vcelku osolíme a prošpikujeme 
česnekem, posypeme drceným kmínem, 
majoránkou, tymiánem a špetkou rozma‑
rýnu, dáme na pekáč, opečeme na sádle, pak 
je podlijeme, zakryjeme druhým pekáčem 
a na mírném ohni v troubě pečeme. Když 
jsou téměř měkké, druhý pekáč odklopíme 
a maso dopečeme. Měkké maso nakrájíme 
a podáváme s opečenými brambory.

Dobrou chuť.
MS Bučina Bartovice,o.s.

Vývoz žump  
a septiků

Tel: 774 489 955
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Období adventu trvá čtyři týdny, kdy se lidé 
připravují na Vánoce a těší se na Štědrý den.

Stejně jako každý rok, tak i v tomto školním 
roce jsme si společně vyzdobili naši mateřskou 
školu – vánoční stromečky se spoustou pře‑
krásných baněk, keramických ozdob, řetězů 
i světýlek, zábradlí nastrojené girlandou z pří‑
rodnin, okna zdobená obrázky „paní Zimy“.

Dne 18. prosince 2009 se v Mateřské škole 
v Ostravě‑Radvanicích konal „Vánoční den“ 
se spoustou překvapení. Ráno děti přicházely 
s dobrou náladou a ke zpestření veselé atmo‑
sféry jim vyhrávaly veselé koledy i vánoční 
písně.

Vánoční besídku zahájila paní ředitelka 
Dana Lérová uvítáním paní místostarostky 
Ing. Bc. Ivany Michálkové, paní ředitelky 
ZŠ Vrchl ického Mgr. Hany Ostřanské, 
dalších hostů a samozřejmě našich dětí, 
které se s rozzářeným úsměvem na scho‑
dech těšily, až předvedou vše, co si na tento 
den připravily. Přednesly báseň o vánoč‑
ním stromečku, zazpívaly veselé vánoční 
písně i koledy doprovázené hrou na kytaru. 
Součástí besídky byl také pestrý program 
tanečního kroužku p. Davida Krále, kde 
děti ukázaly své pohybové a taneční doved‑
nosti. Každá třída představila svůj pro‑
gram obohacený o básně, písně, tanečky 
s vánoční tematikou a divadelní pohádku 
„Stromeček“, která měla velký úspěch. 
Všechny děti byly odměněny nejen hlasi‑
tým potleskem, ale každá třída také dostala 

od paní místostarostky krásné plyšové zví‑
řátko. Avšak největší radostí v tento den 
bylo pro děti rozbalování dárečků, které jim 
Ježíšek nachystal ve školce pod vánoční stro‑
meček. Nádhernou tečkou v tento den byl 
pro nás dospělé pohled do šťastných a vese‑
lých tváří našich dětí, které měly velkou 
radost z nadílky. Hezky prožitou besídku 

jsme zakončili ochutnávkou cukroví, ovoce 
i jiných dobrot a děti si užily spoustu zábavy 
s novými dárečky.

Vánoční den se nám všem líbil a paní mís‑
tostarostce i rodičům dětí velmi děkujeme 
za krásné vánoční dárky!

Text a foto Ivana Kuchařová,  
MŠ Ostrava-Radvanice

Vánoční den v mateřské škole

 Lyžujeme se sLuníčkem 
Tak se jmenuje dětská lyžařská školička 

ve SKI areálu Bílá. Již druhým rokem se děti 
z MŠ Slunečnice v Radvanicích ve dnech 
4. až 8. ledna zúčastnily lyžařského kurzu.

