
Ministr navštívil náš 
obvod a jednal o ovzduší

zdarma rOČNÍK XIX březeN 2010

Odeslali jsme dopis vládě České republiky

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.

Pozvánka  
na zastupitelstvo

Starosta městského obvodu  
Ing. Břetislav Blažek, CSc., 

zve občany 
na 15. zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Radvanice 

a Bartovice, 
které se uskuteční ve čtvrtek 25. března 

2010 od 16.00 hodin 
v Hasičské zbrojnici Radvanice.

Beseda s občany
Starosta městského obvodu 
Ing. Břetislav Blažek, CSc., 

zve občany na setkání s občany,
které se uskuteční v pondělí  

22. března 2010 od 16.00 hodin 
v Hasičské zbrojnici Radvanice. 
Občané jsou zváni na besedu 

k projednání aktuálních problémů, 
podnětů či doporučení.

Připojili jsme se k otevřenému dopisu primátora Karviné vládě České republiky. Že se 
dusíme smogem, to víme, jen informovat nestačí, stát musí konat.

V pátek 19. února navštívil náš městský 
obvod ministr životního prostředí JUDr. Jan 
Dusík, M.Sc. Na tomto pracovním setkání 
se setkal také s obyvateli našeho městského 
obvodu Radvanice a Bartovice. Ve svém 
vystoupení občany ujistil, že bude pokračo-
vat tlak všech orgánů kraje a státu na firmu 
ArcelorMittal a další znečišťovatele ovzduší, 
aby se opatření vedoucí ke snížení emisí neza-
stavila v polovině.

Ministr nastínil, že jednou z možností, 
která by mohla pomoci, je nový zákon 
o ovzduší. Slíbil, že jej chce předložit vládě 

ještě do konce svého funkčního období a při-
pravit tak, aby ho mohl schválit budoucí par-
lament. Podle ministra JUDr. Jana Dusíka, 
M.Sc, ministerstvo také hledá řešení, jakým 
způsobem co nejefektivněji použít peníze 
z operačního programu životního prostředí, 
v němž je přes 15 miliard korun.

Starosta našeho městského obvodu Ing. 
Břetislav Blažek, CSc., na závěr pracovního 
jednání předal ministrovi detailní písemné 
informace o stavu znečištění zdejšího 
ovzduší. 

(red)

Starosta městského obvodu Ing. Břetislav Blažek, CSc., předává informace o ovzduší ministru  Q

JUDr. Janu Dusíkovi, M.Sc. Vlevo starosta městského obvodu Slezská Ostrava Ing. Antonín Maštalíř 
 Foto Jindra Lásková

Pracovního setkání s ministrem se na radnici  Q

zúčastnili i obyvatelé obvodu. Foto Jindra Lásková

Text dopisu odeslaného premiérovi a čle-
nům vlády, který schválila naše rada měst-
ského obvodu 10. února 2010, je následující:

Otevřený dopis vládě České republiky
Vážený pane premiére a členové vlády,
připojujeme se k otevřenému dopisu, který 
Vám zaslal primátor Karviné Tomáš Hanzel.

Situace ohledně životního prostředí v našem 
městském obvodu je alarmující – spad prachu 
a výskyt smogu je nejhorší z celé republiky. 

Imisní limity a cílové imisní limity pro 
ochranu zdraví, stanovené nařízením vlády 
č. 597/2006 Sb. z 12. prosince 2006, jsou 
permanentně překračovány, při přetrvávající 
inverzi a špatných rozptylových podmínkách 

jsou hodnoty polétavého prachu v ovzduší 
mnohonásobně vyšší než povolené limity, což 
dokazuje denní sledování Zdravotního ústavu 
se sídlem v Ostravě na měřící stanici umístěné 
přímo v našem městském obvodě.

Rozptylová studie, zpracovaná Katedrou 
ochrany životního prostředí v průmyslu VŠB – 
Technické univerzity Ostrava, jednoznačně 
označuje jako největšího původce škodlivých 
emisí v naší oblasti ArcelorMittal Ostrava, a. s. 

Pokračování na straně 3
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Připravované sanačně-rekultivační stavby 
v katastrálním území Radvanice a Bartovice

Na základě požadavku statutárního města 
Ostrava, městského obvodu Radvanice 
a Bartovice, byly projektantem posouzeny tři 
navržené lokality pro řešení v rámci koneč-
ného zahlazení následků hornické činnosti 
v dobývacích prostorech, které jsou ve správě 
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod 
ODRA. 

Konkrétně se jedná o tyto sanačně-rekultivační 
stavby:
REKULTIVacE LIPINa, plocha a – k.ú. 
Radvanice (ulice Těšínská, ul. Nad Kaplí )

Předmětem navržených prací je vyčištění 
plochy od odpadů, rekonstrukce stávající kana-
lizace, srovnání terénu dna stávající odles-
něné kotliny zeminou vhodnou pro následnou 
obnovu vegetačního porostu a následné úpravy 
části přilehlých svahů. Z důvodu zajištění sta-
bility paty svahu na straně od rodinné zástavby 
bude pata svahu zpevněna drátokamennou 
konstrukcí (tzv. gabiony). Po takto zrekultivo-
vané ploše budou provedeny výsadby dřevin 
dle schváleného plánu Lesů ČR. Po dobu pěti 
let po výsadbě bude probíhat údržba zeleně. 
Jedná se o nátěr sazenic proti okusu zvěří  

(2× ročně), dosadbu uhynulých sazenic, při-
hnojování sazenic v 2. a 4. roku po výsadbě, 
zálivku v období sucha a vyžínání.

Realizace prací se předpokládá v letech 
2011 až 2016.

REKULTIVacE VOdNíhO TOKU 
RáČEK – k. ú. Bartovice 

Předmětem navržených prací jsou úpravy 
části koridoru potoka Ráček, který je pra-
vostranným přítokem Podleského potoka. 
Úpravy budou realizovány v celkové délce 
728 m od stávajícího zatrubněného vtokového 
objektu u sportovního areálu ozdravného cen-
tra Ještěrka až po vlastní pramenné pásmo. 
V rámci prací bude provedena stabilizace 
břehů a dna koryta a oprava stávajících pro-
pustí. V úsecích ohrožených erozní činností 
budou břehy opevněny gabionovou konstrukcí. 
Na březích podél vodního toku bude po ukon-
čení prací provedena obnova doprovodného 
porostu (vrba, olše, jasan). 

Realizace prací se předpokládá v letech 
2011 a 2012.

Rekultivace pozemku u ulice Kubečkova – 
k. ú. Radvanice 

Předmětem navržených prací je terénní 
úprava pozemku, která zajistí stabilitu svahu 
nacházejícího se pod ulicí Kubečkovou a vyřeší 
problematiku odvodnění území. Součástí před-
mětu stavby je i rekonstrukce úseku jednotné 
kanalizace DN 500, která se nachází na rekul-
tivované ploše. Pozemek bude po realizaci 
všech prací zatravněn a v zájmovém území 
se provede výsadba stromů a keřů s následnou 
5letou údržbou.

Realizace prací pro tuto stavbu se předpo-
kládá v letech 2012 až 2017.

V současné době se pro všechny uvedené 
stavby vypracovává projektová dokumentace, 
následně bude řešeno vydání územního a sta-
vebního povolení. Úhrada realizace všech 
tří staveb již byla schválena z programu 
Revitalizace Moravskoslezského kraje. 

Ing. Květoslava Hrubá,  
vedoucí odboru sanačně-rekultivačních prací 

DIAMO, státní podnik, 
odštěpný závod ODRA

Český statistický úřad organizuje v roce 
2010 výběrové šetření o životních podmín-
kách domácností v České republice s názvem 
SILC 2010 (Životní podmínky 2010), které 
navazuje na předchozí ročníky tohoto šet-
ření.

Šetření se uskuteční na území repub-
liky v cca 11 000 domácnostech, z nichž 
se 6 708 zúčastnilo šetření již v před-
chozích letech. Všechny domácnosti byly 
do šetření zahrnuty na základě náhod-
ného výběru počítačem. 

Smyslem šetření je získat dlouhodobé 
srovnatelné údaje o sociální a ekonomické 
situaci v celkem 30 evropských zemích, dal-
ším cílem je získat data pro výpočet ukaza-
telů peněžní a materiální chudoby. Vlastní 
šetření proběhne v době od 20. února 

do 9. května 2010 prostřednictvím speci-
álně vyškolených tazatelů. 

Pracovníci zapojení do šetření se budou 
prokazovat průkazem tazatele a příslušným 
pověřením, které je ve spojení s občanským 
průkazem opravňuje k provedení šetření, 
nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.

Je zaručena anonymita údajů získaných 
u domácností a získaná data jsou chrá-
něna podle požadavků příslušných zákonů. 
Všechny osoby, které se účastní na zjišťování 
a zpracování údajů, jsou vázány mlčenlivostí 
o všech šetřených skutečnostech.

Případné dotazy mohou oslovení občané 
uplatnit na tel. č.: 595 131 212
Ing. Eva Kramolišová, 
e-mail: eva.kramolisova@czso.cz.

Ing. Renata Nytrová, tajemnice úřadu

Tazatelé navštíví domácnosti
Nové řády hřbitova Radvanice 
a hřbitova Bartovice

Nové řády veřejných pohřebišť městského 
obvodu Radvanice a Bartovice jsou již uve-
řejněny na www.radvanice.ostrava.cz a budou 
vyvěšeny v prostorách hřbitovů, jakmile 
to počasí dovolí. 

