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 16. zasedání
Zastupitelstva městského
obvodu Radvanice a Bartovice,
které se uskuteční ve čtvrtek
24. června 2010 od 16.00 hodin
ve Společenském domě Bartovice.

zdarma	ROČNÍK XIX

červen 2010

Školka v Bartovicích
se změnila k nepoznání

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

zve na setkání s občany,
které se uskuteční
v pondělí 21. června 2010
od 16.00 hodin
v Hasičské zbrojnici Radvanice.
Na besedě budou projednávány
aktuální problémy, podněty či
doporučení.
Společenský dům Bartovice
pořádá v úterý 1. června

Dětský den

Pro děti a dospělé bude připravena
od 15 hodin spousta her a zábavy.
Pokud bude hezké počasí, uskuteční se celá akce venku před
Společenským domem. V opačném
případě se budou příchozí moci
pobavit uvnitř Společenského domu
v Bartovicích. Vstup je pro všechny
zdarma. Těšíme se na Vás. (sdb)

QQ Přistavený pavilon září barvami a novotou. Snímky: Dagmar Hrnčárková
Před pěti lety objekt Mateřské školky
v Bartovicích příliš nepřipomínal zařízení
pro naše nejmenší. Byla to šedá nevzhledná
budova, měla málo míst pro místní děti a navíc
hrozilo uzavření kuchyně, která nesplňovala
hygienické předpisy.
Vedení městského obvodu se v roce
2006 rozhodlo kritickou situaci vyřešit celkovou rekonstrukcí. Z kuchyně se stala
přípravna a výdejna jídel a ve zbývajícím
nově vznik lém prostoru bylo v y t vořeno
zázemí s dětskou hernou. Nové oddělení
nabídlo bartovickým rodičům dalších dvacet míst pro nejmladší předškoláky. Dnes je
jasné, že se rekonstrukce povedla. Budova
mateřské školy doslova září a rodiče se už
těší, že tam od 1. září přivedou své děti.

QQ Starosta Ing. Břetislav Blažek, CSc se stavbyvedoucím Ing. Pavlem Ambrožem při předání
objektu. Foto: Zuzana Sedláčková

Zpracovatelem investičního záměru byla
firma PPS Kania s.r.o. Rekonstrukci prováděla firma VAMOZ – servis, a.s., která zvítězila ve výběrovém řízení. Výkon dozoru za
stavebníka prováděla Ing. Regina Kuchtová
a výkon koordinátora BOZP prováděl Ing. Bc.
Jaroslav Čermák. Stavbyvedoucím celé rekonstrukce byl za firmu VAMOZ – servis, a.s.,
určen Ing. Pavel Ambrož. Tato pracovní skupina se scházela na pravidelných kontrolních
prohlídkách, kde řešila konkrétní postupy při
rekonstrukci.
I když stavebním pracím od října 2009,
kdy rekonstrukce začala, nepřálo počasí, vše
se podařilo stihnout podle hramonogramu.
Přístup zhotovitele k rekonstrukci mateřské
školy byl opravdu zodpovědný. Musel se potýkat i s tím, že objekt byl v minulosti stavěn
v akci „Z“, tudíž výstavba byla poplatná tehdejší době. Dnes už svítí barvami také interiér.
Pečlivě ho vybrala ředitelka mateřské školky,
která ví, co se dětem líbí. Už teď vybírá také
vybavení interiéru školky, aby provoz nového
oddělení mohl být zahájen 1. září.
Chci poděkovat všem, kteří se na opravě
mateřské školk y podí leli, a Radě města
Ostravy, která obvodu na tento účel přidělila
5,550 milionu korun. Zbývající částka na rekonstrukci bude dokryta z rozpočtu městského
obvodu. Věřím, že se nejen našim nejmenším bude nová podoba mateřské školky líbit.
Ing. Břetislav Blažek, CSc., starosta

