
Vážení spoluobčané, 
v minulém vydání našich RaB novin jste byli 
informováni o schváleném rozpočtu na tento 
rok. Rozpočet je věcí veřejnou. Proto jsou 
informace o příjmech a výdajích přístupné 
každému, kdo má zájem se s nimi seznámit 
detailně. Určitě se přesvědčí, že investujeme 
rozumně a uvážlivě a našemu městskému 
obvodu ku prospěchu. Rád bych využil této 
příležitosti a blíže vás informoval o některých 
konkrétních záměrech letošního roku.

•	 Dokončit	rekonstrukce	hospodářského	objektu	
MŠ Bartovice – vznik nové třídy a rozšíření 
kapacity předškoláků o 20 dětí včetně moder-
nizace výdejny jídla ve finančním objemu 7,1 
mil. Kč.

•	 Vybudovat	rozšířeného	parkoviště	u	MŠ	
Bartovice.

•	 Zahájit	3.	etapy	výměny	oken	v	centrální	
bytové zástavbě v Radvanicích ve finančním 
objemu 2 mil. Kč – 
a) bytový dům na ul. Čapkova 
b) dva bytové domy na ul. Trnkovecké a ul. 

Těšínské.
•	 Pokračat	v	jednání	s	ArcelorMittal	a.s.	za	

účelem dodržení termínů zahájení realizace 
vyhlášených ekologických projektů vedoucích 
ke snížení emisí a hluku v našem městském 
obvodu včetně naší účasti na pravidelných kon-
trolních dnech.

•	 Realizovat	úpravu	zeleně	–	Dalimilův	park	
v Radvanicích – a údržbu zeleně v centrální 
bytové zástavbě v Radvanicích.

•	 Při	obdržení	dotace	z	programu	OPŽP	zahájit	
stavby:
a) Sadové úpravy na hřbitově v Bartovicích,
b)	Obnova	lesoparku	Matuškův	park	na	ul.	

Lipinské v Radvanicích,
c)	Obnova	zeleně	na	hřbitově	v	Radvanicích.

•	 Vybudovat	zpevněné	plochy	pro	kontejnerová	
stání	v	zámkové	dlažbě	v	rámci	MOb	ve	výši	
900 tis. Kč.

•	 Zajistit	opravu	chodníků	u	husitského	kostela	
v Radvanicích včetně jeho nasvětlení.

•	 Zajistit	opravu	chodníků	na	ul.	Těšínské	
v úseku od schodiště slepé ulice po křižovatku 
ul. Trnkovecké.

•	 Pokračovat	v	celoplošné	opravě	cest	v	lokalitě	
Finské domy v Radvanicích.

•	 Zahájit	1.	etapu	opravy	cesty	v	lokalitě	
„U Lípy“.

•	 Pokračovat	v	již	započaté	rekonstrukci	chodníků	
na hřbitovech v Radvanicích a Bartovicích.

•	Aktivně	spolu	- 
pracovat na zajiš-
t ě n í  r e a l i z a c e 
celoplošné opravy 
silnice Těšínská – 
2. etapa, tj. od ron-
delu v Radvanicích 
p ř e s  B a r t o v i c e 
po hranici s měs-
t e m  Š e n o v e m , 
vč etně um í s těn í 
prvků ke zklidnění 

dopravy dle zpracovaného projektu ve finanč-
ním	objemu	36	mil.	Kč.

•	 Aktivně	spolupracovat	na	zajištění	realizace	
okružní křižovatky ulic Těšínská – Lihovarská – 
Čapkova v Radvanicích dle zpracovaného pro-
jektu ve finančním objemu 15 mil Kč.

•	 Obnovit	jednání	za	účelem	zahájení	stavebních	
prací plánované nové výstavby bytových domů 
v	lokalitě	pod	LDN	v	Radvanicích.

•	 Průběžné	připravování	podkladů	k	vyhlášení	
výběrových řízení MFČR pro realizaci schvále-
ných staveb v Meziresortní komisi Ministerstva 
průmyslu ČR – 
a) Revitalizace území rybníka Volný a lesních 

pozemků v k.ú. Radvanice pro využití vol-
ného	času	ve	finančním	objemu	36	mil.	Kč	
vč.	DPH	(realizace	stavby),

b) Sanace a revitalizace bývalého areálu kou-
paliště	v	Ostravě-Radvanicích	ve	výši	75	
mil.	Kč	bez	DPH	(realizace	stavby),

c)	Revitalizace	území	sportovního	areálu	DTJ	
a	pozemku	p.č.	1608	v	k.ú.	Radvanice	pro	
využití	volného	času	ve	výši	6	mil.	Kč	(rea-
lizace stavby),

d)	Úprava	Podleského	potoka	v	Ostravě- 
-Bartovicích – odvodnění ve výši 55 mil. Kč 
(realizace	stavby),

e) Stabilizace sesuvného území a úprava odto-
kových poměrů v oblasti Bučinského lesa 
v	k.ú.	Radvanice	a	Bartovice	ve	výši	30	mil.	
Kč	(realizace	stavby),

f) Revitalizace území, úprava odtokových 
poměrů a obnova krajinné zeleně v lokalitě 
pod	LDN	ve	výši	300	tis.	Kč	(zpracování	
jednotlivých	stupňů	PD).

•	 Předložit	do	Meziresortní	komise	Ministerstva	
průmyslu:
a)	Odvodnění	v	lokalitě	pod	VVUÚ,
b) Studánka Bučina.

•	 Postupně	realizovat	novou	koncepci	MPO,	
aby městská policie skutečně chránila slušné 
občany, jejich majetek a aby postupně každý 
občan znal svého strážníka.

•	 Příprava	transferu	za	účelem	zabezpečení	
prevence kriminality v našem obvodu podané 
žádosti na tyto projekty:
a)	„Děti	policii	a	policie	dětem“	–	branné	dny	
(3.	ročník),

b) Bezpečná hřiště a pískoviště.
•	 Zajistit	konání	3	kulturních	programů	pro	naše	
občany	ve	SD	v	Bartovicích.

•	 Zajistit	setkání	s	místními	podnikateli	ve	SD	
v	Bartovicích	u	pří ležitosti	Dne	horníků	
v měsíci září.

•	 Pokračovat	v	konání	pravidelných	besed	sta-
rosty	s	občany	1×	za	3	měsíce	v	naší	hasič-
ské zbrojnici Radvanice za účasti zastupitelů 
a vedoucích odborů úřadu.

•	 Zpracovat	projektovou	dokumentaci	na	rea-
lizaci umístění tras bezdrátového rozhlasu 
a požádat o dotaci na jeho realizaci.

•	 Zahájit	činnosti	Centra	Chaloupka	pro	matky	
s dětmi v Klubu důchodců v Radvanicích.

Samozřejmostí je, že ihned, jakmile počasí 
dovolí, přistoupíme k vyčištění cest včetně opravy 
výtluků po zimním období. Rovněž je samozřej-
mostí, že i v letošním roce budeme pokračovat 
v opravách bytů v naší bytové zástavbě včetně 
vymalování společných prostor těch bytových 
domů, kde již byla provedena rekonstrukce 
elektroinstalací.	Jedním	z	mých	cílů	je	i	nadále	
obnova zanedbaného bytového fondu, kterému 
jsme	z	minulých	let	hodně	dlužni.	Obdobně	
budeme pokračovat i v letošním roce v posílení 
plánovaných výdajů na zlepšení vzhledu obce 
a úpravu veřejné zeleně a v zajištění včasného 
kosení travních porostů na pozemcích našeho 
obvodu.	Obdobný	postup	budeme	důrazně	poža-
dovat	i	od	vlastníků	firem	OKD.	Během	vege-
tačního období neustále řešíme stížnosti občanů 
na	neposečené	plochy	pozemků	spol.	OKD,	totéž	
se týká údržby jejich bytového fondu a vzniku 
černých	skládek.	Nadále	trvalou	pozornost	
věnujeme	PROGRAMU	BEZPEČNOSTI	A	
PREVENCE	KRIMINALITY.	Od	1.	1.	2009	
se	obvodní	oddělení	PČR	Ostravě-Radvanice	
v rámci transformace a celkových změn PČR 
stalo nedílnou součástí obvodního odd. PČR 
Ostravě-Kunčice.	I	přes	tuto	reorganizaci	jsme	
prosadili, aby bývalé oddělení zůstalo jako poli-
cejní stanice v Radvanicích, a prioritou je v co 
nejbližší době doplnit neobsazené tabulková 
místa policisty v rámci výběrových řízení dle 
zákona	č.	361/2003	Sb.
Jak	vidíte,	toho,	co	se	v	našem	městském	

obvodu v průběhu roku opět změní k lepšímu, 
je víc než dost.
A	já	věřím,	že	až	se	za	rokem	2010	společně	

ohlédneme, budeme mít z pozitivních změn 
obvodu, v němž žijeme a pracujeme, všichni dobrý 
pocit.	Abychom	mohli	pro	Radvanice	a	Bartovice	
udělat co nejvíce, je třeba, abychom měli pod-
něty	také	přímo	od	občanů.	Ani	já,	ani	ostatní	
pracovníci úřadu nemůžeme být všude a vidět 
všechno. Proto bych uvítal větší vzájemnou komu-
nikaci	s	vámi	–	občany.	Zkuste	se	i	vy	podí-
let na zkvalitnění života Radvanic a Bartovic. 
Nebuďte	lhostejní	k	místu,	které	je	vaším	domo-
vem.	Někteří	z	vás	za	mnou	chodí	na	radnici,	
případně se potkáme v obvodu a vy mi říkáte 
vaše	postřehy,	námitky	a	přání.	Někdy	slyším	
i pochvalu na činnost naší radnice, což, přiznám 
se, mě pokaždé potěší a inspiruje k další práci. 
Proto se provádějí pravidelné besedy s občany, 
v	letošním	roce	od	16	do	17	hodin,	abyste	nás	
motivovali svými připomínkami, náměty ke zkva-
litnění naší práce v prospěch našeho obvodu. 
Vašeho zájmu o naši společnou věc – o Radvanice 
a Bartovice, si vážíme. 

Ing. Břetislav Blažek, CSc.