Řády obsahují souhrnné základní infor-
mace o provozní době, pořádku na pohřebišti, 
rozsahu poskytovaných služeb, povinnosti 
správce pohřebiště i nájemce hrobového 
místa, délku tlecí doby a podmínky provádění 
prací na hřbitovech.

Jindra Lásková, MBŠaK 
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V posledních letech přibývá stížností 
na zvýšenou hladinu hluku jak v denních, tak 
nočních hodinách způsobenou nejen průmys-
lovými podniky, ale také dopravou.

Občané z lokalit u ulice Těšínské v Rad- 
vanicích a Nad Lučinou v Bartovicích se na 
nás obrátili se žádostmi o spolupráci při 
měření hlučnosti.

Na základě žádostí se vedení městského 
obvodu obrátilo na Krajskou hygienickou 
stanici o proměření hluku z ulice Těšínské 
a Rudné a při překročení stanovených hladin 
hluku v denních a nočních hodinách žádá, 
aby nařídilo správcům komunikací nápravná 
opatření.

K žádosti občanů z lokality ulice Těšínské, 
kteří rovněž žádali o dotaci na nákup a výměnu 
oken, jsme obdrželi toto stanovisko:

Orgánu ochrany veřejného zdraví nepří-
sluší posuzovat a rozhodovat o žádos-
tech o poskytnutí dotací na výměnu oken. 

Z podnětu vlastníků budovy k bydlení č.p. 
217 v k.ú. Radvance provedla KHS v říjnu 
2007 státní zdravotní dozor spojený s měře-
ním dopravního hluku. Vzhledem k tomu, 
že měření prokázalo překročení hlukového 
limitu s korelací na starou hlukovou zátěž 
v noční době (naměřeno LAeq.8h = 63,3 ± 
1,3 dB při limitu 60 dB), projednala KHS 
celou věc se správcem komunikace II/479. 
Výsledkem jednání a navazujícího správ-
ního řízení bylo udělení časově omezeného 
povolení pro noční nadlimitní hlučný provoz 
silnice II/479, ul. Těšínské, v úseku mezi kři-
žovatkou s ul. Fryštátskou a ul. Ztracenou, 
tj. včetně lokality mezi ul. Fryštátskou a ul. 
Nad Kaplí, jejíž občané spolupodepsali v loň-
ském roce žádost o poskytnutí dotace. Termín 
výjimky byl udělen do 31. 12. 2010. V průběhu 
platnosti výjimky bude na komunikaci prove-
dena celoplošná oprava vozovky. Projektová 
dokumentace „opravy“ byla v termínu daném 
rozhodnutím o výjimce (do 31. 12. 2008) 
předložena na KHS. Krajská hygienická sta-
nice Moravskoslezského kraje nemá dopo-
sud žádnou informaci o případném neplnění 
termínu realizace opravy vozovky. Opětovné 
měření bylo KHS zamítnuto vzhledem k udě-

lené výjimce. Co se týká poskytnutí dotace, 
musíme konstatovat, že ani městský obvod 
neposkytuje dotace na nákup a výměnu oken. 
V letošním roce je možno ještě požádat MŽP 
ČR o dotaci na výměnu oken v rámci dotač-
ního titulu „Zelená energie“.

K žádosti občanů z lokality Nad Lučinou, 
žijících v dosahu vlivů ul. Rudná KHS uvádí:

Z postoupeného podnětu vlastníků rodin-
ného domu č.p. 286/17 v Bartovicích byl pro-
vedený státní zdravotní dozor v říjnu 2007, 
který neprokázal překročení hlukových limitů 
s korekcí na starou hlukovou zátěž. O výsledku 
měření KHS podatele podnětu i městský obvod 
písemně informovala. Vzhledem k době uply-
nulé od měření hluku a možné změně hlu-
kové situace zajistí KHS v roce 2010 v rámci 
státního zdravotního dozoru aktuální měření 
hluku v dané lokalitě v závislosti na meteoro-
logických podmínkách, a to nejdříve v měsíci 
dubnu letošního roku.

V prosinci loňského roku KHS obdržela 
podnět k prošetření dopravního hluku z pro-
vozu Rudné z nedaleké lokality v Šenově 
u Ostravy, kde rovněž provede letos na jaře 
státní zdravotní dozor.

Ing. Bc. Ivana Michálková, místostarostka

Zvýšený hluk v městském obvodě 

Poplatek ze psů
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 jednoho 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 1000 

Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa uve-

deného pod písm. c) 1500 Kč,
e) za psa, který je využíván při podnikatel-

ské činnosti 1000 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.

UPOZORňUJEmE maJITELE Psů, 
ŽE TENTO ROK sLOŽENKy NEBU-
dEmE ROZEsíLaT. 

Pokud nebude poplatek včas zaplacen, 
a to do 31. března 2010, může být navýšen 
až na trojnásobek. U psů, kde je poplatek 
1 000 Kč a výše, si lze domluvit splátkový 
kalendář. 

Jana Prokopovičová, odbor FaR

Hledá se řidič 
malotraktoru
Český zahrádkářský svaz, základní 

organizace Ostrava – Bartovice hledá 
řidiče malotraktoru typu TK-14 pro pro-
vádění dohodnutých drobných polních čin-
ností na základě domluvy, pouze pro členy 
ZO ČZS Ostrava – Bartovice. Požadujeme 
řidičské oprávnění kategorie B, vítané jsou 
zkušenosti s prací na poli. Odměna řidiči 
se vypočte z hodinové sazby 60 Kč (z toho 
se odvádí 15% daň z příjmu). Rozsah prací 
je cca 120 hod. od jara do podzimu. 
Kontakt: předseda ZO Luděk Červený,  
tel.: 777 309 138, e-mail: ludek@kyklop.cz

Pozvánka 
na výstavu

Střední škola odborná a speciální 
Klimkovice pod vedením paní Hany 
Bártové pořádá prodejní výstavu s téma-
tem Velikonoc. 

Výstava se uskutečn í v ponděl í 
29. března v době od 10.00 do 16.00 hodin 
v přízemí budovy Úřadu MOb Radvanice 
a Bartovice. Srdečně vás zveme. 

(red)

Pokračování ze strany 1

Představiteli největšího znečišťovatele jsme 
ujišťováni, že jsou realizovány rozsáhlé eko-
logické investice, ale naši občané si opráv-
něně denně stěžují na obtěžování barevnými 
kouři, zápachem, karcinogenním prachem 
a silným provozním hlukem během celého 
dne i v noci.

Dočasné omezení výroby a varování lidem, 
aby nevycházeli, není východiskem ze zoufalé 
situace.

Měst sk ý obvod d louhodobě bojuje 
za zlepšení životního prostředí. Představitelé 
obvodu jednají se zástupci ArcelorMittal. 
Před mnoha lety jsme byli u zrodu konání 
konferencí týkajících se životního prostředí, 

které v současnosti probíhají každoročně 
na celoměstské úrovni i za účasti členů vlády. 
Podíleli jsme se na zajištění dlouhodobého 
monitorování stavu ovzduší a poskytování 
potřebných informací celému městu a pří-
slušným orgánům. Jiné možnosti v oblasti 
účinného zlepšování životního prostředí 
městský obvod nemá.

Věříme, že je možné urychlené řešení pře-
míry smogu a prachu v naší oblasti. Žádáme 
o sdělení konkrétních opatření, která konečně 
budou řešit špatný stav životního prostředí 
v našem regionu. O odpovědi na náš otevřený 
dopis Vás budeme, vážení občané, informo-
vat.

Ing. Břetislav Blažek, CSc., 
starosta

Odeslali jsme dopis vládě 
České republiky
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Městský obvod Radvanice a Bartovice v rámci pomoci občanům 
v řešení problémů s velkoobjemovými odpady z domácností, ve spolupráci 
se společností OZO Ostrava v Ostravě-Kunčicích, umístí velkoobjemové 
kontejnery na osvědčená místa v obou našich městských obvodech:
Radvanice: 15.–16. března 2010 
(pondělí přistavení, úterý dopoledne odvoz)
1. Lipina - ul. Na Hrázkách - garáže 1 ks 
2. Lipina - Na Ostří - u bývalé školy 1 ks
3. Lipina - křižovatka Na Hrázkách x Kopcovecká 1 ks
4. Trnkovec - křižovatka Úvozní x Pastrňákova 1 ks
5. Trnkovec - křižovatka Výzkumná x Turgeněvova 1 ks
6. Trnkovec - křižovatka Pošepného x Hutní 1 ks 
7. Čechovova - nad bývalým kinem 1 ks
8. Dalimilova - hřiště DTJ 1 ks
9. křižovatka Haškova x Ludvíkova 1 ks
Radvanice: 16.–17. března 2010 
(úterý přistavení, středa dopoledne odvoz)
1. Vrchlického - u školy 1 ks
2. křižovatka Čapkova x Radvanická - u samoobsluhy 1 ks
3. Karvinská - u samoobsluhy 1 ks
4. křižovatka Třanovského x Karvinská 1 ks
5. ulice U Stavisek - křižovatka s Čapkovou 1 ks
6. ulice Za Šachtou - křižovatka s Ludvíkovou (býv. Míroděv) 1 ks
7. Kamčatka - křižovatka Na Svahu x Kozácká 1 ks
8. Bučina – Šmídova – točna autobusu č. 29 (býv. Důl Fučík 3) 1 ks