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Ve dnech 28. a 29. května 2010 proběhly volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
V našem městském obvodu jsme volili celkem
v 6 volebních okrscích, řada občanů pro svůj zdravotní
stav volila do „přenosných volebních schránek“ přímo
doma.
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci voleb
v našem městském obvodu, především členům okrskových volebních komisí za jejich bezchybnou práci,
ochotu, příkladné pracovní nasazení a rovněž tak
i zaměstnancům našeho úřadu, kteří zajišťovali celou
přípravu a samotný průběh voleb. Celá organizace voleb
proběhla bez problémů, organizátoři se snažili, aby průběh voleb byl důstojný a vzorný.
Děkuji rovněž všem občanům, kteří se voleb zúčastnili, za vyjádření jejich politického názoru a za podporu
svých kandidátů.
Kompletní informace k výsledkům voleb je možno
získat na adrese www.volby.cz.
Ing. Břetislav Blažek, CSc.,
starosta

Výsledky hlasování v Radvanicích a Bartovicích:
Výsledky hlasování za územní celky, Kraj Moravskoslezský,
Okres Ostrava-město, Obec Radvanice a Bartovice
celkem
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Do mateřských škol Opravy bytových domů
městského obvodu
bylo zapsáno 67 dětí veÚřadsprávě
městského obvodu Radvanice
bylo možno zajistit nájemníkům bezproblé-

Zápis dětí do mateřských škol v městském
obvodu Radvanice a Bartovice na školní rok
2010/2011 se konal ve dnech 7. a 8. dubna
2010.
Ja ko pr v n í proběh l zápis ve st ředu
7. 4. 2010 do Mateřské školy na ul. Těšínská
v Radvanicích.
K zápisu přišlo 45 zákonných zástupců
dětí. Kapacita této školky je 75 dětí, z toho
do 1. třídy a přípravné třídy základní školy
odchází 27 dětí, proto mohlo být přijato jen
27 dětí.
Následující den, ve čtvrtek 8. 4. 2010,
se uskutečnil zápis do Mateřské školy na ul.
Za Ještěrkou v Bartovicích.
U zápisu bylo přítomno 59 zákonných
zástupců dětí. Tato školka mohla přijmout
40 dětí, a to díky navýšení kapacity dětí
k 1. 9. 2010 tím, že její rekonstrukcí byla vytvořena nová třída. Těchto 40 dětí tak bylo přijato (38 dětí z Bartovic a 2 děti z Radvanic).
U obou zápisů byla přítomna s ředitelkami mateřských škol (p. Dana Lérová
a p. Táňa Krumniklová) paní místostarostka
Ing. Bc. Ivana Michálková.
Rodiče i s dětmi si měli možnost prohlédnout naše krásné školky a byli informováni
o akcích a programu mateřských škol. Děti
si hrály a domů si odnesly dárečky, které
pro ně připravily starší kamarádi.
Věříme, že nově přijatým dětem se bude
v našich obou školkách líbit.
Ing. Ludmila Tikovská,
vedoucí odboru MBŠaK
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a Bartovice věnuje každoročně velkou
pozornost tomu, aby občané měli zajištěno kvalitní bydlení v domech, které patří
do správy městského obodu. Proto jsme
i v letošním roce sestavili plán na provádění oprav a údržby bytových domů.

Naší prioritou je nadále výměna starých
oken za nová. V současné době je ukončeno výběrové řízení na výměnu oken domů
Čapkova 54, 56 a 58, Těšínská 259 a 261
a Trnkovecká 5. Výměna oken by měla probíhat od června do července. S termíny budou
nájemníci, kterých se výměna oken týká,
seznámeni s dostatečným předstihem.
Loňský rok byl zaměřen na revize plynu
a následně na odstraňování revizních závad.
V letošním roce byly provedeny revize elektřiny společných prostor a nyní se podle závažnosti nedostatků začínají závady postupně
odstraňovat. Od dubna probíhá rekonstrukce
elektřiny společných prostor v bytovém domě
na ulici Revírní 849/4.
I v letošním roce pokračujeme s postupnou
výměnou vchodových dveří za dveře, které již
mají zabudované poštovní schránky. Výměna
dveří by měla přispět k větší bezpečnosti
nájemníků. Občané se už nebudou muset
potýkat s nezvanými návštěvami v domech
a s jejich „přezimováním“ ve sklepních prostorech.
Pokračujeme v opravách nadstřešních
částí komínů. V letošním roce bude provedena rekonstrukce komínů na ulici Kobrova.
Postupně měníme stoupací a ležaté rozvody, rozvody vody apod.
Ke konci loňského roku jsme začali provádět drobné opravy společných televizních antén
tak, aby po ukončení analogového vysílání