Lyžařský kurz probíhal v odpoledních 
hodinách v dětském lyžařském parku. Veliký 
důraz byl kladen na bezpečnost, dětem byly 
zapůjčeny bezpečnostní helmy a ref lexní 

vesty. Kurz probíhal pod dozorem zkuše‑
ných instruktorů. Malí lyžaři byli rozděleni 
do skupin podle svých lyžařských schopností 
a dovedností. Výuka probíhala formou hry 
a zahrnovala stoupání a sjíždění z kopce, 
zatočení, zastavení a základy sjezdového lyžo‑
vání. K tomu jim pomáhalo moderní vybavení 
lyžařské školičky – pojízdný koberec a dětský 
kolotoč, na kterých se děti snažily udržet rov‑
nováhu, což byla průprava k jízdě na vleku. 
Na závěr lyžařského kurzu byly uspořádány 
závody, kterým přihlíželi i rodiče našich 
malých lyžařů. Všechny děti obdržely diplom 
a nejlepší z nich i cenu – dětské šampaňské. 
Lyžování se líbilo nejen dětem, ale i rodičům. 
Naší snahou bude tento lyžařský kurz zopako‑
vat i v příštím školním roce.

 Henrieta Čajková, 
učitelka MŠ Ostrava-Radvanice

 Lyžařský výcvik
Sluníčko umí spoustu věcí, dokonce i lyžo‑

vat. Že nevěříte? O jeho umění se přesvědčily 
děti z MŠ Za Ještěrkou, které se zúčastnily 
lyžařského výcviku „Lyžujeme se Sluníčkem“ 
pořádané lyžařskou a snowboardovou školou 
SunnySki. Lyžařský výcvik probíhal v odpo‑
ledních hodinách od 4. do 8. ledna na Bílé 
v dětském snowparku, který byl uzpůsoben 
k potřebám dětí, aby zvládly základní doved‑
nosti jízdy na lyžích. Výcvik začínal vždy 
rozcvičením zaměřeným na upevnění rovno‑

Jak jsme lyžovali se Sluníčkem

více fotek na 12 straně Q

váhy a nácvik skluzu. Pod vedením zkuše‑
ných instruktorů se děti učily chůzi na lyžích, 
obraty a výstupy za využití různých pomůcek 
(kroužky, plyšové hračky, kužely, pohybový 
koberec, …). Postupně přecházely k nácviku 
jízdy v „pluhu“ z mírného svahu, upevňo‑
vání lyžařského postoje, k čemuž využívaly 
podjíždění různých překážek a zastavování. 
Poslední den kurzu se na děti přišli podí‑
vat rodiče a podpořit je v závodě ve sjezdu 
a slalomu na lyžích, který pro ně uspořá‑
dali jejich instruktoři. Všechny děti dostaly 
diplom a medaili. Rodiče byli mile překva‑
peni, co všechno se jejich děti se Sluníčkem 
naučily. Kramolišová Kateřina, 

 MŠ Bartovice
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Žáci IX.B se zúčastnili soutěže v rámci 
semináře Dějiny kultury na téma Moje rodné 
město? – Přece Ostrava! 

Ondřej Planka, Ivan Oršul í k , René 
Stojan a René Holub fotografovali Ostravu 
a Radvanice. Vybrali si nejkrásnější místa 
našeho okolí. Z nejlepších fotografií jsme zho‑
tovili výstavu v naší škole. Všichni žáci a uči‑
telé mohli vybrat, který snímek se jim nejvíce 
líbí. Sestavila jsem společně s paní učitelkou 
Kaniovou vyhodnocení. 

Žákům se nejvíce líbila fotografie s čís‑
lem 5, kterou vyfotografoval René Stojan. 
Na snímku je řeka Ostravice, v dáli je vidět 
Hrušov. 

Druhé místo získala fotka s číslem 2, kte‑
rou také vyfotografoval René Stojan. Obrázek 
je pořízen večer a je na něm světelný obrys 
Ostravské radnice. Na třetím místě se umístil 
obrázek s číslem 4 Ivana Oršulíka. Je pořízen 
z hasičské plošiny a je na ni ulice Havláskova 
s husitským kostelem na horizontu. 