9. Lipina – křižovatka Újezdní x Na Stezce 1 ks
Bartovice: 17. – 18. března 2010
(středa přistavení, čtvrtek dopoledne odvoz)
1. křižovatka Dvorová x Radova 1 ks
2. křižovatka Za Školkou x Sousedská 1 ks
3. křižovatka Bartovická x Za Školkou 1 ks
4. křižovatka Bémova x Klaklova 1 ks
5. křižovatka Bémova x K Rybníkům 1 ks
6. křižovatka Za Ještěrkou x U Pramenů 1 ks 
Bartovice: 18.–19. března 2010 
(čtvrtek přistavení, pátek dopoledne odvoz) 
1. křižovatka Majovského x Na Okraji 1 ks
2. křižovatka Březová x Sousedská 1 ks
3. Těšínská - parkoviště u koupaliště 1 ks
4. křižovatka Nad Lučinou x Pod Bažantnicí 1 ks
5. Na Pasekách - za podjezdem u Václavka 1 ks
6. U Důlňáku - před podjezdem u zahrádek 1 ks

Apelujeme, prosím, na Vaši ohleduplnost – nedávejte do kontejnerů 
materiál, který tam nepatří. Do kontejneru nepatří popel z domácností, 
stavební suť a domovní odpad. Občané našeho obvodu mohou dále využí-
vat sběrné dvory v areálu bývalého statku v Bartovicích na ulici U Statku 
a v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích na ulici Poláškova. Sběrné 
dvory jsou (březen–říjen) otevřeny: Pondělí, středa, pátek od 15.00 hod. 
do 18.00 hod., v sobotu od 08.00 hod do 12.00 hod.  

Ing.Břetislav Blažek, Csc., starosta městského obvodu

Jarní úklidová akce v obvodu

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice 
na své 73. schůzi dne 27. ledna 2010
- rozhodla o uzavření dalších smluv o výkonu 
veřejné služby k rozšíření možností zachování 
pracovních dovedností u osob dlouhodobě setr-
vávajících ve stavu hmotné nouze, což bude 
využíváno v tomto období hlavně při odklízení 
sněhu

- projednala zápis komise bezpečnosti a dopravy 
rady městského obvodu z 20. ledna a zápis 
komise školství, mládeže a sportu z 12. ledna 
2010

- rozhodla o uzavření smlouvy o bezúplatném 
převodu majetku „kuchyně polní“ v celkové 
výši 36 tisíc korun s Hasičským záchranným 
sborem Moravskoslezského kraje

- rozhodla o výpovědi z nájemní smlouvy se spo-
lečností Euro Public CZ na pronájem čtyř částí 
pozemku parc. č. 2024/1 v k. ú. Radvanice 
na uzavřeném fotbalovém hřišti TJ Baník 
v Ostravě-Radvanicích a o podání žaloby 
na společnost z důvodu neplnění podmínek 
vyplývajících z nájemní smlouvy 

- schválila řády veřejného pohřebiště hřbitova 
městského obvodu v Radvanicích a Bartovicích 

- projednala informaci Krajské hygienické stanice 
MSK ke státnímu zdravotnímu dozoru spoje-
ného s měřením ekvivalentní hladiny akustic-
kého tlaku vysokoenergetického impulsního 
hluku v lokalitě Trnkovec, vznikajícího v rámci 
zkoušek prováděných organizací Fyzikálně 
technického zkušebního ústavu 

- projednala informaci z výroční valné hro-
mady Sboru dobrovolných hasičů v Ostravě-
Bartovicích konané dne 12. prosince 2009 

- rozhodla podat žádost na statutární město 
Ostrava o uvolnění finančních prostředků 
z Fondu životního prostředí na pořízení interak-
tivních tabulí ke zkvalitnění environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty na základních ško-
lách městského obvodu ve výši 600 tisíc korun

- projednala informaci o závěrečném projednání 
studie „Aktualizace koncepce komplexního 
zahlazení následků hornické činnosti na krajině 
a životním prostředí“ zpracovávané organizací 
DIAMO státní podnik

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice 
na své 74. schůzi dne 10. února 2010
- schválila návrh otevřeného dopisu vládě České 
republiky s žádostí o urychlené řešení přemíry 
smogu a prachu v naší oblasti a stanovení kon-
krétních opatření, která budou řešit špatný stav 
životního prostředí regionu

- schválila výroční zprávu za rok 2009 o posky-
tování informací podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím

- schválila kalendář příjmů a výdajů na rok 2010 
- rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu pozemku 
parc. č. 3042 v k. ú. Radvanice za úče-
lem realizace stavby „Stabilizace sesuvného 
území a úprava odtokových poměrů v oblasti 
Bučinského lesa v k. ú. Radvanice“ s vlastní-
kem pozemku Lesy České republiky

- schválila zásady pro přidělování bytů v měst-
ském obvodu

- projednala vyjádření Krajské hygienické sta-
nice ohledně měření hluku z ulice Těšínská 
v Radvanicích a z ulice Rudná v Bartovicích, 
žádost občanů o poskytnutí dotace na nákup 
a výměnu oken u rodinných domů na ulici 
Těšínská situovaných od kruhového objezdu 
až po ul. Nad Kaplí s tím, že městský obvod 
neposkytuje dotace na výměnu oken; žadate-
lům byla zaslána odpověď s informací, že do 
konce letošního roku by měla být provedena 
celoplošná oprava Těšínské, která by měla sní-
žit hluk z provozu

- rozhodla o uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu “Rekultivace plochy Lipina – plocha A“ 
na pozemky parc. č. 1713, 1716/1 a 1716/5 v k. ú. 
Radvanice

Ing. Renata Nytrová, tajemnice

Z jednání samosprávyVeřejná služba
Od ledna nového roku je v městském 

obvodu 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 veřej-
ných prostranství, pomoci v oblasti kultur-
ního rozvoje a sociální péče. 

Na udržování pořádku v ulicích máme 
uzavřeno celkem 28 smluv. Původně bylo 
počítáno s 20 pracovníky. Ke zvýšení počtu 
pracovníků veřejné služby bylo přistoupeno 
již druhý měsíc od zavedení, jelikož se nám 
tato osvědčila – získali jsme pomoc při zlepšo-
vání pořádku v obvodu a od obyvatel obvodu 
máme na zavedení služby pozitivní ohlasy. 

Pracovníci veřejné služby pečují o pořá-
dek na veřejných prostranstvích, uklízejí okolí 
zastávek MHD a další frekventovaná místa, 
nyní v zimním období mají na starosti odklí-
zení sněhu a odstraňování ledových krust. 
Úřad práce nám poskytl dotaci na zajištění 
pracovníka zabezpečujícího výkon veřejné 
služby a další dotaci na jeho zapracování. 
Zájemci o veřejnou službu jsou kryti pojiště-
ním za škodu způsobenou na majetku nebo 
na zdraví a před nástupem jsou proškolováni 
v oblasti bezpečnosti práce.

Text a foto Ing. Renata Nytrová, tajemnice
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Od počátku loňského roku dohlíží na ve- 
řejný pořádek v Bartovicích strážník-okrskář 
Jaroslav Cejpek. Při pravidelných obchůzkách 
ve svém okrsku dohlíží na dodržování všech 
právních norem a dbá, aby se občané z jeho 
okrsku cítili bezpečně ve svých domovech i na 
ulici. S mnoha z nich se již osobně zná, někte-
rým z nich pomáhal ať už s řešením nějakého 
problému nebo třeba jen dával rady a posky-
toval informace, které byly potřeba. 

V závěru loňského roku se svým kolegou 
na noční hlídce zadržel tři muže, kteří odcizili 
z oploceného pozemku na ul. U Důlňáku pří-
věsný vozík. Pachatelé skončili na Policii ČR, 
vozík byl vrácen jeho majiteli. 

Jen o několik dní později, také v nočních 
hodinách, pak přistihl při pokusu o krádež 
elektrického kabelu na stejné ulici další dva 
muže. Kabel byl majetkem Českých drah.

Poměrně častým problémem, který musí 
okrskář Jaroslav Cejpek ve svém okrsku řešit, 
je znečišťování komunikací v souvislosti s průjez-

dem nákladních vozidel ze staveb. Samozřejmě, 
je pochopitelné, že při deštivém počasí nebo 
v době, kdy dochází k tání sněhu, bývají pozemky, 
na kterých se staví, měkké a bláto se snadno 
zachytává na kolech nákladních vozidel a přenáší 
se tak na pozemní komunikace. Zde však může 
způsobit nemalé problémy ostatním účastníkům 
silničního provozu. Podle zákona o pozemních 
komunikacích je každý, kdo znečistí pozemní 
komunikaci, povinen ji uvést do původního stavu. 
Vždy by tedy u každé stavby měla být osoba, 
která zajistí uklizení znečištěné komunikace a její 
uvedení do původního stavu. V opačném případě 
hrozí skutečně nezanedbatelné sankce, pokuta 
se může vyšplhat až do výše 300 000 korun. 

Neustále se množí případy, kdy jsou zejména 
ze starších a osamělých lidí podvodným způso-
bem lákány peníze, když se pachatelé snaží pod 
různými záminkami (pomoc při autonehodě, 
vydávání se za vzdáleného příbuzného, nabídka 
nejrůznějších služeb apod.) vnutit do bytu. 
V případě jakéhokoli podezření je nutno ihned 
kontaktovat Policii ČR nebo městskou policii 
prostřednictvím bezplatných tísňových linek 158 
a 156 a v žádném případě nevpouštět nezná-

mou osobu do bytu. 
V té souvislosti mohou 
občané prostřednic-
tvím místního odboru 
sociální péče požádat 
o zřízení tzv. Senior 
linky, což je v podstatě 
zařízení, umožňující 
jediným zmáčknutím nouzového tlačítka při-
volat si pomoc, pokud je třeba. Tuto službu 
pro občany zajišťuje Městská policie Ostrava 
a zájemci se mohou informovat u svého okrskáře.