mový digitální příjem. V opravách a rekonstrukcích STA pokračujeme i v letošním roce.
Z drobných oprav je nutno také zmínit
opravy a údržbu okapů na domech tak, aby
nedocházelo ke zhoršování již tak poškozených plášťů domů.
Nemalou část finančních prostředk ů
spolkne v ýměna tzv. zařizovacích předmětů (např. bojlery, plynová topidla apod.).
Nájemníky chceme upozornit, že mají povinnost se o tyto předměty řádně starat a nechávat je v rámci drobných oprav na své náklady
pravidelně čistit a udržovat.
V měsících červenci a srpnu připravujeme
další malování společných prostor.
Nájemníci vědí, že opravy domů jsou nejen
časově, ale také finančně velmi náročné. Přesto
se stává, že někteří si tuto skutečnost neuvědomují. Ničí zařízení bytu, neprovádějí povinné
drobné opravy nebo dokonce neplatí nájem.
Měli by přitom pochopit, že každým nezaplaceným nájmem a vzniklým dluhem snižují
částku, kterou je možno do oprav investovat.
K tomu ale musíme dodat, že většina nájemníků si své povinnosti vyplývající z nájemního
vztahu plní řádně, za což jim patří náš dík.
Jarmila Kolkopová, MBŠaK

Základní umělecká škola,
E. Runda – Slezská Ostrava,
pobočka Ostrava – Radvanice,
Třanovského 7,
pořádá dne

9. června 2010
v době 13.00–17.00

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Mětský obvod si připomněl
výročí osvobození od nacismu

Od konce 2. světové války uplynuto 65 let.
Hrdinství a oběti statisíců a miliónů lidí,
kteří položili životy za své ideály, za svobodu
a za lepší budoucnost celého lidstva, si městský obvod připomněl pietním aktem u svých
památníků za účasti jeho vedení, náměstka
primátora města Ostravy Vojtěcha Mynáře,
veřejnosti, zástupci politckých stran ČSDD
a ODS, dětí ze zdejších základních škol i pří-

mého účastníka bojů pana Josefa Křístka,
plukovníka v. v., rodáka z Radvanic.
Městský obvod byl zastoupen starostou
Ing. Břetislavem Blažkem, CSc., a místostarostkou Ing. Bc. Ivanou Michálkovou.
Vzpomínkové akty se uskutečnily u památníku před budovou radnice v Radvanicích,
pokračovaly u památníku „Sokolským obětem války“ na Těšínské ulici v Bartovicích

a vyvrcholily u památníku v parku Kpt. Jaroše
před budovou školy v Bartovicích, odloučeného pracoviště základní školy Vrchlického
v Radvanicích.
Velice nás těší zájem občanů a zvláště
dětí o naší historii a děkujeme všem za účast
na pietním setkání.
Ing. Renata Nytrová, tajemnice
Snímky: Jindra Lásková

Při povodních za vyhlášeného stavu nebezpečí naše hasičské
sbory opět obstály v součinnosti s Městskou policií Ostrava
Hasiči našich jednotek dobrovolných
hasičů Radvanice i Bartovice se plně zapojili
do bojů s povodní, která zasáhla náš kraj
minulý měsíc.
H a sič i v y jí ž děl i k v ů l i z áplavá m o d
14. května – poskytovali technickou pomoc,
čerpali vodu ze sklepů, odstraňovali náplavy
z domů, hlídali obvod v nočních hodinách,
pomáhali při likvidaci stromů ohrožujících
bezpečnost při sesuvech půdy či nebezpečí
pádu stromů na namoklé půdě. Po opadnutí
vody pomáhali odklízet a likvidovat následky
povodně.
Nasazení hasičů při záchranných a likvidačních pracích je obdivuhodné. Vyjadřujeme
nezměrný obdiv k jejich práci. Oběma jednotkám děkujeme za jejich profesionální
i lidský přístup. Rovněž tak děkujeme za vzornou spolupráci při řešení povodňových problémů pracovníkům služebny Městské policie
Radvanice.
Ing. Břetislav Blažek, CSc., starosta
Foto: Ivana Michálková