Konkrétní záměry pro rok 2010

zdarma rOČNÍK XIX dubeN 2010

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.
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Textilní filtry sníží prašnost 
aglomerace o více než 70 procent
V	ArcelorMittal	Ostrava	byla	18.	dubna	

zahájena v ýstavba odprášen í provozu 
spékání železné rudy, tzv. aglomerace. 
Tkaninové filtry, které zde budou instalo-
vány, sníží emise prachu pod 20 miligramů 
na	metr	krychlový.	Odprášení	bude	dokon-
čeno v roce 2011.
„Investice	do	snížení	ekologické	zátěže	jsou	

pro	nás	prioritou.	Důkazem	je	i	tento	projekt	
za téměř miliardu korun, který sníží praš-
nost daného zařízení o více než 70 procent,“ 
uvedl	generální	ředitel	ArcelorMittal	Ostrava	
Augustine	Kochuparampil.	„Můžeme	veřej-
nost ujistit, že odprašovací systém, který nain-
stalujeme, patří k nejmodernějším na světě,“ 

uvedl Rüdiger Magraf, ředitel dodavatelské 
společnosti	LÜHR	FILTER.
ArcelorMittal	Ostrava	provozuje	cel-

kem tři spékací pásy na aglomeraci Sever, 
kde se dnes začalo s výstavbou tkaninových 
filtrů, které posílí stávající elektrostatické 
odlučovače.	Dodavatelem	projektu	za	mili-
ardu	korun	je	německá	společnost	LÜHR	
FILTER.	Odprášení	obou	provozů	aglome-
rací tak, aby jejich emise prachu byly nižší než 
20 miligramů na metr krychlový, bude dokon-
čeno do konce roku 2011. „Výstavba tkani-
nových filtrů, která dnes startuje, ukazuje, 
že	ArcelorMittal	Ostrava	plní	sliby,“	uvedl	
Augustine	Kochuparampil.

„Účinnost textilních filtrů je velmi vysoká. 
Pro čištění spalin z každého pásu budou 
sloužit čtyři komory, prach bude zachytá-
vat tkanina o ploše 44 000 m2, tedy zhruba 
sedmi fotbalových hřišť,“ vysvětlil ředitel pro 
životní	prostředí	Petr	Baranek.	Důležitou	
součást í ocelového potrubí o průměru 
3,9	metrů,	kterým	budou	spaliny	přiváděny	
a odváděny, jsou rovněž tlumiče hluku. „Toto 
zařízení je významným krokem k našemu cíli 
dostat se na úroveň srovnatelných podniků 
ve vyspělých zemích celého světa. Uděláme 
všechno pro to, abychom byli dobrým obča-
nem v prostředí, kde působíme,“ dodal 
Baranek.  (sed)

Starosta obvodu Ing. Břetislav Blažek, CSc.,  Q

a místostarostka Ing. Bc. Ivana Michálková 
hovoří s Janem Rafajem 

Hejtman Ing. Jaroslav Palas a dnes již bývalý ministr pro životní prostředí Ing. Jan Dusík  Q

se zúčastnili slavnostního zahájení budování textilních filtrů. Snímky Radim Raška

Jak se budou stavět
Výstavba zařízení začne hloubením 14 jam 

hlubokých 22 metrů. V nich budou vybudo-
vány hlavní železobetonové piloty o průměru 
120 cm, na kterých bude spočívat ocelová 
konstrukce objektu odlučovacího zařízení. 
Celé	zařízení	bude	postaveno	na	ploše	
cca	60	×	60	metrů,	jeho	výška	bude	22	metrů,	
výška	komínů	80	metrů.
Na	ocelovou	konstrukci	budou	umístěny	

komory filtrů. Těchto komor bude celkem 
12, celková plocha tkaniny filtrů, která bude 
zachytávat prach ze spalin, je 44 000 m2 
(zhruba	7	fotbalových	hřišť).

Spaliny budou přiváděny a odváděny oce-
lovým	potrubím	o	průměru	3,9	m.	Součástí	
potrubí jsou tlumiče hluku, který vzniká prou-
děním	spalin	přes	odsávače.	Jedná	se	o	zaří-
zení o rozměrech 4,5 × 4,5 metrů o délce 
6,5	metru	se	soustavou	vnitřních	lamel,	které	
hluk utlumí. 

Elektrostatické filtry (stávající odlučovací 
technologie)

Spaliny jsou prosávány vrstvou směsi 
pod aglomerační pás do sběrného kolektoru 
a odtud přecházejí do současného odlučova-
cího	zařízení	–	elektrostatických	filtrů.	Zde	
prachové částice získají elektrický náboj a při 

dalším průchodu jsou zachycovány na kovo-
vých	deskách	(elektrodách),	které	mají	opačný	
náboj. Účinnost těchto filtrů umožňuje plnit 
současné	limity	(50	mg/m3), ale nestačí 
na	limity	budoucí	(20	mg/m3). 

Tkaninové filtry (budovaná technologie)
Výkonnější technologií čištění spalin jsou 

tkaninové filtry. Spaliny přecházejí z elektro-
statických filtrů do další komory se stovkami 
drátěných trubic, které jsou z vnější strany 
obaleny speciální textilií. Spaliny jsou pro-
sávány z komory do trubic a prachové čás-
tice jsou zachyceny na povrchu této tkaniny. 
Jakmile	je	tkanina	pokryta	vrstvou	prachu,	
proudem tlakového vzduchu dochází k jeho 

oklepnutí z povrchu tkaniny. Prach spadne 
do dolní kónické části komory a odtud 
se odvádí do zásobníku a pak k likvidaci. 
Vyčištěné spaliny, které projdou vrstvou tka-
niny, jsou s minimálním obsahem prachových 
částic odsávány do komína. Výrobce garan-
tuje bezproblémové dosažení obsahu prachu 
pod	20	mg/m3, bude tedy plně zajištěno plnění 
budoucí normy.

Součástí odlučovacího zařízení je rovněž 
reaktor, v němž je dávkováním hydrátu vápna 
snižován	obsah	SO2 ve vypouštěných spali-
nách	(kyselý	déšť).	Hnědouhelným	koksem	
budou odstraňovány i toxické dioxiny.

Věra Breiová, ArcelorMittal

Co všechno byste měli vědět o filtrech
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Včelaři hodnotili výsledky své práce za uply-
nulé pětileté funkční období na výroční členské 
schůzi	26.	února.	Do	naší	Základní	oraganizace	
Radvanice – Bartovice spadají obce Kunčičky 
a	Kunčice,	organizace	má	32	členů	se	246	včel-
stvy. Činnost včelařů byla v tomto období zamě-
řena především na včasný jarní rozvoj včel pro 
opylování stromů v našich zahradách a ostat-
ních kultur v našem regionu a sledování zdra-
votního stavu včelstev a chov nových matek. 
Jak	je	známo,	včely	medonosné	jsou	napadány	
roztočem	varroa	destructor.	Ošetření	včelstev	
proti parazitu roztoče je v Česku velmi přísně 
sledováno a máme nejlepší výsledky v léčení 
a	med	v	Evropské	unii.	Z	domácí	produkce	
je prováděno pravidelně Výzkumným ústavem 
včelařským vyšetření vzorků medu na rezidua 
veterinárních léčiv na varroázu a nebyly zjiš-
těny	žádné	závady.	Náš	med	je	skutečně	zdravý.	

Po celé období se výbor včelařů věnoval 
vzdělávání členů odbornými přednáškami. 
Provedli přednášku pro žáky základních škol 
v	Radvanicích	a	Bartovicích.	Dobrá	je	spolu-
práce se zahrádkáři městského obvodu a na spo-

lečných výstavách ve Společenském domě 
v Bartovicích. Včelaři se zúčastnili odborného 
zájezdu pro včelaře do Prahy, konference zlep-
šovatelů a vynálezců, včelařské výstavy v Brně 
a	akce	Zahrada	a	včely	na	Černé	louce	v	Ostravě.

Pro nastávající funkční období 2010 
až 2014 se výbor včelařů chce zabývat léče-
ním a bojem proti varroáze, sledovat včelstva 
v souvislosti s morem plodu a dalšími vče-
lími nemocemi, nadále pokračovat ve vzdělá-
vání členů odbornými přednáškami a zájezdy. 
Žáky	ve	škole	seznámíme	s	životem	včel.	Pro	
občany provedeme přednášku o významu včel 
na	zdraví	člověka.	Nadále	chceme	pokračo-
vat v rozvoji včelaření v našich obcích, pře-
devším rozšíření členské základny o mladé 
včelaře. Budeme se zabývat ve spolupráci 
s úřadem městského obvodu s odborem 
životního prostředí výsadbou medonosných 
stromů a osevem travin v našem regionu.

Upřímné poděkování patří panu starostovi 
Ing.	Břetislavu	Blažkovic,	CSc.,	a	Radě	MOb	
Radvanice a Bartovice za finanční pomoc a dlou-
holetou podporu naší včelařské činnosti v obcích.

V závěru připomínám, že včela medonosná, 
kromě lidí alergických na včelí jed, je pro člo-
věka	užitečná.	I	včelí	píchnutí	je	zdravé	a	léčí	
revmatismus	a	další	nemoci.	Nebojte	se	včel	
a	přijďte	mezi	nás,	protože	pro	mladé	a	začí-
nající včelaře je určen finanční příspěvek 
na podporu včelařství v Moravskoslezském 
kraji pro rok 2010, který byl schválen zastupi-
telstvem kraje 17. února.

Boleslav Zelina,  
předseda Českého svazu včelařů o.s.

ZO Radvanice-Bartovice

Včelaři hodnotili

Sokolové 
hodnotili, volili 

a plánovali
V sokolovně se 9. března konala 

volební	valná	hromada	(členská	schůze	
s volbami) za přítomnosti hostů starosty 
obvodu	Ing.	Břetislava	Blažka,	CSc.,	mís-
tostarostky	Ing.	Bc.	Ivany	Michálkové	
a delegáta sokolské župy Moravskoslezské 
Hynka	Třísky.	Při	plné	účasti	delegátů	
jednotlivých oddílů přednesl starosta jed-
noty kritickou zprávu k dosavadní čin-
nosti, kde se zabýval problémy programu 
činnosti, který jednoty nabízí zájemcům 
z řad veřejnosti a především mládeži 
obvodu. Uznání za úspěšné vedení dětí 
a mládeže při sportovní činnosti obdr-
žel trenér Lumír Pěčka. Milá byla účast 
členů jednoty seniorského věku, kteří 
se sešli před vlastním jednáním a bese-
dovali o 20. výročí znovuobnovení čin-
nosti Sokola v Radvanicích a Bartovicích 
v	roce	1990.	Nově	zvolený	výbor	shodně	
s	vystoupením	starosty	Ing.	Břetislava	
Blažka,	CSc.,	vidí	jako	jeden	z	důležitých	
úkolů pro další období soustavnou snahu 
o spolupráci, společné akce a společné 
zaměření činnosti především na výchovu 
dětí	a	mládeže	v	našem	obvodu.	O	spo-
lečné	cestě	by	měla	jednat	II.	konfe-
rence o spolupráci při výchově dorůstající 
a mladé generace. Byl také zdůrazněn 
velký úkol jednoty v oblasti údržby, 
úprav a při zajišťování finančních pro-
středků na krytí provozních nákladů při 
péči o tělovýchovná a sportovní zařízení 
a majetek jednoty. Pro realizaci vytý-
čených úkolů je na místě připomenout 
sokolské heslo „Tužme se!“.   Josef Přibyl

Dne	9.	3.	2010	uspořádala	ZO	Českého	
svazu chovatelů Radvanice svou výroční 
schůzi.	Předseda	ZO	přítel	Kozel	pozdravil	
všechny členy a přivítal hosty – starostu obce 
p.	Ing.	Blažka,	za	MěO	ČSCH	př.	Bednáře,	
kronikářku	obce	paní	Joklovou	a	zástupce	
dalších společenských organizací. 
Na	výroční	schůzi	se	vyhodnotila	činnost	

naší	ZO	za	rok	2009	a	všichni	zúčastnění	byli	
seznámeni s výsledky chovatelské činnosti za 
uplynulý rok, s ekonomickou situací organi-
zace a samozřejmě i s plány pro rok letošní. 
Předseda zhodnotil i proběhlou společnou 
chovatelskou	výstavu	v	Ostravě	–	Kunčičkách,	
na které naši členové získali řadu ocenění za 
své chovatelské výsledky.