Všichni občané z Bartovic, kteří potřebují 
nebo do budoucna budou potřebovat pomoc 
svého okrskáře, se na něj mohou kdykoli 
obracet prostřednictvím tel. č. 950 735 011 
nebo mu mohou napsat vzkaz prostřednic-
tvím internetových stránek www.mpostrava.
cz. V případě, že je potřeba zasáhnout nepro-
dleně a jedná se o akutní záležitost, mohou 
občané využít bezplatnou tísňovou linku 156 
(na městskou policii) nebo 158 (na Policii ČR). 

Okrskář je tady pro občany a je připraven 
vždy poskytnout potřebnou pomoc. 

Vladimíra Zychová, Městská policie Ostrava

Okrskář z Bartovic informuje

Zahrádkáři plesali
Dne 16. ledna se opět plesalo se zahrád-

káři. Výborná hudba vytvořila dobrou 
náladu, chutné občerstvení uspokojilo 
žaludky a štamprličky podpořily bujarou 
náladu. O všeobecnou spokojenost organi-
zátorů i hostů se již před plesem postarali 
zastupitelé, kteří zajistili úklid sněhu okolo 
Sokolovny, takže doprava potřeb i pohyb 
plesajících byl plynulý a bezpečný. Srdečně 
děkujeme. Stejný dík patří i mnoha pomoc-
níkům a sponzorům, výsledkem jejich štěd-
rosti byla bohatá a hodnotná tombola. Letos 
to byli: Pálenice FAKR, Pharmos, a.s., 
potraviny Koruna, restaurace Slezský dvůr, 
Kadeřnictví Pavla, Evromontplast, a.s., kvě-
tinová síň Pavla, řeznictví Rada, Papírnictví 
Ivo Lajčok, starosta obvodu Ing. Břetislav 
Blažek, CSc., lékárna Herbana, textil 
Vladimíra, cukrářství Aknel, Autoviva 
Na Hrázkách, Pemic rodinné knihkupec-
tví, velkosklad textilu a galanterie Galtop, 
Unimetra s.r.o., Na Lipině, pekárna Šotová, 
Střední odborná a speciální škola v Porubě, 
firma Hofi, restaurace Hastrman, Gabstav 
s.r.o. Stařešínská, SANO Ing. Majer, droge-
rie Šumbark Elos, pedikúra R. Matějková, 
Ráčkova ul., kadeřnictví M. Valičková, 
Bartovice, Česká svářečská společnost 
při VŠB-TU, pekárna Mayak, restaurace 
U Břenků. Ještě jednou děkují a na další 
spolupráci se těší členové výboru ZO ČZS 
a všichni zahrádkáři. M. Pěčková

Bylo zahájeno vodoprávní řízení o povolení 
stavby vodního díla „Kanalizace Bartovice – 
1. část.“ Předmětný projekt řeší odvádění splaš-
kových vod z městské části Bartovice-střed a to 
postupnou realizací nové splaškové kanalizace. 
Předmětná část kanalizace, která je řešena 
v rámci této stavby, má být umístěna na katastru 
města Šenova a městského obvodu Bartovice, 
řeší odvedení splaškových vod z městské části 
Bartovice s jejich napojením na již vybudovanou 
kanalizaci města Šenova, odkud mají být tyto 
vody přečerpány na ČOV Havířov. Navržená 
trasa je vedena převážně v místních komunika-
cích a soukromých pozemcích podél vodoteče 
Podleský potok. Do této kanalizace mají být 
podchyceny výhledově veškeré splaškové vody 
z lokality Bartovice a části zástavby města Šenov. 

V rámci kanalizace – 1. část mají být 
vybudovány části stok A, D, D1 a celé stoky 

A3, D1.1, D1.2, D1.3, D.2 včetně výtlaku V3 
a nové čerpací stanice odpadních vod ČS3 
(ČSOV U Pramenů). Za páteřní stoku byla 
označena stoka „A“. Stokou „A“ má být odka-
nalizována prostřední část předmětné lokality. 
Navržená stoka je vedena podél Podleského 
potoka v ul. Vráclavské a Na Hrázkách 
v kat. úz. Šenov u Ostravy, dále ulicí Potoční 
a z části Radovou do ul. Těšínské. V 1. části 
stavby je stoka „A“ ukončena v křižovatce ulic 
Těšínské a Radovy, zde se na ni napojí stoka 
„D“. V rámci této části se řeší i stoka „A3“ 
v ulici Radově. Stoka „D“ řeší odkanalizování 
oblasti severovýchodně od ulice Těšínské.

Celá stoka řeší odkanalizování ulic Za 
Ještěrkou, U Pramenů, U Potoka, Majovského, 
Na Okraji, Klaklova, Na Výsluní, Bémova. 
Samostatnou částí je lokalita pod ulicí 
Bémovou, kde je navrženo odkanalizování 
s přečerpáním do stoky „D1“. V rámci této 
1. části se řeší pouze část stoky „D“, která 
má být ukončena v ulici Za Ještěrkou, část 
stoky „D1“, která má být ukončena v ulici 
U Pramenů a další kanalizační stoky „D1.1, 
D1.2, D1.3, a D2“ včetně výtlaku V3 z navr-
žené ČSOV (čerpací stanice odpadních vod) 
U Pramenů (ČS3). Tyto trasy se nacházejí 
na kat. území Bartovice.

Oznámení o zahájení výše uvedeného 
vodoprávního řízení je veřejnou vyhláškou 
na úřední desce statutárního města Ostravy – 
Úřadu městského obvodu Radvanice a Bar- 
tovice. 

Ing. Dagmar Hrnčárková,  
vedoucí odboru VŽPaVH

Informace o zahájení vodoprávního řízení

Rekonstrukce silnice 
na ulici U Lípy

Na ulici U Lípy v Radvanicích dochází 
při silnějších deštích k zaplavování někte-
rých pozemků rodinných domků ležících 
podél komunikace. Městský obvod nechal 
zpracovat projektovou dokumentaci, která 
řeší odvodnění této komunikace do stá-
vající kanalizace a zároveň řeší částečné 
rozšíření vozovky. Oblast této komunikace 
bude zároveň označena jako obytná zóna. 

S ohledem na možnosti rozpočtu měst-
ského obvodu bude tato stavba realizována 
postupně, v letošním roce bude provedeno 
odvodnění. Ing. Ctirad Havlásek

vedoucí odboru MHDaP
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3. 3. 14:00 Klub důchodců O.-Radvanice – Mezinárodní 
den žen

5. 3. 16:00 SRPŠ při ZŠ Vrchlického – Maškarní karneval 
(Sokolovna Radvanice)

8. 3. 

dle 
ote-
vírací 
doby

Knihovna O.-Radvanice – Týden prňáčků – 
v doprovodu rodičů se děti mouhou zdarma 
přihlásit do knihovny 

9. 3. 15:00 Klub důchodců při DPS Bartovice – Oslavy 
MDŽ

9. 3. 17:00 ČSCH Radvanice – výroční členská schůze 
(v KD)

9. 3. 17:00 Koncert studentů JKGO – obřadní síň radnice

9. 3. 14:00 Komise školství, mládeže a sportu – zasedací 
místnost úřadu

10. 3. 15:00 76. schůze Rady MOb RaB – kancelář starosty

10. 3. 14:00 Klub důchodců O.-Radvanice – výroční členská 
schůze

10. 3. 16:00 Komise kulturní a sportovní – obřadní místnost 
úřadu

11. 3. 17:00 Klub důchodců Bartovice – Mezinárodní den 
žen

12. 3. 17:00 ČSV ZO Radvanice-Bartovice – výbor schůze 
(v KD Radvanice)

15. 3. 16:00 Finanční výbor – zasedací místnost úřadu

17. 3. 15:30 Komise bezpečnosti a dopravy – zasedací 
místnost úřadu

17. 3. 15:45 Komise výstavby – kancelář odboru výstavby

17. 3. 14:00 Klub důchodců O.-Radvanice – přednáška – 
KD Radvanice + MS ČČK Radvanice

18. 3. 16:00 Komise životního prostředí – zasedací místnost 
úřadu

20. 3. 15:00 ZO ČZS Radvanice – výroční členská schůze
20. 3. 19:00 SDH Bartovice – Pochování basy

23. 3. 15:00 Klub důchodců při DPS Bartovice – výzdoba 
Velikonoc

24. 3. 15:00 77. schůze Rady MOb RaB – kancelář starosty
25. 3. 13:00 Komise sociální – zasedací místnost úřadu

25. 3. 17:00 ZO ČZS Radvanice – Hody, hody, doprovody – 
pletení karabáčů, velikonoční aranžmá

25. 3. 17:00 Klub důchodců Bartovice – Připravujeme 
pomlázku

25. 3. 

dle 
ote-
vírací 
doby

Knihovna O.-Radvanice – Den ostravských 
čtenářů (na čtenáře, kteří vrátí dlužné knihy, se 
bude vztahovat upomínková amnestie) 

29. 3. 10:00 přízemí radnice – velikonoční prodejní výstava

31. 3. 14:00 Klub důchodců O.-Radvanice – Velikonoční 
posezení

v měsíci březnu

Kalendář
událost í

Myslivecké okénko
V březnu vstupuje do přírody nový život. 