QQ Voda zaplavuje podjezd „U Důlňáku“

QQ Zaplavené pozemky a objekty

QQ Voda Podleskéhoho potoka ohrožovala domy

QQ Odčerpávání vody ze zaplaveného sklepa

První případy, u kterých museli hasiči
zasahovat, se vyskytovaly už v pátek14.5., kdy
došlo v důsledku vydatných srážek k zaplavení
podjezdu „u Václavka.“ Následně pak v průběhu soboty 15.5. zasahovala jednotka SDH
Radvanice při čerpání vody na ulici Turgeněvová.
V neděli 16.5. pak již v důsledku dlouhodobých
vydatných srážek došlo k vzestupu hladin větších vodních toků (Lučina, Ostravice, Odra), ale
také místních potoků. Opět došlo k zaplavení
obou podjezdů v dolních Bartovicích, rozvod-

QQ voda zaplavuje prostory za podjezdem
U Václavka
nění Podleského potoka a problémy jsou také
v Radvanicích. Rovněž přitékající voda z komunikací způsobovala zaplavení sklepů a garáží. Pro
jednotky SDH začala v neděli 16.5. nepřetržitá
série zásahů nejen v městském obvodu, ale na
území celého města Ostravy. Jednalo se zejména
o výstavbu protipovodňových hrází, čerpání
vody, evakuaci osob a zvířat, odstraňování spadlých stromů, pomoc při vyklizení zaplavovaných
prostor v rodinných domcích i firmách a mnoho
dalších. Po kulminaci vodních toků a poklesu
hladin začaly likvidační práce. Jednotky byly
nasazeny zejména na čerpání vody, odstraňování náplavků a překážek a další činností na
území města. Po stabilizaci situace byla jednotka SDH Radvanice v sobotu 22.5. a neděli
23.5. nasazena na území města Bohumín, kde
rovněž prováděla likvidační práce po povodni.
Ještě v době uzávěrky RaB novin jednotky zasahovaly při dalších událostech v souvislosti s proběhlou povodní. Chtěl bych touto cestou vyjádřit
poděkování všem členům jednotek SDH, kteří
se s plným nasazením, minimem spánku
a bez ohledu na svůj volný čas a osobní život
zapojili do záchranných a likvidačních prací.
Richard Dudek, velitel JSDH Radvanice
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Čistota ulic a chodníků
Z jednání
samosprávy
obvodu
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice
na své 79. schůzi dne 21. dubna 2010
- projed nala stí ž nost na padající m íč e
z hřiště Základní školy Ostrava-Radvanice,
Vrchlického 5, do sousední zahrady a poškození střechy rodinného domu a uložila předložit návrh úhrady škody a návrh zhotovení
nového plotu či zvýšení stávajícího plotu mezi
základní školou a sousedními zahradami
- rozhodla o postupných krocích vedoucích
k narovnání právního vztahu objektu TJ
Baník Radvanice
- rozhodla o podání žádosti na poskytnutí
investičního transferu na financování stavby
„Rozšíření ul. U Lípy v Radvanicích“ z prostředků statutárního města Ostravy v celkové
výši 1 568 tis. Kč a o poskytnutí neinvestičního
transferu na financování celoplošných oprav
místních komunikací ve výši 2 175 tis. Kč
- rozhodla o objednání prací souvisejících
s výkonem zadavatelských činností veřejné
zakázky stavby „Okružní křižovatka ulic
Těšínská – Lihovarská – Čapkova v Ostravě-Radvanicích“ u firmy Recte.CZ
- rozhodla o udělení plné moci společnosti
AUTO Heller, aby jménem městského
obvodu jednala s Českou pojišťovnou ve věci
vyřízení pojistných událostí
- rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě
o dílo na změnu termínu dokončení díla
„Rekonstrukce hospodářského pavilonu MŠ,
ul. Za Ještěrkou 8 v Ostravě-Bartovicích“ –
součástí díla je i přestavba septiku na bezodtokovou jímku, kdy adaptací septiku vznikne
bezodtoková jímka; práce na septiku vyžadují, aby mateřská škola byla mimo provoz
a během víkendu nelze tyto práce v krátkém
časovém intervalu provést – práce budou
prováděny během prázdnin
- rozhodla o uzavření smlouvy o pravidelném
čištění a údržbě nášlapných rohoží v přízemí
radnice se společností BERENDSEN
- v y já d ř i l a s ou h l a s s k á c en í m d ř e v i n
na pozemcích parc. č. 3275/1, 2071, 2061/1,
835/13 a 3217/1 v rámci stavby „Prodloužení
kanalizačního sběrače B do Radvanic“,
pro Ostravské vodárny a kanalizace
- schválila organizační opatření k zajištění
uctění památky 65. výročí osvobození města
Ostravy a ukončení 2. světové války
- rozhodla o uzavření nájemní smlouv y
na pronájem nebytových prostor v suterénu objektu Klubu důchodců Radvanice
s nájemcem ASTRA CINEMA OSTRAVA
za účelem provozování solné jeskyně
- vzala na vědomí informaci o poskytnutí
transferu na projekty „Děti policii a policie
dětem“ ve výši 40 000 Kč a „Bezpečná pískoviště“ ve výši 30 000 Kč za účelem zabezpečení prevence kriminality
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QQ Pracovní četa veřejné služby pod vedením paní Jany Siejové. Snímky: Jindra Lásková, Jana Siejová
Jak jsme Vás již informovali, o čistotu
veřejných prostranství našeho městského
obvodu se stará četa pracovníků veřejné služby
pod vedením paní Jany Siejové. Tato služba
ještě není zdaleka samozřejmostí ve všech ostravských městských obvodech. Pracovníci této
služby se po týdnu střídají a některé z nich
Vám představujeme na fotografii.
Čistotu veřejného prostranství, ale také
např. údržbu veřejné zeleně, zajišťují pracovníci veřejně prospěšných prácí pod vedením
pana Stanislava Kaločaje.