Předseda pan Kozel ocenil diplomy členy 
organizace	–	pány	Kadlece,	Burgela	a	Holubčí- 
ka	za	jejich	výbornou	reprezentaci	naší	ZO	
a za jejich chovatelské úspěchy na výstavách.

Pan Burgel Pavel byl zároveň vyhodnocen 
MěO	Ostrava	v	odbornosti	okrasných	holubů	
jako nejlepší chovatel českých staváků černých 
lysých za rok 2009.
Přítel	Kadlec	Otto	oslavil	koncem	loňského	

roku	krásné	výročí	80	let	a	přítel	Pavel	Burgel	
hned	počátkem	roku	70	let.	Chtěli	bychom	
oběma členům jménem naší základní organi-
zace popřát hodně zdraví, a protože oba dva 
jsou mezi chovateli holubů hodnocení jako 
odborníci na slovo vzatí, tak samozřejmě jen 
samé chovatelské úspěchy a hodně toho elánu 
do dalších let.
ZO	ČSCH	oslovila	myšlenkou	uspořádání	

společné výstavy na téma „Příroda v obci“  
všechny zástupce ostatních společenských 
organizací. Pokud by byla nalezena společná 
řeč, určitě se budeme mít na co těšit.

Výbor ZO ČSCH Radvanice

Chovatelé hodnotili minulý rok

Zahrádkáři hodnotili
V sobotu 20. března se opět sešli v hojném 

počtu přátelé zahrádkáři na výroční členské 
schůzi, aby zhodnotili uplynulý rok, který byl 
k zahrádkářům štědrý po všech stránkách. 
Oslavili	jsme	70.	výročí	založení	naší	organizace	
mnoha	akcemi.	Začal	to	úspěšný	lednový	ples,	

následoval	zájezd	na	Floru	Olomouc,	mladí	
zahrádkáři se zúčastnili soutěže na hradě a za 
odměnu jeli na výlet do Štramberka. V květnu 
jsme	se	pobavili	při	smažení	vaječiny.	Největší	
akcí však byla říjnová výstava v Společenském 
domě	v	Bartovicích	se	soutěží	žáků	O	nej-
hezčí dýni.
Nejvytíženější	byli	vloni	naši	moštaři,	kteří	

začali moštovat v polovině srpna a poslední 
spokojení zákazníky měli ještě začátkem pro-
since.

Při hodnocení minulého roku jsme neza-
pomněli ani na ty, kteří to s námi nedotáhli 
až	do	konce	–	byli	to	přátelé	Ing.	Buzek,	
Lyčka a Vachala.
Na	závěr	byla	odborná	přednáška	Ing.	Chatr- 

ného o pěstování pokojových rostlin.
Text a foto p. Pěčková
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Z jednání 
samosprávy
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice 
na své 75. schůzi dne 24. února 2010
- projednala stížnost nájemníků obytného domu 
Těšínská	316	na	provozovnu	řeznictví	uzenář-
ství s tím, že bourání masa, které nájemníky 
nejvíce obtěžovalo, bude od března přesunuto 
na jinou provozovnu

- rozhodla o uzavření dalších smluv o výkonu 
veřejné služby na úklid a údržbu veřejných 
prostranství obvodu

- rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na vyčiš-
tění místních komunikací po zimním období 
se zhotovitelem Viktorem Sárou

- projednala zápis kulturní a sportovní komise 
z 10. února a zápis komise školství, mládeže 
a sportu konané 9. února 2010

- rozhodla o uzavření smlouvy s Uměleckou 
agenturou	Dospivová	ve	výši	53	tisíc	korun	za	
vystoupení	Zdeňka	Izera	a	Luďky	Kuralové	
25. 4. 2010 ve Společenském domě Bartovice

- rozhodla o uzavření smlouvy o pronájmu 
s	Rodičovským	centrem	Chaloupka,	a	to	
pro	cca	30	maminek,	které	se	budou	scházet	
v prostorách Klubu důchodců Radvanice spo-
lečně se svými dětmi

- rozhodla o uzavření smlouvy o výpůjčce 
pozemků	parc.	č.	1104/1,	parc.	č.	1056/5	
a	parc.	č.	1104/4	v	k.	ú.	Radvanice	za	účelem	
realizace stavby „Stabilizace území a úprava 
odtokových poměrů v lokalitě Šporovnice“ 
s	vlastníkem	pozemků	RPG	RE	Land

- rozhodla o uzavření darovací smlouvy s cuk-
rářstvím	U	Ho-Pa,	Pavlínou	Holcovou,	ve	výši	
4	650	Kč	na	věcný	dar	(výrobky	vlastní	
výroby – minizákusky + dort), které byly 
přijaty	jako	sladké	občerstvení	na	VII.	repre-
zentační ples obvodu a na dort jako dar 
do tomboly plesu 

- rozhodla o uzavření darovací smlouvy s orga-
nizací	ASA	expert	a.s.	na	finanční	dar	ve	výši	
5 tisíc korun na úhradu účasti karikaturisty p. 
Šipoše	na	VII.	reprezentačním	plese	obvodu

- souhlasila s podáním žádosti o převod nepo-
třebného movitého majetku Ministerstva vni-
tra ČR, a to na osobní automobil 9místný pro 
zajištění přepravy jednotky hasičů Bartovice 
na pohárových soutěžích – jednotka se loni 
zúčastnila	50	soutěží	s	28	vítězstvími,	15	
umístěními	na	druhém	místě	a	18	umístěními	
na místě třetím

- souhlasila s účastí čtyř zástupců městského 
obvodu na 14. setkání hornických měst a obcí 
ČR ve dnech 10.–12. září 2010 ve Stříbře

- projednala informaci Magistrátu města 
Ostravy	o	současném	stavu	projektů	„MŠ	
Těšínská“	a	„ZŠ	Trnkovecká“	zaměřených	
na zateplení budov a výměnu otvorových výplní 
v	rámci	souhrnného	projektu	„EKOTERMO	
II“	s	tím,	že	konečný	výsledek	budeme	znát	
v květnu

- souhlasila s podáním žádosti na výběrové 
řízení pro poskytnutí transferů z rozpočtu 

statutárního	města	Ostravy	pro	rok	2010	za	
účelem zabezpečení prevence kriminality 
ve spolupráci s městským ředitelstvím policie 
Ostrava	a	Městskou	policií	Ostrava	pro	pro-
jekty

a.	 „Děti	policii,	policie	dětem“	ve	výši	100	tisíc	
korun

b. „Bezpečná pískoviště a hřiště“ ve výši 50 tisíc 
korun 

- projednala informaci o stavu ovzduší v měst-
ském obvodu za rok 2009 zpracovanou 
Zdravotním	ústavem	se	sídlem	v	Ostravě	
a rozhodla zaslat Moravskoslezskému kraji 
a České inspekci životního prostředí žádost 
o předložení dalšího postupu vůči největším 
znečišťovatelům

- rozhodla o uzavření smlouvy o právu pro-
vést stavbu „Rekultivace vodního toku 
Ráček“	na	pozemcích	parc.	č.	348,	349,	367,	
347/2,	392/1,	413/1,	417,	216/2	a	228/1	v	k.	ú.	
Bartovice

- vyjádřila souhlas s umístěním stacionárního 
zdroje – středního spalovacího zdroje ohřevu 
sušící pece ve stávající výrobní hale č. 4 v are-
álu	organizace	Bucyrus	Czech	Republic,	
Lihovarská 11

- rozhodla o udělení plné moci č. společnosti 
PTD	Muchová	k	zajištění	stavebního	povo-
lení	na	akci	„Doplnění	veřejného	osvětlení	
Třanovského“ – u husitského kostela

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice 
na své 76. schůzi dne 10. března 2010
- souhlasila s kácením dřevin na pozemku 
parc.	č.	164/2	v	k.	ú.	Bartovice	v	rámci	
stavby „Kanalizace Bartovice – 1. část“ pro 
Ostravské	vodárny	a	kanalizace	

- rozhodla uzavřít dodatek k nájemní smlouvě 
o umístění telekomunikačního zařízení pro 
přenos	signálu	na	Základní	škole	Vrchlického	
s	provozovatelem	zařízení	Vodafone	Czech	
Republic 

- schválila návrh na ocenění pedagogů měst-
ského	obvodu	u	příležitosti	Dne	učitelů	v	roce	
2010 za jejich významnou a tvůrčí pedagogic-
kou činnost

- rozhodla uzavřít dodatek k nájemní smlouvě 
o umístění telekomunikačního zařízení pro 
přenos	signálu	na	Základní	škole	Vrchlického,	
odloučené pracoviště Bartovická 129, s provo-
zovatelem	zařízení	T-Mobile	Czech	Republic	

- rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě 

o umístění reklamy na části štítové zdi obyt-
ného domu na Těšínské 259 s nájemcem 
ŠMÍRA-PRINT

- rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě 
o umístění reklamy na ochozu fotbalo-
vého	hřiště	TJ	Baník	Radvanice	s	nájemci	
RAMSES	OSTRAVA	a	ALPINE	stavební	
společnost	CZ

- rozhodla o uzavření darovací smlouv y 
s	MAYAK	Corporation	ve	výši	569	korun	
na výrobky vlastní výroby – koláče, roh-
líky sladké i slané, housky, které byly při-
jaty	do	tomboly	VII.	reprezentačního	plesu	
obvodu konaného dne 27. února 2010 

-	 rozhodla	o	uzavření	smlouvy	s	AGART	
PRODUKCE	ve	výši	40	tisíc	korun	za	
vystoupení	Josefa	Mladého	a	Josefa	Aloise	
Náhlovského	dne	14.	května	2010	

- vyhodnotila průběh a závěrečné vyúčtování 
VII.	reprezentačního	plesu	obvodu,	který	
se uskutečnil dne 27. února 2010 v pro-
storách	Společenského	domu	v	Ostravě- 
-Bartovicích 

- rozhodla o uzavření darovací smlouvy s orga-
nizací VVUÚ na finanční dar ve výši 10 tisíc 
korun	na	konání	akce	„Den	horníků	–	Skok	
přes kůží“ 

- rozhodla o uzavření smlouvy o právu pro-
vést stavbu „Rekultivace pozemků u ulice 
Kubečkova“	na	pozemcích	parc.	č.	318	a	320/1	
v k. ú. Radvanice

- vyjádřila souhlas s umístěním stavby v území 
a s návrhem řešení odstranění následků hor-
nické činnosti v rámci sanačně-rekultivační 
stavby „Stabilizace území a úprava odtoko-
vých poměrů v lokalitě Šporovnice“ v k. ú. 
Radvanice

- nesouhlasila s realizací stavby „Rekonstrukce 
ZPO	č.	1“,	tj.	modernizací	technologie	
sekundární metalurgie – vakuové odplynění 
zařízení	pro	plynové	odlévání	oceli	ZPO	1	
v	ArcelorMittal	Ostrava	a.s.