Kolem vod, potoků i močálů můžeme vidět 
petrklíče a první mláďata zajíců. Přilétají skři-
vani, špačci, holubi, husy nebo sluky. Probíhá 
tok bažantů a hnízdí kachny březňačky.
KUřE a La KOROPTEV
Připravíme si 1 kuře, 40 g slaniny, 100 g másla, mletý 
pepř, 4 jalovčinky, 1 velká cibule, 1 bobkový list.

Očištěné kuře omyjeme, otřeme dosucha, 
prsíčka a stehna prošpikujeme slaninou a na povr-
chu i vevnitř je osolíme, potřeme mletým pepřem 
a drcenými jalovčinkami. Necháme 2–3 hodiny 
v chladu odležet. Poté na pekáči rozpustíme 
máslo, kuře na něm ze všech stran opečeme, 
přidáme cibuli nakrájenou na kolečka a bobkový 
list, podlijeme horkou vodou a v troubě pečeme 
doměkka. Měkké kuře vyjmeme, šťávu rozmixu-
jeme a podáváme s pečenými brambory.

Dobrou chuť. MS Bučina Bartovice, o.s.

Koncem měsíce ledna 2010 oslavili své 
životní jubileum pan Miloš Sobotka (85 let), 
pan Vladislav Berger (80 let) a pan Miroslav 
Olšák (80 let). V prvních dnech měsíce února 
2010 pak oslavily své krásné narozeniny paní 
Jaroslava Bergerová (80 let) a paní Jiřina 
Musálková (85 let). Všem jubilantům, dlouho-
letým obyvatelům našeho městského obvodu 
Radvanice a Bartovice, osobně pogratulo-
val 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

Jubilanti slavili

Pan Vladiskav Berger (80 let) Q

Pan Miloš Sobotka (85 let) Q

Paní Jaroslava Bergerová (80 let) Q

Pan Miroslav Olšák (80 let) Q

Paní Jiřina Musálková (85 let) Q

Naši jubilanti v březnu 2010
Blahopřejeme!

Jindřich Juhaňák, Libuše Tymlová, Josef Štucka, Lenka Laštuvková, Jiří Nadkanský, 
Jiří Smyček, Libuše Čížová, Bohumír Pečman, Josef Štoudek, Zdeňka Willertová, 
Eva Lisová, Lubomír Večeřa, Alexandra Kudrysová, Alena Gondková, Jindřich 
Hrbáček, Adolf Recman, Peter Kohút, Anna Slavíková, Dezider Makový, Marie 
Pěkníková, Josef Bartuselský, Vlastimil Duda, Jindřiška Hrbáčková, Jiří Kubínek, 
Ludvík Plachta, Anna Peruňská, Josef Zálesný, Miroslav Toman, Alois Stařičný, 

Jiřina Lasková, Marta Chobotová, Cecilie Tkačíková, Zdenka Lajčoková.
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.
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Vzpomínka
Dne 29. února jsme vzpomněli  

desátého výročí úmrtí 

pana JURAJE NOCIARA.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka
V měsíci březnu je to již pět let, 

co nás navždy opustila naše 
drahá a milovaná maminka 

paní Božena Šebestová  
z Radvanic. 

S úctou a láskou vzpomínají Alena,  
Pavel a Milan s rodinami.

Kočka domácí je nerozlučným společní-
kem člověka již od pradávna a provází ho, dá 
se říci, všemi etapami jeho života. Již malé děti 
se seznamují s kreslenou předlohou kočičky 
v podobě čtené pohádky Karla Čapka a předsta-
vují si to známé pečení dortu, střední věk zase 
pod pojmem kočka má představu jiného stvoření 
a moderní léčebné terapie starých lidí spočívají 
v přímém kontaktu se zvířetem. Divokým před-
kem domácích koček byla zřejmě kočka divoká 
a první důkazy o existenci ochoče-
ných koček pocházejí z údobí kolem 
r. 8 tis. před. n. l. z oblasti dnešního 
Turecka. O jejich posvátném obdivu 
hovoří mumifikovaná těla zvířat 
a sošky z vykopávek v Egyptě. 
Přítomnost kočky v domě zname-
nala požehnání. Kočka má vynika-
jící smysly – zrak – má schopnost 
vidět i v noci, čich – v její nosní 
sliznici je obsaženo asi 200 mili-
ónů čichových buněk, avšak zajímavé je, že nemá 
schopnost vnímat sladkou chuť, a má výborný 
sluch, čemuž napomáhají pohyblivé ušní boltce. 
Říká se, že kočky mají schopnost předvídat 
i zemětřesení – je to zřejmě dáno umístěním cit-
livých receptorů na jejich tlapkách, které zachy-
cují i jemné chvění půdy. Vousky kočky plní i roli 
hmatu – pomáhají se jí orientovat v prostoru. 
Kočka rodí zpravidla dvakrát ročně, březost trvá 
přibližně 65 dní. Koťata se rodí osrstěná, slepá, 
vidět začínají zhruba po deseti dnech, výživou 
jsou odkázána na matku. Kočka se může dožít 
až 15 let – samozřejmě, že i délka jejího života 

se odvíjí od podmínek, v jakých se pohybuje. 
Kočka měla roli nejen lidského společníka, ale 
hlavně se chovala pro svůj lovecký pud, kdy 
zemědělcům ochraňovala potraviny před útoky 
hlodavců. Každý hospodář měl zájem především 
o májové kotě, u nichž se tato vlastnost předpo-
kládala. Samozřejmě, že kotě, které se narodilo 
na jaře, mělo s ohledem na rozvíjející se přírodu 
již dostatek potravy pro svůj vývin a dostatečnou 
dobu pro svůj vývoj a mohlo tudíž v zimě spo-

lehlivě plnit svou povinnost. Dnes 
si již stěží představíme číhající per-
skou kočku u myší díry. Šlechtěním 
vznikla celá řada jednotlivých ple-
men kočky domácí, které se mezi 
sebou liší nejenom barvou srsti, její 
kvalitou ale i stavbou těla, velikostí 
a barvou očí i povahovými vlast-
nostmi. V současné době se chova-
telé organizují v různých sdruženích 
a klubech. Sdružení chovatelů koček 

v České republice má sídlo v Praze, ale skoro 
v každém větším městě jsou základní chovatel-
ské organizace. Toto sdružení je členem meziná-
rodní organizace chovatelů koček FIFe. 

Chov koček se stává jak u nás, tak i v zahra-
ničí stále populárnější. Systematický chov koček 
započal asi před 150 lety, kdy se zakládaly 
první Kluby koček a s nimi spojené výstavy – 
první výstava se konala v Londýně v r. 1871. 
Pokud se pro chov rozhodnete, doporučujeme 
nejdříve navštívit některou z výstav a pečlivě 
zvážit, pro jaké plemeno se rozhodnete. Plemen 
koček je mnoho a každé má své klady i zápory, 

můžete se například rozhodnout mezi chovem 
koček perských, polodlouhosrstých nebo krát-
kosrstých, somálských, siamských, orientálních 
nebo oblíbené kočky domácí. Město Ostrava 
má svou prioritu v tom, že přímo na Výstavišti 
na Černé louce se pořádají v průběhu roku 
výstavy koček a opravdu je se na co dívat. 

Výbor ZO ČSCH Radvanice 

Kočka v domě znamenala požehnání

S velkým potěšením jsem se začetl do knihy 
o městském obvodu Radvanice a Bartovice, která 
mi přišla poštou. Dovolte mi vyjádřit za tento dar 
srdečné poděkování jménem Matice slezské, jejíž 
knihovnu tato publikace obohatí, a také poděko-
vání za sebe, protože mi způsobila velkou radost. 
Tím více, že jsem očekával spíše útlejší svazek, 
zatímco kniha je skuteně impozantní, krásná úpra-
vou i grafikou a velmi rozsáhlá obsahem. A nej-
větší potěšení zažívám při jejím čtení, protože řada 
událostí a vzpomínek je mi blízkých. Našel jsem 
se dokonce i na fotografii z roku 1948, kdy jsem 
jako malý skaut spolu s kamarády účinkoval ve hře 
„Zelené království“ nastudované bartovickými 
ochotníky. Jsem zleva sedící první skautík, poznal 
jsem ještě A. Bergera a O. Sládka. Další jména 
mi s léty již trochu vyprchala. Také v dalším textu 

knihy jsou odstavce, k nímž mám velmi kladný 
vztah. V Bartovicích je to především zmínka o lout-
kovém divadélku „Dřevěné království“, kde jsem 
pod vedením p. Ludvíka (staršího) mluvil jako 
dítě Kašpárka. Moje členství v divadélku skončilo 
odstěhováním naší rodiny z Bartovic. Ale nejen to, 
v části o Radvanicích je také informace o tamějších 
esperantistech. Tomuto jazyku a hnutí se věnuji 
od chlapeckých let, a to velmi zásadně, dospěl jsem 
nakonec k členství v ústředním výboru esperantské 
organizace u nás, v zastupování čs. esperantistů 
ve světovém výboru v Rotterdamu a po revoluci 
v letech 1993 až 1999 jsem byl předsedou Českého 
esperantského svazu. Dlouho jsem také spolupra-
coval s p. Staňurou, který je v textu uváděn. Konec 
života strávil v Havířově. Další spojitost s oběma 
obcemi představuje činnost Matice osvěty lidové, 

která tam k mému potěšení historicky působila. 
Jsem nyní předsedou Matice slezské, která vznikla 
v roce 1968 spojením dvou historických českých 
spolků ve Slezsku – Matice opavské a Matice 
osvěty lidové. Museli jsme sice v roce 1972 pod 
tlakem normalizačních politiků činnost ukončit, ale 
po revoluci jsme spolek obnovili a dnes aktivně 
žijeme, byť ne v rozsahu dřívějším, protože dnešní 
doba je již zcela jiná. Ale snažíme se všichni, jak 
funkcionáři, tak i řadoví členové. Kromě jiného 
jsme také vydali úplné dějiny Matice opavské a ve 
výhledu jsou také dějiny našeho těšínského historic-
kého předchůdce Matice osvěty lidové, která byla 
zaměřena na Těšínsko, ale sídlila vesměs ve Slezské 
Ostravě. S úctou Ing. Vlastimil Kočvara