Samosběrný zametací stroj „Mýval“ byl
poprvé v letošním roce nasazen v průběhu
května, kdy provedl vyčištění všech komunikací ve správě našeho městského obvodu
od prachu a jemnějších nečistot, které
se vytvořily po vyčištění komunikací po zimním období.
Fotografie zachytila „Mývala“ při práci
na ulici Rokycanova v Radvanicích.

- rozhodla o uzavření darovací smlouv y
se společ ností A rcelorM ittal Ostrava
na finanční dar 113 080 Kč k zajištění jarního úklidu místních komunikací samosběrným zametacím strojem MERCEDES
BENZ – MÝVALEM
- rozhodla o uzavření darovací smlouvy s J.
Krzywoněm ve výši 25 000 Kč na konání
akce „Rozloučení s májovými dny“
- souhlasila s umístěním a realizací stavby
„Jízdenkový automat Bartovice, zastávka
Ještěrka“ na pozemku parc. č. 221/1 v k. ú.
Bartovice
- projednala informaci o stav u ovzduší
v městském obvodu za 1. čtvrtletí roku 2010
zpracovanou Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě a rozhodla o jejím zaslání
Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje
- schválila „Pravidla o úhradě služeb spojených
s bydlením, drobných oprav a běžné údržby
bytu v Domě s pečovatelskou službou“
- schválila navýšení kapacity dětí ze stávajících 56 na 76 dětí v Mateřské škole Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8
- souhlasila se změnou Územního plánu města
Ostravy, která řeší změnu funkčního využití plochy „Lehký průmysl, sklady, drobná
výroba“ na „Rozptýlená krajinná zeleň“
v k. ú. Radvanice a změnu funkčního využití plochy „Lehký průmysl, sklady, drobná
výroba“ na „Bydlení individuální“ v k. ú.
Bartovice

- rozhodla o zadání veřejné zakázky a zaslání
výzvy k podání nabídek zájemcům na zhotovitele stavby „Okružní křižovatka ulic
Těšínská – Lihovarská – Čapkova v Ostravě-Radvanicích“ a o jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
- schválila vyplacení odměn za kalendářní rok
2009 ředitelům všech škol městského obvodu
z jejich vlastních finančních prostředků
- rozhodla o umístění kontejnerových stání
stavby „Zpevněné plochy pro umístění kontejnerů na separovaný sběr odpadů“ na pozemcích parc. č. 3239/21, 3209, 3262/1, 785/1,
3217/2, 260/1, 1164/61, 583/1, 2094/1 v k. ú.
Radvanice a na parc. č. 633/15, 476/2, 893/3,
1603/3, 1568/2, 9/3, 9/4, 9/5, v k. ú. Bartovice
- stanovila roční nájemné za nájem pozemků
sloužících k podnikání nájemce ve v ýši
80 Kč/m 2/rok
- souhlasila s uzavřením darovací smlouvy
mezi Mateřskou školou Ostrava-Bartovice
a I N CA PI TA L Holdi ng na fi nanč n í
dar ve výši 4 000 Kč na nákup nábytku
a hraček pro novou třídu
- rozhodla o uzavření darovací smlouv y
se společ ností A rcelorM ittal Ostrava
ve výši 15 000 Kč na zajištění kulturní akce
„Rozloučení s májovými dny“
- souhlasila s navrženým řešením výstavby
4. hlukové stěny v dolních Bartovicích s tím,
že do stanoviska městského obvodu bude uveden
požadavek na vypracování hlukové studie u tzv.
„anglické“ výhybky a dále souhlasila s vydáním stanoviska k hornické činnosti – k záměru
těžební otvírka a těžba hořlavého plynu, prostřednictvím nově vybudovaného vrtu Ra-1
na pozemku parc. č. 983/5 v k. ú. Radvanice
- rozhodla o u zav řen í sm louv y ve v ýši
15 000 Kč za vystoupení Zpíváme a tančíme
s Míšou dne 5. června 2010
Ing. Renata Nytrová, tajemnice