- vyjádřila souhlas 
a. s realizací stavby rodinného domu na pozem-
cích	parc.	č.	2004/17,	2005/5	a	2004/30	v	k.	
ú. Bartovice za podmínky, že k objektu bude 
vybudována stavitelem zpevněná komunikace 
a tato bude poté i stavitelem udržována 

b. s rekonstrukcí „Velkoplošného reklamního 
zařízení“	na	pozemku	parc.	č.	2013/2	v	k.	ú.	
Radvanice Ing. Renata Nytrová, tajemnice

I	letošní	Den	učitelů	oslavili	všichni	peda-
gogové v našem městském obvodu  návště-
vou	divadla	Jiřího	Myrona	v	Ostravě	dne	30.	
března	2010,	kde	zhlédli	operu	Netopýr	od	
Johanna	Strausse.	Den	před	tímto	předsta-
vením, 29. března 2010, přijal pan starosta, 
Ing.	Břetislav	Blažek,	CSc.,	u	příležitosti	oslav	

Dne	učitelů	pedagogy	oceněné	radou	našeho	
městského obvodu:

ZŠ Trnkovecká:	Mgr.	Jarmila	Rojková,	Mgr.	
Ivana	Kačmaříková

ZŠ Vrchlického:	Mgr.	Patricie	Adamíková,	Mgr.	
Martin	Stavinoha,	Mgr.	Hana	Wimmerová

MŠ Těšínská:	Bronislava	Dvořáčková,	
MŠ Za Ještěrkou: Kateřina Kramolišová,                       
Za	účasti	místostarostky	Ing.	Bc.	Ivany	

Michá lkové, vedouc í odboru MBŠaK 
Ing.	Ludmily	Tikovské	a	předsedkyně	komise	
školství, mládeže a sportu Mileny Šotové,  peda-
gogové  převzali čestné uznání s malým dárkem 
a poděkováním za jejich významnou a tvůrčí  
pedagogickou činnost.  Ing. Ludmila Tikovská

vedoucí odboru MBŠaK, foto: Jindra Lásková

Oslavy Dne učitelů 
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Program bezpečnosti a prevence kri-
minality v městském obvodě Radvanice 
a Bartovice – aktualizace pro rok 2010 byl 
předložen ke schválení na 15. zasedání zastu-
pitelstva městského obvodu dne 25. března 
2010.

Program bezpečnosti a prevence krimina-
lity v městském obvodě Radvanice a Bartovice 
byl	poprvé	vypracován	v	roce	2003.	Jeho	
smyslem je systémem cílených opatření a akcí 
snížit výši trestné činnosti a přestupků a také 
zlepšení situace související s dopravou v měst-
ském obvodě. Program je aktualizován a prů-
běžně doplňován tak, aby odpovídal vyvíjející 
se bezpečnostní a dopravní situaci v měst-
ském obvodě.

Letošní aktualizace programu vychází ze 
základního materiálu, dále z činnosti Policie 

České republiky – obvodního oddělení 
v	Ostravě-Kunčicích,	především	policejní	sta-
nice v Radvanicích, dále z činnosti Městské 
policie	Ostrava,	především	místní	služebny	
v Radvanicích, a dále z činnosti příslušných 
odborů zdejšího úřadu a komise bezpečnosti 
a dopravy zřízené radou městského obvodu. 

Program jednak informuje o trestné a pře-
stupkové činnosti v městském obvodě v před-
cházejícím roce, dále uvádí činnosti a akce 
z programu, které byly realizovány a před-
kládá přehled akcí a úkolů, které jsou naplá-
novány k realizaci v letošním roce v oblasti 
prevence kriminality a dopravy. 

Plné znění programu je k dispozici na úřadě 
městského obvodu.

Ing. Ctirad Havlásek
vedoucí odboru MHDaP

Program bezpečnosti a prevence kriminality

V sobotu 24. dubna se v Bartovicích 
uskuteční druhý ročník Mezinárodního 
mistrovství Slezska v orientačním běhu. 
Závod	je	zařazen	do	krajských	soutěží	v	ČR	
i v Polsku a je pořádán Sportovním klubem 
orientačního	běhu	Baník	Havířov.	Závodu	
se	zúčastní	přes	300	závodníků	z	ČR	(pře-
vážně z Moravskoslezského kraje) a z Polska.
Závod	se	bude	konat	v	lesní	oblasti	severně	

od Bartovic, která nabízí i s ohledem na dří-
vější důlní činnost zajímavé terény pro ori-
entační	běh.	Zázemím	závodu	bude	areál	
sokolského hřiště a restaurace U Sokola, 
případně přilehlého Společenského domu 
na ulici Bartovická. V dopoledních hodinách 
dne 24. 4. 2010 může dojít, s ohledem na nut-
nost do místa závodu dopravit větší množ-
ství závodníků, ke krátkodobému zpomalení 
automobilové dopravy. Proto prosíme místní 

občany o shovívavost. Pořadatelská služba 
spolu	s	Městskou	policií	Ostrava	však	bude	
řídit parkování a pohyb závodníků tak, aby 
nedocházelo ke komplikacím.
Zatímco	v	ČR	je	orientační	běh	úspěšný	

sport se stabilní členskou základnou přes 5 000 
závodníků a mnoha úspěšnými reprezentanty 
v	kategoriích	mládeže	i	dospělých	(mnozí	
si možná vzpomenou na mistrovství světa 
pořádané	v	roce	2008	v	Olomouci),	v	Polsku	
se orientační běh stává populárním teprve 
v	posledních	letech.	Závodů	polské	euroregi-
onální	ligy	OB	se	účastní	mnoho	začínajících	
žáků, zkušených dospělých a veteránských 
závodníků je výrazně méně než v ČR.

Pořádáním společných závodů tak mohou 
závodníci a oddíly z ČR mimo jiné podpo-
řit u našich sousedů popularitu orientačního 
běhu, který je právem považován za sport 
21. století, protože je nenáročný na vybavení, 
šetrný k přírodě a jeho hlavní součástí je pohyb 
v málo znečištěném převážně lesním prostředí.

Pro ty, kdo se s orientačním během ještě 
nesetkali,	uvádíme	základní	informace.	Cílem	
orientačního běhu je, aby závodník v co nejkrat-
ším čase podle mapy, kterou dostane na startu, 
prošel ve stanoveném pořadí všechna kontrolní 
stanoviště	v	lese	(ta	musí	sám	najít,	trasa	k	nim	
není značena), kterých bývá podle schopností 
závodníka	(v	různých	kategoriích)	zhruba	
10–25,	a	vrátil	se	do	cíle.	Na	kontrolním	stano-
višti je elektronické označovací zařízení, které 
dosvědčí dodržení podmínek závodu každým 
závodníkem. Pokud by někdo při procházce lesem 
v den konání závodu takové kontrolní stanoviště 
nalezl, nechť jej, prosím, ponechá na místě, po 
skončení závodu bude pořadateli odneseno.
Závod	je	určen	jak	pro	zkušené	závodníky,	

tak pro širokou veřejnost, proto pokud by 
kdokoli z občanů měl zájem vyzkoušet si ori-
entaci v lese podle mapy, může se přihlásit 
i	na	místě	–	v	den	konání	závodu	do	9:30	hod.	
U pořadatelů dostane pokyny, jak se závodu 
zúčastnit.  RNDr. Tomáš Sochor, CSc., 

předseda Sportovního klubu  
orientačního běhu Baník Havířov

V Bartovicích bude mezinárodní 
závod v orientačním běhu

Den Země
Na	sobotu	24.	dubna	od	9	do	13	hodin	

připravil městský obvod ve spolupráci 
s	Ozdravným	centrem	Ještěrka	Den	Země.	
Návštěvníci	mohou	navštívit	různá	stano-
viště se soutěžemi a kvízy, projít si nauč-
nou stezku, bude připravena ukázka 
hasičské techniky včetně soutěží, mohou si 
zahrát beach volejbal, kuželky, vyzkoušet 
si horolezeckou stěnu či navštívit plavecký 
bazén. Pro nejmenší bude připraven ská-
kací hrad, klouzačka a živá zvířátka. Více 
na www.radvanice.ostrava.cz

Jindra Lásková, MBŠaK

Výzva občanům
V průběhu březnového víkendu ve dnech 

13.	3.	a	14.	3.	došlo	na	ulicích	Dalimilova,	
Karvinská a Rokycanova k odcizení cel-
kem	8	kusů	poklopů	dešťové	kanalizace.	
Tento problém, který v nedávné minulosti 
trápil nejen náš městský obvod, se tedy 
znovu vrátil. 

Když odhlédnu od přímé materiální 
škody způsobené krádeží poklopu, před-
stavuje odkrytá kanalizace přímé nebez-
pečí v následné škodě na majetku a zdraví 
občanů.

Vyzývám Vás, občany, abyste nebyli 
lhostejní k obdobným nepravostem a aby 
v případě, pokud budete svědky protipráv-
ního počínání nebo spatřili pohyb podezře-
lých osob, nahlásili toto policii s využitím 
linky	158	–	Policie	ČR,	nebo	156	–	měst-
ská policie.

Ten občan, jehož přičiněním dojde 
k zadržení pachatele, bude odměněn 
finanční odměnou ve výši 1 000 Kč za 
každého zadrženého pachatele.