Jaká fotka se nejvíce líbila našim učitelům? 
1. místo – fotografie s číslem 2 

autor René Stojan 
2. místo – fotografie s číslem 4 

autor Ivan Oršulík 
3. místo – fotografie s číslem 8 

autor René Holub

Michaela Slavíková, žákyně VIII.A, ZŠ 
Vrchlického 

Moje rodné město Ostrava Škola hrou
Na ZŠ Vrchlického si v hodinách 

kulturně historického semináře IV.A, B 
zkoušíme výrobky a činnosti lidí z období 
pravěku a starověku. Z hlíny jsme si vytvo‑
řili Venuše, z vlny jsme tkali látku a do 
plastelíny jsme vyťukávali klínové písmo. 
V poslední hodině jsme si ve skupinkách 
vytvořili šaty Mezopotámců, celkem byly 
vytvořeny čtyři modely. Na konci hodiny 
jsme je obodovali a určili jsme vítěze, kte‑
rými se staly Adriana Kurucová a Denisa 
Sklářová. Druhý den jsme je předvedli 
ostatním žákům tříd VI.A a VI.B a ti 
vybrali nejlepší oděv, nejvíce se jim líbil 
oděv elišky Kubínové a Lucie Linhartové. 
Další modely v y t voř i l i Pavel Čajka 
s Dominikem Boldim a Andrea Pokorná 
s evou Tomicovou a Dianou Boldiovou. 
Vyučování v těchto hodinách mě moc baví, 
protože je zábavné a přitom poučné.

Lucie Linhartová, žákyně VI.A, ZŠ 
Vrchlického

Snímky Martina LinhartováNoční čtení
V předvánočním čase proběhlo v naší škole 

Noční čtení dětí z II.A třídy s dětmi Mateřské 
školy Ostrava – Radvanice – Slunečnice pod 
vedením třídní učitelky Mgr. Petry Miklušové 
i vychovatelky školního klubu Šárky Ševčíkové. 
Děti přišly do školy ve večerních hodinách. 
Nejdříve se děti vydaly po Dračí stezce, kde 
plnily různé úkoly, soutěže a hledaly odpovědi 
na hádanky. Tato Dračí stezka byla doplněna 
čtením z knihy „Dračí pohádky“. Po Dračí 
stezce jsme se ve svých myšlenkách a poci‑
tech přesunuli do času Vánoc čtením z knihy 
„Ježíškův rok“, ze které jsme si četli po celou 

dobu nočního čtení. Pro děti byly také připra‑
veny soutěže, hry, úkoly a hádanky s vánoční 
tematikou, vyráběly dárek na téma Vánoc. 
Aby naše noční čtení bylo dokonalé, byla 
k tomu vytvořena i večerní a noční atmosféra 
v celé školičce – všude svítily svíčky a vánoční 
stromky. Dětem se dračí vánoční čtení velmi 
líbilo, byly nadšené, spokojené, hravé a ráno 
se jim nechtělo vůbec domů. Proto se už dnes 
těšíme na další čtení i s dětmi z Mateřské 
školy – Slunečnice.

Mgr. Petra Miklušová,  
tř. učitelka II.A, ZŠ Vrchlického

Snímky Šárka Ševčíková a Petra Miklušová

Ve dnech 15. a 18. ledna 2010 proběhl 
na ZŠ Vrchlického zápis dětí do prvních tříd. 
Kdo se na tento den více těšil? To se asi 
nepozná. Nastávající prvňáčci předvedli, 
co už umí a paní učitelky byly moc spokojené. 
Pro budoucí prvňáčky byly přichystány dár‑
kové baťůžky od firmy event marketing s.r.o. 
a dárečky, které vyrobili pro své budoucí spo‑
lužáky žáci školní družiny a školního klubu. 
Všichni se těšíme, až 1. září jejich usměvavé 
tváře rozzáří naši školu.

Vedení ZŠ Vrchlického
Snímky Martina Linhartová

Noví prvňáčci 
byli u zápisu



naši nejmenší lyžovali

jak jsme slavili silvestr
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