Poděkování Matice Slezské

Velikonoce v chrámu 
Svatý týden v chrámu Neposkvrněného 
Početí Panny Marie v Radvanicích
Květná neděle, 28. 3.
8.25 hod. – Křížová cesta
9.00 hod. – Mše svatá (průvod s rato-

lestmi)
Zelený čtvrtek, 1. 4.
9.00 hod. – Missa chrismatis v katedrále 
18.00 hod. – Mše svatá na památku Večeře 

Páně
Velký Pátek, 2. 4. den přísného půstu
16.15 hod. – Křížová cesta 
17.00 hod. – Památka Umučení Páně
Bílá sobota, 3. 4.
12.00–20.00 hod. – Tichá adorace 

u Božího hrobu
20.30 hod. – Velikonoční vigilie
slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 4. 4.
9.00 hod. – Mše svatá ze slavnosti
Pondělí v Oktávu velikonočním, 5. 4.
9.00 hod. – Mše svatá



Zápis na Trnkovci

Přibližně v polovině ledna jsme uví-
tali na naší škole 18 zájemců o vzdělá-
vání v 1. třídě a 8 roztomilých dítek jsme 
zapsali do přípravného nultého ročníku. 
Protože máme zkušenosti, že během jar-
ních měsíců k nám ještě míří kroky opozdi-
lejších zájemců o naši školu, nepokládáme 
uvedená čísla za konečná, je možné, že se 
s některými rodiči dodatečně domluvíme. 

Zápisu předcházel Den otevřených 
dveří, ve kterém měli návštěvníci možnost 
zhlédnout vyučování, prohlédnout si pro-
story školy a promluvit si s pedagogy. 

Žákům, kteří se vzdělávají na naší 
škole, nabízíme v odpoledních hodinách 
zdarma řadu aktivit – kupř. pohybové hry, 
výtvarný a knihovnický kroužek, kroužek 
informatiky, vaření a další. 

 Text a foto Mgr. Pavla Hermannová, ZŠ 
Trnkovecká
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Zápisy do MŠ
 MŠ Bartovice

Mateřská škola v Ostravě – Bartovicích 
srdečně zve všechny děti od tří let. 

Zápis dětí se koná: dne 8. dubna od 8.00 
do 15.00 hodin.

Mateřská škola nabízí: taneční kroužek, 
keramický kroužek, veselé pískání na flét-
ničku, angličtinu pro děti předškolního věku, 
lyžování se sluníčkem, návštěvy ZOO…

Po domluvě s rodiči můžeme nabídnout 
plavání, rodinnou dovolenou v Chorvatsku.

Mateřská škola pořádá pro rodiče a děti: 
dny otevřených dveří, dětský karneval se Šášou 
a Šášulou, Mikulášskou besídku a pose-
zení ke Dni dětí, Uspávání broučků, besídka 
ke Dni matek, pasování školáků aj. Mateřská 
škola se zaměřuje na radostný pobyt dítěte 
v mateřské škole, celkový rozvoj dětské osob-
nosti, na citlivý a citový přístup k dětem i jejich 
rodičům a na úzkou spolupráci s rodiči. Na 
vytváření kladného vztahu k přírodě. Naše 
heslo zní „Děti – květy života“. Mateřská 
škola se nachází u nového ozdravného cen-
tra „Ještěrka“ (zastávka autobusu 28, 38 
Bartovice – Koupaliště). Rodiče s sebou vez-
mou občanský průkaz a rodný list dítěte. Na 
děti i rodiče se těší kolektiv mateřské školy.

Vedení MŠ Bartovice

 MŠ Radvanice
Zápis do MŠ se bude konat 7. dubna 

od 8.00 do 16.00 hodin v budově MŠ. V době 
zápisu MŠ pořádá „Den otevřených dveří“, 
hry dětí, seznámení s prostředím, vybavením 
a programem MŠ. Pro děti přezůvky s sebou.

Mateřská škola nabízí: pestrou nabídku 
kroužků – angličtina, keramika, dvakrát ročně 
kurz plavání, lyžování v Beskydech, sportovní 
a taneční kroužek, hru na flétnu. S dětmi 
pořádáme akce: divadelní představení, výlety, 
školu v přírodě, oslavy Dne dětí, účast na výsta-
vách, soutěžích, besedách, navštěvujeme ZŠ 
i ZUŠ v Ostravě-Radvanicích, knihovnu atd. 
Akce pro rodiče a děti: Uspávání broučků, 
besídky, karneval, Zahradní slavnost aj. MŠ 
se zaměřuje na zdraví a všestranný rozvoj 
dítěte, na osobní přístup pedagogů k dětem 
a na úzkou spolupráci s rodiči.

K zápisu si rodiče přinesou: rodný list dítěte 
a OP. V případě, že bude počet žádostí o při-
jetí vyšší než počet volných míst, bude ředi-
telka MŠ rozhodovat podle daných kritérií.

Dana Lérová, ředitelka MŠ

Den otevřených dveří
Mateřská škola Ostrava – Bartovice zve 

všechny děti, rodiče, sourozence, babičky, 
dědečky, tety, strýčky na Den otevřených 
dveří. Uskuteční se 18. března od 8.30 
do 11.30 hodin. Zájemci se mohou sezná-
mit s venkovním i vnitřním prostředím 
mateřské školy a s průběhem dne v mateř-
ské škole.  MŠ Bartovice

Ani jsme se nenadáli a již je tu nový rok 
2010. Žáci poprvé vstoupili do školy v tomto 
roce 4. ledna. Po vánoční pohodě a odpo-
činku následovaly dny opakování i procvičo-
vání, protože již za necelý měsíc žáci dostali 
vysvědčení. Přejeme žákům, aby jejich pra-
covní tempo a píle vydržely a na konci roku 
byli také s výsledky své práce spokojeni. 

V úterý 12. 1. 2010 nás ve škole navštívily 
děti z MŠ Ještěrka a společně s nimi žáci 
I.B prožili příjemné a radostné dopoledne. 
Byla to opravdu legrace, žáci předškolákům 
ukázali, co se již ve škole naučili a společně 
počítali, vybarvovali a třídili čepice. Všichni 
zúčastnění měli na hlavách rozmanité čepice 
a byly zde i opravdové modely. 

V pátek 15. 1. a 18. 1. 2010 proběhl na naší 
škole zápis dětí do 1. tříd. Všichni jsme se na 
děti a budoucí žáčky velmi těšili a připravili jsme 
spoustu dárečků a ukázali také celou školu. 

Ve středu 3. 2. 2010 byl uspořádán společný 
výlet pro děti naší školy a děti z MŠ Ještěrka 

v Bartovicích. Naším cílem byl Zlatník, za obcí 
Krásná v Beskydech. Již v loňském roce jsme 
tady prožili nádherné sportovní dopoledne 
a ne jinak tomu bylo i nyní. Výlet se opravdu 
vydařil, sníh byl nádherný a děti byly odmě-
něny za půlroční práci a učení. Děti z MŠ 
se znovu setkaly s budoucími kamarády z naší 
školy. Děti si společně zabobovaly a zasoutě-
žily v různých sportovních disciplínách. Za 
skvělé výkony i vzorné chování byly všechny 
děti odměněny diplomem a sladkou odměnou. 
V únoru budeme ještě s MŠ Ještěrka plesat 
na karnevalu a již nyní přemýšlíme nad vese-
lými maskami. 

PaedDr. Marcela Šimčíková a Mgr. Radmila 
Sulková, ZŠ Vrchlického, odloučené pracoviště 

Bartovická 59
Foto PaedDr. Marcela Šimčíková

Zprávy ze školy Bartovická 59

Výlet na Zlatník
Víte kolik legrace se dá zažít na horách a na 

sněhu? Že, ne? Tak předškolní děti z mateř-
ské školy Ještěrka spolu s dětmi ze základní 
školy v Bartovicích to už ví. A ptáte se jak? 
Nu, to je proto, že se 3. února vydaly spolu 
s paními učitelkami na výlet na Zlatník. Na 
tomto výletě si děti nejen zabobovaly a nau-
čily se dělat andělíčky ve sněhu, ale také 
si zasoutěžily v zajímavých disciplínách (hod 
kinder vajíčkem do dálky, přetahování lanem, 
dvojspřeží, aj.), za které pak byly oceněny 
nejen medailí a diplomem, ale také sladkostí. 

A že na horách celý den sněžilo a trochu 
mrzlo? Tak to nikomu nevadilo, protože tolik 
legrace co všichni zažili to žádný sníh a mráz 
nezkazí. Text a foto MŠ Ještěrka
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V sobotu 13. 2. 2010 se konal pohádkový 
karneval dětí Mateřské školy Radvanice, 
na který byli samozřejmě pozváni všichni přá-
telé naší mateřské školy. Pohádkově vyzdobený 
sál Sokolovny Radvanice, kde se karneval 
konal, byl tak zaplněn do posledního místa. 
Za návštěvu bychom chtěli poděkovat zástup-
cům městského obvodu Radvanice a Bartovice 
v čele s Ing. Břetislavem Blažkem, CSc.