Tato výzva není časově omezená.
Ing. Břetislav Blažek, CSc., starosta

Pozvánka
Dne	25.	dubna	2010	od	17	hodin	se	před-

staví	ve	Společenském	domě	v	Ostravě- 
-Bartovicích nový zábav- 
ný	pořad	Zdeňka	Izera	
„Ze	dvou	se	to	lépe	
táhne“	se	zpěvačkou	Luď- 
kou Kuralovou.

Vstupenky v hod-
notě 100 Kč je možno 
zakoupit v prvním patře 
b u d o v y  m ě s t s k é h o 
obvodu Radvanice a Bartovice v kanceláři 
č. 14 odboru MBŠaK u paní Láskové tel.: 
599	416	114,	e-mail:	jlaskova@radvanice.
ostrava.cz. Jindra Lásková, MBŠaK 

Čištění cest 
po zimě

Čištění cest po zimě provádí v našem 
městském obvodě v letošním roce firma 
Viktor	Sára	z	Chlebovic.	Tato	firma	nabídla	
ve výběrovém řízení nejlepší cenu a vzhle-
dem k tomu, že vlastní potřebné mecha-
nizmy a reference na firmu byly příznivé, 
byla s touto firmou uzavřena smlouva o dílo 
na provedení vyčištění všech cest, které jsou 
ve	správě	městského	obvodu.	Jedná	se	téměř	
o	60	km	místních	komunikací.	Vyčištění	
ostatních cest – obecně těch, po kterých 
jezdí pravidelná autobusová doprava, zajiš-
ťují	Ostravské	komunikace,	a.s.

S ohledem na předpokládaný vývoj 
počasí byl nástup firmy naplánován 
na druhou polovinu března. Pokud nebu-
dou práce přerušeny výkyvem počasí, 
budou všechny cesty vyčištěny nejpozději 
do	3	týdnů	od	zahájení	prací.

Ing. Ctirad Havlásek
vedoucí odboru MHDaP
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každý pátek 
v měsíci
dle běžné 

otevírací doby

Knihovna Ostrava-Radvanice — Čarujeme — 
výtvarné odpoledne pro děti (výroba a zdobení 
sádrových odlitků)

v průběhu 
celého měsíce
dle běžné 

otevírací doby

Knihovna Ostrava-Radvanice — Bylo, 
nebylo — pověsti ze slezskoostravského hradu 
a okolí — kvíz

1. 4. 15:00
Výbor ZO SPCCH Ostrava-Radvanice — 
výroční členská schůze 
(v Klubu lékárníků fy PHARMOS)

6. 4. 14:00 Komise školství, mládeže a sportu — zasedací 
místnost úřadu

6. 4. 15:00 Klub důchodců při DPS Bartovice — Jubilanti 
I. pololetí

7. 4. 14:00 Klub důchodců Radvanice — Beseda s policií
7. 4. 15:00 78. schůze Rady MOb RaB — kancelář starosty

8. 4. 17:00 Klub důchodců Ostrava-Radvanice — jubilanti 
I. pololetí

10. 4. 8:00 SDH Bartovice — jarní úklid
12. 4. 18:00 ZO ČZS Radvanice — výbor ZO
12. 4. 16:00 Finanční výbor — zasedací místnost úřadu

13. 4. 15:00 SRPŠ při ZŠ Vrchlického — DOREMI — 
celoškolní pěvecká soutěž

14. 4. 16:00 Komise kulturní a sportovní — obřadní 
místnost úřadu

14. 4. 15:45 Komise výstavby — kancelář odboru výstavby

14. 4. 15:30 Komise bezpečnosti a dopravy — zasedací 
místnost úřadu

14. 4. 16:00 Klub důchodců Ostrava-Radvanice — 
společenské hry

16. 4. 18:00 ČSV ZO Radvanice-Bartovice — výbor schůze 
(v KD Radvanice)

20. 4. 15:00 Klub důchodců při DPS Bartovice — přátelské 
posezení

21. 4. 15:00 79. schůze Rady MOb RaB — kancelář starosty

22. 4. 16:00 Komise životního prostředí — zasedací 
místnost úřadu

22. 4. 17:00 Klub důchodců Ostrava-Bartovice — radostný 
návrat do staré klubovny

24. 4. 9:00 až 
13:00 Den Země — venkovní prostory Ještěrky

24. 4. 8:00 SDH Bartovice — jarní úklid
25. 4. 17:00 Z. Izer a L. Kuralová — SD Bartovice

28. 4. 16:00 Klub důchodců Ostrava-Radvanice — přivítání 
jara

30. 4. 13:00 Komise sociální — zasedací místnost úřadu

30. 4. 18:00 SRPŠ při ZŠ Vrchlického — Filipojakubská 
noc

v měsíci dubnu

Kalendář
událost í

Víte že…
…v roce 1771 byla povinně zavedena 

popisná čísla domů? Stavení vybudovaná 
po tomto číslování již nesla čísla přidě-
lovaná postupně dle data jejich výstavby.

…se zvyšováním počtu obyvatel byla 
zavedena i opatření pro zlepšení jejich 
evidence? Příjmení obyvatel nebyla totiž 
nejdůležitější součástí jména, ale měnila 
se	někdy	i	několikrát.	Například	se	změ-
nou bydliště či vzhledem k zaměstnání.

…5. prosince 1774 vešla v platnost nová 
reforma obecního školství, která určila 
podobu škol v mocnářství? Postupně 
se zaváděla povinná školní docházka 
v	obcích.	Do	této	doby	bylo	školství	
výsadou katolické církve.

…v	roce	1785	bylo	nařízeno	povinné	
vedení matrik pro každou obec?

Dagmar Joklová, kronikářka

Naši jubilanti v dubnu 2010
Blahopřejeme!

Vladimír	Majer,	Jarmila	Zouharová,	Táňa	Mynarzová,	Pavel	Machala,	
Štefan	Botoš,	Pavel	Rohel,	Aleš	Lankočí,	Jiří	Kapusciak,	Božena	Navrátilová,	
Inez	Kozelská,	Jozef	Ištok,	Ladislav	Judák,	Věra	Lukášová,	Vladimír	Kanich,	

Vladislav	Mokroš,	Božena	Dudová,	Zdeněk	Koucký,	Ludvík	Švihálek,	
Vladimír	Drška,	Vilém	Hrabiec,	Libuše	Ohnutová,	Margita	Polešenská,	Jiří	Masný,	

Marie Maléřová, Přemysl Sroka.
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.

Dne	22.	března	proběhla	v	hasičské	zbrojnici	
Radvanice beseda občanů se starostou a mís-
tostarostkou městského obvodu k projednání 
aktuálních problémů, podnětů či doporučení ze 
všech oblastí života našeho obvodu. Přítomni 
byli i vedoucí odborů úřadu městského obvodu.
Občané	se	zajímali	o	veřejnou	kanalizaci	

v obvodě nacházející se na soukromých pozem-
cích a o její údržbu a vlastnické vztahy, dále 
se dotazovali na rekonstrukci antén na bytových 
domech v souvislosti s přechodem na digitalizaci 
televizního signálu, ptali se na budoucnost fot-
balu	a	hřiště	TJ	Baník	Radvanice.	Byl	předlo-
žen návrh řešení neúnosného technického stavu 
účelové komunikace souběžné s ulicí Večerkova, 
a to darováním soukromých pozemků pod komu-
nikací obci – po schválení příslušnými orgány 
městského	obvodu	a	statutárního	města	Ostravy	

by poté mohla být zajišťována běžná údržba i pří-
padná rekonstrukce komunikace z finančních 
prostředků obvodu. Přítomní si opětovně stěžo-
vali	na	hluk	a	nepříjemný	zápach	z	ArcelorMittal	
Ostrava.	Občanům	bylo	oznámeno,	že	na	červ-
novém zasedání zastupitelstva budou přítomni 
zástupci hutní společnosti, aby nás mohli 
seznámit s konkrétními opatřeními ke zlepšení 
životního prostředí a zodpovídat naše dotazy. 

Velitel služebny městské policie Radim 
Srovnal odpovídal na konkrétní dotazy k bezpeč-
nosti a zajištění pořádku v obvodě. V návaznosti 
na přetrvávající problémy s kradením železných 
poklopů	starosta	Ing.	Břetislav	Blažek,	CSc.,	
prohlásil, že každému, kdo pomůže dopadení 
pachatelů krádeží poklopů, věnuje 1 000 korun.

Ing. Renata Nytrová, tajemnice
Foto Jindra Lásková

Proběhla beseda občanů 
s vedením městského obvodu

Poznáte se? Q

První třída září roku 1946. Ozvěte se  na tel. čísle 596 232 789 Milan Rada.
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Vzpomínka
Dne 25. března by se dožila 

paní Drahomíra Klimková 
významného životního jubilea – 80 let.

Vzpomíná a nikdy nezapomene sestra 
Anna. 

Vzpomínka
Vzpomínáme na nedožitých 60 let 

pana Miroslava Sasína
z Ostravy-Bartovic. 

Vzpomíná manželka Šárka,  
syn Roman a dcera Lenka. 

Městský obvod Radvanice a Bartovice 
pořádá v letošním roce již druhý ročník 
ankety	Senior/Seniorka	roku	2010.	Občané,	
ale i zájmová a občanská sdružení, mají mož-
nost nominovat seniorské osobnosti žijící 
v Radvanicích a Bartovicích, které podle jejich 
názoru vynikají v některém z oborů lidské 
činnosti, popř. pomáhají lidem ve svém okolí. 
Návrh	může	do	31.	května	2010	zaslat	

každý, kdo zná ze svého okolí aktivního nebo 
něčím jiným výjimečného občana či občanku 
Radvanic	a	Bartovic	staršího	60	let.	V	při-
hlášce je potřeba uvést jméno, příjmení, věk 
a kontakt na kandidáta či kandidátku, zdů-
vodnění nominace, jméno a kontakt na před-
kladatele/předkladatelku.

Přihlášky jsou k dispozici na sociálním 
odboru u Mgr. Kopciuchové a také na sekre-
tariátu úřadu městského obvodu.

Ing. Břetislav Blažek, CSc.
starosta 

Hledáme Seniora/Seniorku roku 2010
PŘIHLÁŠKA

Jméno a příjmení: ..........................................................................................................................................

Věk: .............................................

Kontakt na kandidáta/ku: ...........................................................................................................................

Zdůvodnění nominace: .........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Jméno a kontakt na předkladatele: ............................................................................................................

Přihlášky odevzdávejte osobně na odboru sociálních věcí, popř. zasílejte na adresu Statutární 

město Ostrava, Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor sociálních věcí, Těšínská 

281, 716 00 Ostrava-Radvanice. 

Elektronické	občanské	průkazy	pravděpo-
dobně lidé začnou dostávat až od ledna 2012, 
nikoliv	už	od	letošního	července.	Odklad	
o půldruhého roku schválil ve středu senát 
kvůli ročnímu zpoždění, se kterým by měly 
začít plně fungovat čtyři základní informační 
registry veřejné správy. 

Podle ministra vnitra Martina Peciny 
je to zcela na místě. „Bez fungování systému 
základních registrů ztrácejí elektronicky 
čitelné občanské průkazy svou stěžejní 

přednost – možnost komunikace s infor-
mačními systémy veřejné správy,“ uvedl 
již v únoru, kdy se záležitost projednávala 
ve sněmovně.
Elektronické	občanské	průkazy	mají	být	

oproti dosavadním doplněny o čipovou kartu, 
na které budou skryty údaje usnadňující jed-
nání	s	úřady.	Elektronické	identifikační	karty	
už	v	rámci	EU	fungují	například	v	Belgii,	
Estonsku	a	ve	Švédsku,	od	letošního	listopadu	
by	měly	být	v	Německu.

Předkladatelé novely chtějí odkladem pře-
dejít riziku, že základní registry nebudou ještě 
naplněny příslušnými údaji. Registr obyvatel, 
firem a úřadů nebo nemovitostí má být spuš-
těn teprve v testovacím provozu od letošního 
července, tedy k datu, kdy se mělo začít s vydá-
váním elektronických občanských průkazů.

Tyto průkazy by ale v takovém případě 
nemusely plně fungovat a lidé by mohli mít 
na úřadech při vyřizování svých záležitostí 
potíže.
převzato	z:	http://www.novinky.cz/doma-

ci/195049-elektronicke-obcanske-prukazy-pu-
jdou-do-obehu-az-za-dva-roky.html
Bc. Taťána Frajs, vedoucí odboru organizačního 

a vnitřních věcí

Elektronické občanské průkazy 
půjdou do oběhu až za dva roky

Oslava MDŽ v DPS Bartovicích
V tomto roce si připomínáme již 100. výročí 

Mezinárodního dne žen.
V	pondělí	8.	3.	2010	zavítali	žáci	odlouče-

ného	pracoviště	ZŠ	Vrchlického	5	za	občany	
DPS	v	Bartovicích.	Všichni	žáci	tamním	
babičkám přednesli pásmo říkanek, básní 
o	ženách,	zvířátkách	i	jarní	přírodě.	Děti	pře-
daly babičkám také vlastnoručně vyrobená 
přáníčka s podpisy. Této akce se zúčastnila 
také	paní	ředitelka	naší	školy	Mgr.	Hana	
Ostřanská	a	její	zástupkyně	paní	Mgr.	Hana	
Němcová.	Všem	zúčastněným	se	připravený	
program	velmi	líbil.	Žáci	byli	také	za	své	
vystoupení „sladce“ odměněni. Samozřejmě 
za rok při této příležitosti žáci přijdou za 
staršími občany znovu. 

PaedDr. Marcela Šimčíková, ZŠ Vrchlického, 
odloučené pracoviště Bartovická 59

Pozvánka na festival
Májová Plesná

Zveme	všechny	milovníky	folkloru	
na	13.	ročník	folklorního	festivalu	Májová	
Plesná.	Akce	začne	30.	dubna	v	19.30	
hodin	posezením	u	cimbálovky	v	Domě	
dětí	a	mládeže	v	Plesné.	Dne	1.	května	
dopoledne projde průvod s žebřiňákem 
a	muzikou	po	celé	Plesné	a	ve	14.30	hodin	
začnou hudební a taneční vystoupení folk-
lorních souborů z Moravy a Slovenska 
v	areálu	u	Domu	dětí	a	mládeže	v	Plesné.	
 (red)

Poděkování
Po úrazu mi byla doporučena rehabi-

litace. Rozhodla jsem se pro rehabilitační 
centrum	AKTIN	v	areálu	Ozdravného	
centra	JEŠTĚRKA.	Kolektiv	je	velice	pří-
jemný a milý a jsem maximálně spokojena.

Kateřina Tothová
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Rodičovské 
plesání

Poděkování sponzorům
Již	se	stalo	tradicí,	skvělí	rodiče	dětí	ZŠ	

Vrchlického semknou své síly a uspořádají 
krásný	rodičovský	ples.	Ani	letos	tomu	nebylo	
jinak, a tak díky snaze a píli rodičů jsme 
se mohli sejít v radvanické Sokolovně a spo-
lečně si užít tance a zábavy.
Chtěla	bych	poděkovat	celému	realizač-

nímu týmu, všem našim hostům, vedení školy 
za pomoc s přípravami plesu a v neposlední 
řadě našim skvělým sponzorům. 
Naši	sponzoři:
Eva	Jopková	O2
STASPO	Ostrava	–	Radvanice
Pálenice	FAKR
Řeznictví	Dedek
Kované trofeje Bundil
Clarion	Congress	Hotel	Ostrava
Řeznictví	H+H
DSS	Gacík	s.r.o.
PHARMOS	Ostrava	–	Radvanice
Kominictví LUKÁŠ
Penzion	MAGDA
Sklenářství	Jemelka
Fruko Šulc
Lékárna Radvanice
Papírnictví Radvanice
Pekárna Milena Šotová
Cukrárna	AKNEL
Květinová síň Pavla
Místostarostka	Ing.	Ivana	Michálková
Auto	Heller
BOALLGET
Tran-Sport Pavel Foltán
Prádelna	Heinzovi
Zastavárna	SYSLO
Řeznictví	RADA
p. Lukáš Štěrba
p.	Jaroslav	Husák
p. Tomáš Bordáš
p. Kateřina Štrochová
p.	Jiřina	Kaňoková
p.	Henrieta	Čajková
p.	Eva	Černohlávková
p. Lenka Bokorová
Mgr.	Hana	Ostřanská
Mgr.	Hana	Němcová
RNDr.	Lenka	Krejčí
Mgr.	Zdenka	Štorková
Mgr. Božena Macková
Mgr. Tereza Stromská

Jolana Gacíková, 
předsedkyně SRPŠ při ZŠ Vrchlického

V pátek 19. února se konalo v sále radva-
nické sokolovny karnevalové veselení s Šášou 
a Šášulou, které bylo uspořádané pro děti, 
rodiče a přátele bartovické mateřské školy. 
Než	celé	karnevalové	veselení	začalo,	tak	

mu předcházely pečlivé přípravy zaměřené 
nejen na výrobu vynikajících chlebíčků, domá-
cích jablečných rohlíčků, věnečků a jableč-
ných závinů, ale také na výzdobu celého sálu, 
na kterém se podílely hlavně děti z mateřské 
školy, a to svými krásnými výtvarnými prácemi. 

Po všech těchto pečlivých přípravách pro-
puknulo	v	16	hodin	to	správné	karnevalové	
veselení, které začalo tanečkem „Pongo“ 
v podání malých děti z mateřské školy. Po 
nich vystoupily předškolní děti s tanečkem 
„Nanyka“,	který	byl	výjimečný	v	tom,	že	byl	
směsicí hiphopu a disca. V průběhu karnevalu 
vystoupila	taneční	skupina	Dancestyle	pod	
vedením	Davida	Krále	se	svojí	choreografií	
Krávy a také děti z mateřské školy, které nám 
předvedly taneční sóla v discodance, se kte-
rými poté uspěli na nedělní soutěži. 

Celé	vystoupení	se	líbilo	nejen	všem	rodi-
čům, ale také i přítomným zástupcům obce, 
panu	starostovi	Ing.	Břetislavu	Blažkovi,	
CSc.,	a	paní	místostarostce	Ing.	Bc.	Ivaně	
Michálkové.

V průběhu karnevalu si mohly děti zasou-
těžit o sladké ceny a také si zatančit společně 
se svými rodiči dva tanečky, které je na místě 
naučili Šáša a Šášula. Vrcholem karnevalo-
vého veselení bylo vyhlašování tomboly, ze 
které si všechny děti odnesly velmi hezké 
ceny.
Celé	odpolední	karnevalové	veselení	

sice rychle uteklo, ale bylo opravdu krásné 
a veselé a my doufáme, že se líbilo nejenom 
dětem, ale také rodičům a všem lidem, kteří 
jej navštívili.
Závěrem	bychom	chtěli	poděkovat	spon-

zorům, kteří darovali ceny do tomboly, všem 
těm, kteří se podíleli nejen na přípravách kar-
nevalu, ale také na jeho průběhu a rodičům za 
pomoc při úklidu sálu.

Text a fot kolektiv MŠ Ještěrka

Karnevalové veselení s Šášou a Šášulou

V neděli 21. 2. 2010 se děti z Bartovické 
mateřské	školy	spolu	s	členy	TS	DanceStyle	
zúčastnily mezinárodní taneční soutěže 
HOT	DANCE	ve	Valašském	Meziříčí,v	sólo-
vých	diskotancích.	I	když	soutěžily	poprvé,	
velké konkurence se nezalekly a postupně 
se protančily do semifinálových a finálových 
kol. Svou bezprostředností a svým tancem 
si srdce diváků i poroty získala nejmladší 
účastnice	soutěže,	čtyřletá	Adélka	Rodryčová	
z naší mateř. školy, která se protancovala 
až do semifinále, spolu s Tomáškem Klimszou 

a	Terezkou	Hečkovou.	Nakonec	si	bronzovou	
medaili	odvezla	Alenka	Čížová,	čtvrté	místo	
obsadila	Natálka	Janotová.	Všem	dětem	bla-
hopřejeme a děkujeme za podporu i jejich 
rodičům.

Text a foto Katka Kramolišová  
MŠ Za Ještěrkou

Velký úspěch dětí MŠ Za Ještěrkou

Diskotéka 
v maskách

Na	tuto	tradiční	akci	se	všichni	moc	těšili.	
Chystali	jsme	si	různé	masky	a	škrabošky.	
Plni	očekávání	jsme	se	sešli	18.	února	v	sále	
školy.	Zábavný	program	byl	doplněn	tancem	
i pestrou nabídkou bufetu. Všechny masky 
i nemasky si pořádně zaskotačily, byly vyhod-
noceny ty nejpěknější, které dostaly malou 
sladkou	odměnu.	Odcházet	domů	se	nám	pří-
liš nechtělo.