Průběh karnevalu byl velmi pestrý. Zazněla 
znělka Večerníčku a karneval mohl začít. 
V úvodu předvedly své taneční umění děti 
tanečního kroužku pod vedením p. Davida 
Krále. A taneční zábava mohla začít. V pře-
stávkách mezi tancem pohádkových bytostí 
probíhaly soutěže. Odměnou pro děti byla 
sladkost. Nechyběla ani promenáda masek, 
při níž děti předvedly všem přítomným své 
originální pohádkové masky. Vrcholem karne-
valového reje bylo losování tomboly, která byla 
skutečně bohatá. Před odchodem z karnevalu 
děti obdržely nafouknuté balónky, se kterými 
spolu s radostným úsměvem a krásnou vzpo-
mínkou na karnevalové dovádění odcházely 

domů. Děkujeme všem sponzorům, bez kte-
rých by se karneval neobešel.

Text a foto Martina Stankušová
Více fotografií najdete na poslední straně novin

Pohádkový karneval

Dne 21. ledna 2010 proběhla na naší škole 
soutěž O nejlepšího angličtináře. Také tento-
krát byli do soutěže zařazeni nejlepší z žáků 
5.–9. ročníku. Na začátku každý z nich pro-
nesl perfektní angličtinou pár slov o sobě, 
své rodině, zálibách apod. Tato část se všem 
velmi vydařila a líbila, dokonce jsme se při 
tomto anglickém povídání zasmáli. Mohli 

jsme tedy pokračovat poslechem, který není 
nikdy jednoduchý. Poslouchali jsme originál 
CD namluvené rodilými mluvčími v soustře-
děném tichu. Z poslechu bylo nutné získat 

určité informace. Až na drobné chyby všichni 
soutěžící uspěli a mohli se tak zúčastnit části 
třetí – konverzace. Zde byla zařazena různá 
témata. Dovednost diskutovat o rodině, přá-
telích, sportu, koníčcích a zálibách, ale i jídle 
a oblečení, a dovednost reagovat na otázky 
vyučujících prokazovali žáci již individuálně. 
A co by to bylo za soutěž, kdyby neměla vítězů. 

Mezi žáky 5.–7. ročníku zvítězil Matěj Dona. 
U starších nejlépe uspěl Marek Matkovčík, 
před Kateřinou Zientkovou. Z dalších oceně-
ných musím jmenovat: Adrianu Olivíkovou, 
Kristýnu Krausovou a Dominika Boldiho. 
Všichni tito obdrželi anglické knihy, knihy 
s CD nahrávkou a čokoládovou cukrovinku. 
Nejlepší z nich, Marek, se pyšní hodnotným 
anglickým slovníkem od nakladatelství Oxford 
University Press, které spolu se Sdružením 
rodičů soutěž sponzorovalo. Slavnostní vyhlá-
šení bylo ukončeno. Paní učitelky rozdaly 
záložky a nabídly žákům kočičí jazýčky. Paní 
učitelky měly z výsledků žáků opravdovou 
radost.

Mgr. Jana Matalová, ZŠ Vrchlického

O nejlepšího angličtináře
 

Čas karnevalů
SRPŠ při ZŠ Vrchlického zve srdečně 

radvanické děti na tradiční
mašKaRNí KaRNEVaL.  

Bude se konat v pátek 5. března od 16.oo 
hodin v sokolovně.

Zábavné soutěžení, bohatá tombola, 
vyhodnocení masek.
Lenka Laštuvková

Návštěva divadla
V průběhu ledna a února se žáci ZŠ 

Trnkovecká vypravili do Loutkového diva-
dla v Ostravě. Pro žáky 1. třídy bylo při-
praveno představení „Broučci“, pro žáky 
6. a 7. třídy „Ze starých pověstí českých“ 
a nejstarší žáci viděli „Tajný deník Adriana 
Molea“. Všechna představení se žákům 
moc líbila, přinesla jim nejenom poučení, 
ale i pěkný kulturní zážitek. 

Text a foto Mgr. Ivana Kačmaříková

Vítání občánků
V sobotu 13. 2. 2010 slavnostně při-

vítala v obřadní síni Úřadu městského 
obvodu Radvanice a Bartovice místosta-
rostka městského obvodu Ing. Bc. Ivana 
Michálková a vedoucí odboru organizač-
ního a vnitřních věcí Bc. Taťána Frajs 
nové občánky, kteří se narodili v období 
od září roku 2009 do poloviny ledna roku 
2010. Každé z dětí obdrželo upomínkový 
list s věnováním paní místostarostky, 
říkanky, bryndáček pro občánka Radvanic 
a Bartovic a maminka květinu. Našim 
nejmenším zazpívaly a zarecitovaly děti 
z mateřské školy v Ostravě-Bartovicích 
pod vedením paní učitelky Kramolišové 
a Kristiánové. Krásnou a slavnostní atmo-
sféru celého obřadu vítání občánků zachy-
tila i naše internetová televize a krátký šot 
je k dispozici k nahlédnutí prostřednictvím 
internetových stránek Radvanic a Bartovic 
nebo na adrese www.radvanice.tv.

Bc. Taťána Frajs, vedoucí odboru OaVV
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V dnešní době jsou občané stále více 
ohroženi událostmi typu požárů, doprav-
ních nehod, havárií v chemickém provozu, 
radiačních havárií, různými druhy živelních 
pohrom, teroristických akcí apod. Při vzniku 
mimořádné události je povinností hasičského 
záchranného sboru a složek integrovaného 
záchranného systému poskytnout občanům 
veškerou pomoc. Stejně důležitá je však při-
pravenost člověka umět požárům a jiným udá-
lostem předcházet a dokázat se v počátečním 
stavu ohrožení postarat sám o sebe a své nej-
bližší. Mezi jednu požárem nebo jinou mimo-
řádnou událostí nejvíce ohrožených skupin 
obyvatel patří děti. 

Z tohoto důvodu Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje již třetím rokem 
zastřešuje na území Moravskoslezského kraje 
program Výchova dětí v oblasti požární ochrany 
a ochrany obyvatelstva. Tento preventivní pro-
gram je určen dětem základních škol a skládá 
se ze dvou hlavních částí (pro 1. a 2. stupeň 
školní docházky). Dětem jsou postupně hra-
vou, pro děti poutavou, formou předneseny 
dvojicí instruktorů základní informace z oblasti 
požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve dvou 

vyučovacích hodinách, které jsou dále členěny 
do jednotlivých tematických bloků. Cílem 
preventivního programu je pomocí odborně 
vyškolených instruktorů, z nichž většinu tvoří 
profesionální a dobrovolní hasiči, předat dětem 
důležité informace z oblasti prevence před 

mimořádnými událostmi. Prostřednictvím výu-
kových besed a preventivních materiálů vzbudit 
v dětech vztah k dané problematice, naučit 
je, jak mimořádným událostem předcházet, 
základním principům ochrany a chování v pří-
padě vzniku mimořádné události.

Počet základních škol zapojených do pro-
gramu na území Ostravy každý rok stoupá 

souběžně s tím, jak přibývá počet vyškolených 
instruktorů. V roce 2009 bylo do programu 
zapojeno 46 % ostravských základních škol. 
Instruktoři tak provedli v loňském roce výu-
kové besedy v celkovém počtu 232 vyučova-
cích hodin ve 117 třídách na 31 základních 
školách. 

Pro rozšíření programu i na další základní 
školy v Ostravě je nutné vyškolit dostatečný 
počet kvalitních instruktorů. Koncem dubna 
2010 proto pořádá HZS MSK další z kurzů 
pro přípravu instruktorů k výuce tohoto pro-
gramu na základních školách. Kurz je otevřen 
všem, které preventivní program zaujal, a chtějí 
se do něj aktivně zapojit. Po absolvování kurzu 
budou vyškolení instruktoři připraveni k výuce 
popisované tematiky na základních školách, 
které o zařazení do tohoto preventivního 
programu projeví zájem. Podrobnosti o pro-
gramu Výchova dětí v oblasti požární ochrany 
a ochrany obyvatelstva, stejně jako bližší infor-
mace pro zájemce o působení v kolektivu 
instruktorů, je možno najít na internetových 
stránkách www.hzsmsk.cz v sekci prevence. 

 Text a foto Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje

Hasiči besedují na základních školách

Charitativní 
akce 

v Bartovicích
Charitativní akce v Ostravě-Bartovicích 

vynesla Městské nemocnici v Ostravě 
částku 100 000 Kč

V sobotu 13. 2. 2010 se ve Společenském 
domě v Ostravě-Bartovicích uskutečnila 
charitativní společenská akce, kterou pořá-
dala společnost CelTel s. r. o., provozující 
internetový obchod „tadykoupimmobil.cz“. 
Hlavním hostem večera byl Petr Kolář, 
který svým vystoupením přispěl k pří-
jemné atmosféře a výborné zábavě, která 
panovala na plese až do ranních hodin. 
Jak nám potvrdila organizátorka plesu 
Šárka Tekielová, výtěžek předčil očeká-
vání a rekordní částka 100 000 Kč byla 
po domluvě s ředitelem Městské nemoc-
nice v Ostravě věnována na dovybavení 
nového porodnického areálu a vyjádřila 
velké poděkování všem, kteří podpořili 
tento dobročinný projekt.