Mgr. Ivana Kačmaříková, ZŠ Trnkovecká
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Dne	16.	února	se	na	naší	škole	uskutečnilo	
školní kolo recitační soutěže, která má na naší 
škole několikaletou tradici a těší se u dětí 
stále větší oblibě. Letos se jí zúčastnilo 42 
dětí z 1. i 2. stupně, které byly rozděleny 
do	5	kategorií.	Celou	soutěž	zahájila	ředitelka	
Mgr.	Hana	Ostřanská	a	předsedkyně	komise	
Mgr.	Jitřenka	Teperová.	Popřály	žákům	
hodně úspěchů. K tomuto přání se také při-
pojila	místostarostka	Ing.	Ivana	Michálková,	
která je každoročně váženým hostem této 
soutěže. Každý soutěžící měl v letošním roce 
připravenou nádhernou báseň z naší bohaté 
české knihovničky. Pro porotu, kterou tvo-

řily Mgr. Petra Miklušová, Mgr. Patricie 
Adamíková,	Mgr.	Jitřenka	Teperová,	RNDr.	
Lenka	Krejčí	a	zástupkyně	Žákovské	rady	
Eliška	Kubínová,	žákyně	VI.A	třídy,	nebylo	
vůbec jednoduché vybrat nejšikovnější žáky, 
jelikož každý z nich byl výborný. Pro tři nej-
lepší v každé kategorii byly připraveny bohaté 
ceny, které byly zakoupeny SRPŠ a paní mís-
tostarostkou.	I	touto	cestou	jim	děkujeme.	
Našim	žákům,	kteří	postoupili	do	obvodního	
kola, přejeme mnoho úspěchů a zároveň 
se těšíme na další ročník tohoto klání.

Mgr. Petra Miklušová, ZŠ Vrchlického
Foto Martina Linhartová

Recitační soutež

Maškarní karneval
V	pátek	5.	března	se	konal	maškarní	karneval	v	sokolovně	Radvanice.	Děti,	předškoláci	

i školáci se oblékli do zajímavých masek. Byly zde k vidění berušky, princezny, indiáni, 
klauni, tanečnice, čarodějnice, piráti, různá zvířátka a mnoho dalších krásných kostýmů. 
Nejkrásnější	masku	vybírali	rodiče	a	porota.	V	průběhu	karnevalu	se	děti	zapojily	do	netra-
dičních soutěží, které přichystaly maminky ze SRPŠ. Všechny děti dostaly sladkou odměnu. 

Dvacet	nejlepších	masek	bylo	odměněno	
krásnými cenami. Mezi ně patřila jeptiška, 
krokodýl, tučňák, andílek, vězeň, čarodějnice, 
Křemílek, Vochomůrka, pirát, víla, princezny, 
sova, lev, králíček a tou nejlepší byla prin-
cezna	Koloběžka	první	v	podání	Dominiky	
Liščákové. Všem se na karnevale moc líbilo 
a už se těšíme na další.
Lucie Linhartová, 6.A, a Klára Nosková, IV.B 

ZŠ Vrchlického
Snímky Martina Linhartová

Dne	17.	března	nás	ve	školce	v	Radvanicích	
navštívil zrakově a sluchově postižený pan 
Holba	se	svým	psem	Pedrem.	Děti	i	paní	uči-
telky se tak mohly bezprostředně seznámit 

s nástrahami i nesnázemi v životě lidí s tímto 
druhem handicapu.

Pes Pedro spolu s pánem předvedli 
dětem základní povely lehni, sedni, vstaň. 
Ukázali, jak pes dokáže vyhledat na cestě 
překážky, schody, jak přecházejí přes pře-
chod nebo frekventovanou silnici. Pedro 
má speciální postroj, kdy nasazením 
postroje pro Pedra začíná práce a končí 
hra.	Pan	Holba	si	dnes	již	nedovede	před-
stavit, kdyby vedle sebe neměl svého psího 
kamaráda.
Děti	si	bezprostředně	po	návštěvě	vyrobily	

keramické pejsky, které si vystavily v mateř-
ské školce. Foto a text: Bronislava Dvořáčková,

MŠ Radvanice 

Návštěva vodícího psa Pedra 

Zajímavé 
divadlo

Středa 10. března byla pro nás neob-
v yk lým dnem. Proč? Př ímo k nám, 
do školního sálu, přijelo pardubické diva-
dlo.	Představení	se	nazývalo	„Obrazy	
z dějin třicetileté války“ a bylo přínosné 
pro	malé	i	velké.	Aktéři	všechny	zau-
jali a děti bavilo, že se mohly na pódiu 
zapojit do děje. Povídalo se a hrálo o tři-
cetileté válce, zvláštní úsek byl věnován 
bitvě na Bílé hoře či pražské defenestraci. 
Zejména	dívky	zaujaly	dobové	kostýmy,	
hochy strhly mečové souboje nebo zbraně. 
Dověděli	jsme	se	zajímavosti	ohledně	stra-
vování v 17. století, vztahů mezi vojáky 
a vedení dobové kroniky. Rádi budeme 
na toto netradiční dopoledne vzpomínat! 

Mgr. Pavla Hermannová, ZŠ Trnkovecká 

Děti přípravné třídy 
se seznamují s knihou
V rámci rozvíjení poznání navštívila pří-

pravná	třída	ZŠ	Vrchlického	místní	knihovnu	
a knihařství.
Dne	1.	března	jsme	zavítali	do	knihovny,	

kde se děti dověděly, jaké knihy zde najdou, 
jak jsou rozlišeny a které jsou pro ně nejvhod-
nější. Také nám paní knihovnice vysvětlila, 
jak máme s knihami zacházet, aby co nejdéle 
vydržely pro další návštěvníky knihovny.
Dne	3.	března	jsme	se	vydali	do	míst-

ního knihařství, kde nás provedl pan vedoucí 
Neumann.	Ukázal	nám	výrobu	knih,	jejich	
vázání, vlepování do pevných desek a balení 
před	odesláním.	Děti	si	zde	samotné	mohly	
vyzkoušet,	jak	se	tiskne	slovo	„Kniha“.	Zjistily,	
že výroba knihy není tak jednoduchá, že je to 
dlouhý proces, než se nám dostane do rukou. 
Před odchodem z knihovny i knihařství 
jsme dostali krásné dárečky a hlavně jsme 
si odnesli ponaučení, že knihy nám přinášejí 
mnoho vědomostí a poznatků, a proto si jich 
musíme vážit. 

Tímto bychom chtěli poděkovat za vstříc-
nost a ochotu, kterou nám všichni zaměst-
nanci knihařství i knihovny věnovali a těšíme 
se na další spolupráci s nimi.

 Hana Šamalová, ZŠ Vrchlického
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V ději št i z imních olympijsk ých her 
ve	Vancouveru	zněla	čeština.	Nešlo	přitom	
jen o fanoušky, kteří přijeli na hry. Ve městě 
žije také velká krajanská komunita. Ta přitom 
v	Kanadě	vůbec	nezahálí.	Právě	teď	nacvičují	
Češi divadelní hru, která by měla mít premi-
éru na konci dubna. Členem divadelního sou-
boru je Radek Trefný, syn občana Radvanic 
Aloise	Trefného.
Do	Vancouveru	se	kvůli	zimním	olympij-

ským	hrám	sjížděli	Češi.	A	to	nejen	fanoušci,	
kteří sem přiletěli z České republiky. České 
barvy se v průběhu olympijských her rozhodně 
neztratily.	Ale	ani	před	tím	tu	čeština	nepat-
řila v konkurenci ostatních jazyků k nějakým 
Popelkám, v zemi totiž žije početná česká 
komunita.

Kateřina Taylor učila kdysi ještě jako 
Matoušková na pražské Štvanici stát na brus-
lích.	Po	srpnové	invazi	v	roce	1968	se	z	ní	
stala	Kanaďanka.	A	Kanadu	reprezentovala	
v krasobruslení párů na sarajevské olympi-
ádě.	Na	hrách	ve	Vancouveru	znovu	Kateřina	
zažila olympijskou atmosféru, zapojila se jako 
dobrovolnice a pomáhá organizovat setkávání 
olympioniků z celého světa.

Češi se ale družili ve Vancouveru i před 
olympiádou. Vznikl tu například amatér-
ský divadelní soubor, který nedávno oslavil 
už	30	let.	Teď	soubor	nacvičuje	novou	hru.	
„Definitivně	nás	to	drží	všechny	pohromadě,“	
říká	režisérka	Jana	Parfittová.	
Premiéra	bude	na	konci	dubna.	Zkoušky	

totiž	zatím	komplikuje	olympiáda.	Hlavní	
herec před olympijským šílenstvím radši odjel 
z	města.	A	druhý	mužský	představitel	doteď	
zkoušel na prestižnější představení – na zahá-
jení olympijských her. Když se slavnostní 
zahájení olympiády změnilo v rej irských 

tanců, mezi stovkami tanečníků byl i Radek 
Trefný. „Byl to hodně zajímavý pocit, zkoušeli 
jsme to dva měsíce,“ vzpomíná na vystoupení. 
Do	Kanady	přijel	Radek	studovat	–	původně	
na	rok	–	teď	ale	plánuje	zůstat.	A	podobných	
lidí přibývá.

Text a foto ČT24

Ve Vancouveru je slyšet čeština

Návrh na změnu 
územního plánu
V rámci městského obvodu Radvanice 

a Bartovice bylo požádáno o změnu 
územního	plánu	v	lokalitě	„Na	Pasekách“	
pro pozemky parcelní číslo 2014, 2015 
a	2016	v	katastrálním	území	Bartovice.	
Zastupitelstvo	města	Ostravy	se	na	svém	
35.	zasedání	navrhovanou	změnou	Územní- 
ho	plánu	města	Ostravy	zabývalo	a	při-
jalo	usnesení	č.	2770/RMO610/35	ze	dne	
17. 2. 2010, kdy rozhodlo nepořídit změnu 
Územního	plánu	města	Ostravy.	
Důvodem	tohoto	rozhodnutí	je	skuteč-

nost, že se v současné době zpracovává 
návrh nového Územního plánu města 
Ostravy.	Vzhledem	k	tomu,	že	se	v	určité	
fázi oba projednávané materiály navzájem 
prolínají, mohla by nově pořizovaná změna 
zásadním způsobem zkomplikovat pořizo-
vání nového územního plánu města.

Současně však zastupitelstvo rozhodlo, 
aby Útvar hlavního architekta prověřil 
předložený návrh a v případě, že nebude 
v rozporu s platnou legislativou, aby jej 
zapracoval do nově pořizovaného územ-
ního	plánu	města.	O	jednotlivých	fázích	
celého procesu posuzování územního 
plánu bude městský obvod a veřejnost 
informována prostřednictvím interneto-
vých stránek města a úředních tabulí.

Ing. Bc. Ivana Michálková, místostarostka 

Ostravští	kriminal isté,	special izující	
se na prověřování trestné činnosti páchané 
na seniorech, intenzivně prověřují sérii celkem 
16	podobných	případů.	Dosud	neznámý	pacha-
tel(é)	obdobným	způsobem	–	díky	podobné	
zámince vylákal od seniorů většinou celoži-
votní úspory v řádech deseti-
tisíců. K trestné činnosti došlo 
v době od října roku 2009 
do	ledna	2010.	Z	celkem	16	pří-
padů odešel pachatel s nepoří-
zenou jen ve třech případech, 
ve	zbylých	13	případech	senioři	
důvěřivě	peníze	vydali.	Celkem	
tak	škoda	na	Ostravsku	činí	
zhruba	800	000	korun.	Není	
vyloučeno, že obdobný modus 
operandi přitom pachatelé 
volí i v sousedních teritoriích 
Ostravska.

Během čtyř měsíců tak ostravští policisté 
zaregistrovali „invazi vnuků“. Případy mají 
obdobný scénář. Bohužel totožná je i reakce 
seniorů, bez váhání vydají nezřídkakdy celo-
životní úspory naprosto neznámému člověku. 
Stejné jsou i reakce obětí, poté, co zazvoní 
v	jejich	bytě	telefon,	tzv.	pevná	linka.	Na	hlas	
většinou reagují dotazem „to jsi ty…Tomáši, 
Venoušku, Lukáši či jiné jméno jejich nejbliž-
šího – vnuka“. Poškozené nezarazí ani poža-
davek odevzdání peněz úplně neznámému 
člověku. Upozorňuji, že se nejedná o malé 
částky, ale řádově desetitisícové položky. 
A	připomínám,	že	policisté	v	podstatě	neu-
stále opakují seniorům základní zásady bez-
pečného	chování.	I	přes	tento	fakt	znovu	
připomínám, své úspory nevydávejte cizím 
osobám, neotvírejte dveře cizím lidem. 
Dalším	preventivním	doporučením	je	také	

možnost uložení velkých finančních částek 
do bankovních ústavů. Máte-li ve svých rodi-
nách seniory, pokuste se je přimět k tomuto 
kroku	a	buďte	jim	nápomocni	k	uložení	vět-

ších částek peněz v bankách. „Své“ seniory 
v rodinách zásadně nežádejte o finanční výpo-
moc telefonicky.

Vzhledem ke skutečnosti, že senioři byli 
kontaktováni vždy telefonicky na tzv. pevné 
lince, je žádoucí pořídit do rodin telefonní 

př ístroje s displejem, kde 
senior zjistí volajícího. Volaný 
tak jednoduše zkontroluje, 
zda číslo volajícího odpovídá 
číslu jeho příbuzného. V pří-
padě neznámého volajícího lze 
doporučit na telefonát vůbec 
nereagovat.	Dalším	řešením	
této situace je samozřejmě 
také	mobilní	telefon.	Není	
vyloučeno, že poškození jsou 
tipováni dle křestních jmen, 
obvykle hojně používaných 
v minulosti a v současnosti 

jsou tato jména naopak výjimkou. 
Navíc	požadavek	nejbližších	rodinných	

příslušníků se dá vyřešit přece ověřením 
informace, zpětným dotazem u rodiny, nebo 
osobním jednáním a zásadně předáním peněz 
jen	svým	blízkým.	Na	záminky	typu	„vnuk	
je nemocen, posílá kamaráda, nemůže při-
jít proto či ono“ nereagujte. Pachatel ještě 
seniory ubezpečuje tím způsobem, že seni-
orce předá svůj telefon s hovořícím „vnukem“, 
který babičce poděkuje za peníze. Popřípadě 
pachatel po předání peněz zavolal na původní 
pevnou linku a za peníze poděkoval.
Některé	oběti	se	stydí	za	svou	důvěřivost	

a před dalšími členy tají skutečnost, kdy byly 
podvedeny. Stejný důvod – stud může stát 
také za dalšími případy, které možná senioři 
dosud neoznámili policistům. Počet případů 
tak	nemusí	být	konečný.	Obětí	se	stávají	větši-
nou osamocení senioři, kteří žijí v domácnosti 
sami a návštěva k nim zavítá výjimečně. Proto 
jsou také senioři vděčni za jakýkoliv kontakt 
s někým „zvenčí“. 

Policie varuje před falešnými vnuky



VII.	reprezentační	ples	městského	obvodu	Radvanice	a	Bartovice	
proběhl	27.	2.	2010	ve	Společenském	domě	v	Ostravě-Bartovicích,	kde	
se všichni výtečně bavili. 

Bohatá tombola se zajímavými cenami se uskutečnila díky štěd-
rosti	sponzorů,	kteří	darovali	velmi	hodnotné	ceny.	Obrovské	podě-
kování	patří	všem,	kteří	přispěli	do	tomboly	a	to:	stavební	práce	Jiří	
Krzywoň,	Mičulka-Moskva	údržba	vozovek,	ETVM	s.r.o.,	Mountfield,	
DEC-PLAST	s.r.o.,	HBC	Reality,	fa	Jiří	Duda,	Státní	lázně	Karlova	
Studánka,	cukrářství	U	Ho-Pa	p.	Pavlína	Holcová,	Ing.	Pavel	Rais,	
Done	Lazarov,	Milan	Lukáš	kominictví,	OKD	Rekultivace,	a.s.,	
HAUT-RAVESA,	Zbyněk	Najzar,	Hornické	muzeum	Landek,	BEST	
Jozef	Sedlák,	Tomáš	Toman,	cukrářství	AKNEL	p.	Lenka	Tylková,	
OZO	Ostrava	s.r.o.,	květiny	Simona	Skupinová,	paní	Vítková	–	chova-
telské	potřeby,	prodejna	Koruna,	JSDH	Bartovice,	JSDH	Radvanice,	
van	Gansewinkel	a.s.,	B&P	interiéry	s.r.o.,	manželé	Nitkovi,	stravování	
Čavojská,	vinný	sklep	U	Sládků,	Český	svaz	zahrádkářů	Ostrava-
Radvanice, Myslivecké sdružení Bučina, květiny Pavlína Kozlová, sta-
rosta	Ing.	Břetislav	Blažek,	CSc.,	místostarostka	Ing.	Ivana	Michálková,	
JaS	pan	Miroslav	Langr,	náměstek	primátora	pan	Vojtěch	Mynář,	pan	
Aleš	Boháč,	M&P	Reality	pan	Rostislav	Pekař,	paní	Jindra	Lásková,	
paní	Jarmila	Kolkopová,	pan	Špuler,	řeznictví	Rada,	kadeřnictví	

Magdaléna	Štvrtňová,	květinová	síň	Ivan	Duda,	Instamont	Robert	Číž,	
dárková	prodejna,	papírnictví	paní	Lajčoková,	Mayak-Corporation	
a.s.,	Česká	pošta	–	p.	Videnka,	pan	Jiří	Nadkanský.

Poděkování patří také významným sponzorům paní Simoně 
Skupinové,	SAFETY	ENGINEERING	CONSULTING,	a.s.	a	ASA	
expert a.s. 

Ing. Břetislav Blažek, CSc., starosta
Fotografie z plesu najdete na poslední straně

Poděkování sponzorům plesu obvodu

Kontaktujte svého okrskáře 
Na	veřejný	pořádek	v	městském	obvodu	Radvanice	a	Bartovice	

dohlíží	v	současné	době	celkem	pět	okrskářů.	Občané	je	od	března	
mohou nyní osobně kontaktovat na pracovišti Městské policie 
Ostrava na ul. Těšínské 281	v	Radvanicích	(služebna	městské	poli-
cie), a to vždy v pondělí od 12:00 do 15:00 hodin.

Věříme, že takto ještě zkvalitníme a prohloubíme kontakt mezi 
občany a okrskáři, který je velice důležitý při řešení problémů, jež 
občany tíží a s jejichž řešením může městská policie pomoci. Při 
výkonu své práce strážníci potřebují být v kontaktu s občany, neboť 
městská policie je především službou pro obyvatele města. 

Vladimíra Zychová, Městská policie Ostrava

Zajištění údržby veřejné zeleně
Statutární	město	Ostrava,	městský	obvod	Radvanice	a	Bartovice,	

oslovil	v	rámci	výběrového	řízení	dle	§	10	odst.	2	zákona	137/2006	Sb.	
na poskytnutí služby „Údržba veřejné zeleně a práce spojené s údrž-
bou	veřejné	zeleně	pro	rok	2010	tři	firmy	(HPF	CLEAN	s.r.o.,	HAUT- 
-RAVESA,	s.r.o.,	a	Jiří	Škorpík).	Do	výběrového	řízení	se	přihlásily	
pouze	dvě	společnosti	a	to	HPF	CLEAN	s.r.o.	a	HAUT-RAVESA,	
s.r.o.	Na	základě	podaných	nabídek	proběhl	výběr	zhotovitele.	Po	
schválení uchazeče, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhod-
nější, ve finančním výboru a v radě městského obvodu byla s tímto 
uchazečem uzavřena smlouva na předmětnou veřejnou zakázku.

Pavla Kolářová, ekolog 

Pozvánka na voříškiádu
Předseda	ZKO	Šenov	Otakar	Spratek	a	všichni	členové	Vás	

tímto	zvou	na	II.	ročník	výstavy	voříšků	a	psů	bez	PP	Šenovská	
tlapka,	která	se	bude	konat	17.	dubna	2010	na	cvičišti	ZKO	Šenov.	
Cvičiště	se	nachází	u	vlakového	nádraží	Šenov.	Pokud	se	chcete	
se svým pejskem přihlásit, budou přihlášky na internetových strán-
kách www.zkosenov.cz nebo si každou neděli dopoledne si budete 
moci	vytištěnou	přihlášku	vyzvednout	přímo	v	areálu	ZKO	Šenov.	

Pro děti i pejsky přihlášené na výstavu jsou připraveny různé 
kategorie a soutěže – např. nejlepší psí kousek, dítě a pes, straši-
dýlko	Emílek	a	další.
Přijďte	si	užít	legraci,	podívat	se	na	pejsky	různých	ras	a	ukázat	

i toho svého pejska. Výstava začíná v 9 hodin, ti, kdo se přihlásí 
s	pejskem	na	výstavu,	musí	přijít	mezi	7:30	a	8:45	na	přejímku	
psů – budou zde kontrolovány očkovací průkazy pejsků. K občer-
stvení budou připraveny samé dobroty a v přestávce se představí 
také místní hasiči. J. Zarembová, ZKO Šenov

Vítěz 1. ročníku: kříženec Fajny Q

 
 
 

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) 
4-hrané 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 

 

Zadní 701/9 , 716 00, Ostrava – Radvanice  e-mail: elektro.nociar@email.cz 

 Tel.: +420 603 843 898    
 Domovní a bytové elektroinstalace*nové*rekonstrukce*opravy 
    Návrhy a montáž elektronických zabezpečovacích systémů 
 Revize el. instalací*hromosvodů*el. spotřebičů*ručního nářadí 
 MaR  -  návrhy *  výroba * montáž * servis 
Opravy a servis měřících systémů, tepelné a laboratorní techniky 
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