Text a foto Aleš Boháč

Dne 19. února 2010 proběhlo slavnostní pře-
dání nových technických prostředků a další výbavy 
jednotce Sboru dobrovolných hasičů Radvanice. 
Jednalo se o novou výbavu, která byla pořízena 
v roce 2009 z finančních prostředků městského 
obvodu. U této příležitosti byl oficiálně předán 
do užívání také automobil Mercedes Benz–Vito, 
který má městský obvod vypůjčen pro potřeby 
jednotky SDH od Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje. Slavnostní akt pro-
běhl za přítomnosti starosty městského obvodu 
Ing. Břetislava Blažka, CSc., a místostarostky 
Ing. Ivany Michálkové. 

Zakoupené prostředky byly předány do 
služby jednotky SDH a zároveň se představitelé 
samosprávy seznámili s využitím a přínosem pro 
zásahovou činnost. Mezi novou výbavou byly 
záchranné sáně RS 5, které slouží pro rych-
lou záchranu osob z vodní hladiny, ale také 

např. záchrany ze zamrzlé vodní hladiny. Další 
novinkou ve výbavě je motorové kalové čerpa-
dlo Honda, které je výrazným pomocníkem při 
odstraňování následků povodní, kdy je nutno 
provádět čerpání silně znečištěné, nebo konta-
minované vody ze sklepů, garáží dílen apod. 
Významným přínosem pro činnost hasičů bude 
také zakoupené čistící, desinfekční a sušící zaří-
zení zásahových obleků Miele. Toto zařízení 
velmi pomůže při údržbě obleků a navíc umí pro-
vádět také desinfekci a impregnaci oděvů, které 
jsou nezbytné z hygienických důvodů, neboť při 
zásazích přichází hasiči do styku s toxickými lát-
kami, ale také např. krví a dalšími biologickými 
a chemickými látkami. Dalším prostředkem je 
nákladní přívěs pro převoz nejrůznějšího mate-
riálu. Podporou pro činnost zásahové jednotky 
je také pořízení sněhové frézy, která byla zakou-
pena za přispění dotačního programu a svou 
práci již také odvedla zejména ve dnech letošní 
sněhové kalamity. Po slavnostním předání pro-
běhla neformální beseda členů jednotky SDH 
se zástupci vedení obvodu, při které se hovořilo 
mimo jiné také o dalších možných prostředcích 
k doplnění výbavy ve vazbě na finanční mož-
nosti městského obvodu. Nové vybavení výrazně 
přispěje k dalšímu rozvoji jednotky SDH a tím 
také k vyššímu standardu poskytovaných slu-
žeb v případě zásahové činnosti. V roce 2009 
byla jednotka SDH Radvanice povolána celkem 
k 201 událostem z čehož bylo 66 požárů, 27 
dopravních nehod, 43 zásahů v souvislosti s nej-
různějšími živelnými pohromami a další zásahy 
tvořily různé technické pomoci. Velmi si vážíme, 
že samospráva městského obvodu dlouhodobě 
věnuje pozornost oblasti bezpečnosti občanů 
z hlediska požární ochrany a dalších mimořád-
ných událostí.  Richard Dudek, velitel jednotky 

Fotografie na poslední straně

Nová výbava radvanických hasičů

cíRKEV adVENTIsTů s. d. Vás zve na 
sérii přednášek s tématem: „Jaký smysl má 
život s Bohem?“ Přednáší Jan Dymáček.
Termíny a témata přednášek:
pátek 12. 3. Můžeš chtít víc
sobota 13. 3. Můžeš mít naději
pátek 19. 3. Nemusíš mít obavy a strach
sobota 20. 3. Někdo tě má rád
pátek 26. 3. Tvůj život má smysl
sobota 27. 3. Můžeš být svobodný
Kdy: vždy v 18.00 hodin 
Kde: v budově Církve adventistů s. d., 
Ostrava-Radvanice, Ráčkova 4



 
 
 

www.ploty-pletivo.cz 
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00,  

Otevírací doba: Po – Pá  8:00 -15:00 nebo po telefonické domluvě na tel.: 722 550 000 
DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7 000 Kč, jinak 300 Kč. 

 
Dodáme Vám kompletní nové oplocení včetně montáže 

PLOTY - PLETIVO – zabýváme se výstavbou a prodejem oplocení, jako jsou 
poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, apod. Kompletní nabídku zboží a služeb 

naleznete na www.ploty-pletivo.cz  

Dále nabízíme GARÁŽOVÁ VRATA OD 9 999 Kč. Výklopná, rolovací i sekční a to 
jak ruční tak s pohonem na dálkové ovládání, včetně montáže. Více informací naleznete 

na www.vrata-ostrava.cz 

Prodáváme také TÚJE NA ŽIVÝ PLOT OD 10 Kč. Kompletní nabídka je na 
www.thuja.cz  nebo na tel.:  722 557 777 

Prodej KRMIVA PRO PSY  www.pro-psy-krmivo.cz  

 
 

 
Při předložení tohoto inzerátu máme pro Vás drobný dárek.

POPLASTOVANÉ PLETIVO KOMPAKT (ZELENÉ) 
4hrané bez zapleteného napínacího drátu, drát průměru 

1,65 mm, s poplastováním 2,65 mm, oko 50 mm  
Výška pletiva Cena za 1m Balení Celková cena s DPH 
100 cm 45 Kč 25 m 1 125 Kč 
125 cm 56 Kč 25 m 1 400 Kč 
150 cm 59 Kč 25 m 1 475 Kč 
160 cm 67 Kč 25 m 1 675 Kč 
180 cm 81 Kč 25 m 2 025 Kč 
200 cm 84 Kč 25 m 2 100 Kč 

HC SBF PLAST 
Radvanice – Děkují

Dne 29. 1. 2010 uspořádali hokejisté již v pořadí 8. sportovní ples, 
který se konal tradičně v Kulturním domě v Bartovicích. Jako již 
několik posledních let byl ples beznadějně vyprodán a všichni přítomní 
se výborně bavili. Bohatá byla rovněž tombola, ve které se sešla řada 
zajímavých cen.

Právě za tuto bohatou tombolu patří díky všem, kteří do ní přispěli, 
a to jmenovitě firmám SBF PLAST s.r.o., STASPO spol. s r.o., restauraci 
Hastrman, zlatníku p. T. Frydrychovi, Johnny Servis Ostrava, restauraci 
a penzionu Magda, Relax Centrum Jarena, manželům Urbancovým, 
TT Consulting Group p. P. Turek, fa. Mičulka+Moskva, ColorCap 
Czech, s.r.o., A-Z Kamenictví Prokeš, SamBaby, pí. J. Sasinové, p. A. 
Boháčovi, pí. Š. Tekielové, Ramses Ostrava, Satum Czech s.r.o., vel-
koobchodu s nářadím fa. Filák, Autoservisu p. L. Molovi, restauraci 
Sokol p. P. Slípkovi, ČMSS Ing. R. Folvarčnému, pivovaru Radegast a.s., 
Unimetra spol s r.o., fa. Toptrans, Movita s.r.o., opravy a prodej PC p. P. 
Gregorovi, prodejně krmiv a chov. potřeb pí. Vítkové, MP Reality p. R. 
Pekařovi, náměsku primátora města Ostravy p. V. Mynářovi a starostovi 
Radvanic a Bartovic Ing. B. Blažkovi, CSc.

Taktéž bychom chtěli poděkovat i za natočení krátkého šotu ze zápasu 
v naší hokejové lize, který je možné shlédnout na stránkách obecní inter-
netové televize http://www.radvanice.tv. Za toto především děkujeme  
pí. J. Láskové a starostovi Ing. B. Blažkovi, CSc.

V neděli 7. 2. proběhlo také bruslení pro občany Radvanic a Bartovic 
v ČEZ Aréně. Všichni bruslící si měli možnost zadarmo vyzkoušet led 
HC Vítkovice Steel. Škoda jen, že účast nebyla větší. I tuto akci snímaly 

kamer y internetové 
televize. 

Více o chodu klubu 
a  j e h o  a k t i v i t á c h 
na internetových stán-
kách http://www.hc- 
-radvanice.cz/.

HC SBF PLAST 
Radvanice

Ceny za inzerci v RaB novinách za jedno uveřejnění:
a. 1/1 A4 4.000,-- Kč + 20 % DPH 800,-- Kč, celkem 4.800Kč
b. 1/2 A4 2.000,-- Kč + 20 % DPH 400,-- Kč, celkem 2.400 Kč
c. 1/4 A4 1.000,-- Kč + 20 % DPH 200,-- Kč, celkem 1.200 Kč
d. 1/8 A4 500,-- Kč + 20 % DPH 100,-- Kč, celkem 600,-- Kč
e. 1/16 A4 250,-- Kč + 20 % DPH 50,-- Kč, celkem 300,-- Kč

Smuteční oznámení a vzpomínky:
f. text bez fota 50,83 Kč + 20 % DPH 10,17 Kč, celkem 61 Kč
g. text + 1 foto 100 Kč + 20 % DPH 20 Kč, celkem 120 Kč 
h. text + 2 fota 150 Kč + 20 % DPH 30 Kč, celkem 180 Kč

Jindra Lásková, odbor MBŠaK, jlaskova@radvanice.ostrava.cz



mašk arní ples ve školce radvanice

Hasiči sHazují rampoucHy,  
předání nové v ýbav y Hasičům
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Snímky Martina Stankušová

Snímky hasiči