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice
na své 80. schůzi dne 5. května 2010
- schválila doplněk k organizačnímu řádu
úřadu městského obvodu řešícímu m. j.
soustředění vymáhání pohledávek na odbor
financí a rozpočtu
- rozhodla o dalším rozšíření výkonu veřejné
služby

Ing. Ctirad Havlásek
vedoucí odboru MHDaP

Děti se učily, co dělat v případě nebezpečí
Společnost ArcelorMittal Ostrava pořádala 30. dubna již podruhé Den zdraví a bezpečnosti pro děti z Radvanic a Bartovic.
Žáci si formou soutěží během dne prakticky
v yzkoušejí, co je nutné udělat v případě
požáru, ohrožení zdraví či jak se chovat
na silnicích.
„Tuto akci, kterou hutníci pro naše děti
připravili, velmi oceňujeme. Je totiž zaměřena na to, aby si školáci hravou formou
vyzkoušeli znalosti a dovednosti nezbytné
v situaci, kdy je třeba pomoci kamarádovi,
který se zraní na hřišti, a mnoho dalšího,“
hodnotí ředitelka ZŠ Vrchlického Mgr. Hana
Ostřanská.
Pro děti jsou připravena celkem čtyři
stanoviště. „Školáci postupně tato stanoviště projdou a vyzkoušejí si pod dohledem
odborníků, jak je třeba se zachovat v různých zátěžových situacích, kdy je ohroženo
jejich zdraví nebo i kohokoliv jiného,“ říká
Radim Raszka z oddělení komunikace. Děti
si tak podle něj spolu s hasiči vyzkoušejí,
kam zavolat, když uvidí požár, a co přesně

QQ Dnu zdraví se zúčastnili starosta Radvanic a Bartovic Ing. Břetislav Blažek, CSc., ředitelka školy
Mgr. Hana Ostřanská, místostarosta obvodu Ing. Bc. Ivana Michálková, předseda představenstva
ArcelorMittal Augustine Kochuparampil a ředitel pro vnější vztahy Jan Rafaj.
Foto: Martina Linhartová
v takovém případě nahlásit. „Může to vypadat jednoduše, ale ve stresu mnozí zmatkují

Pozor – změna v úhradách poplatků za odpady
V roce 2010 je poplatek za shromážďování,
sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanoven obecně
závaznou vyhláškou města Ostravy č. 14/2009
a je stanoven na území města stejně jako
v předcházejících letech 498 Kč na osobu
a rok. Změna se týká jednorázové splatnosti
tohoto poplatku, a to k 30. červnu. Důvodem
pro změnu byla potřeba snížit administrativní
náklady spojené s tiskem a distribucí poštovních poukázek a inkasa. Domácnosti měly
během měsíce května obdržet, nejpozději však
počátkem června, složenku k úhradě poplatku.
Občané, kteří doposud hradili platbu SIPEM

2x ročně, se o změny nemusí starat, poplatek jim bude naveden v plné výši na složence SIPO v měsíci červnu. Upozorňujeme
na včasné zvýšení limitu ve své bance. Občané
rovněž mohou poplatek hradit již nyní na účet
č. 3015-1649297309/0800 vedený u České spořitelny nebo v pokladně Magistrátu města
Ostravy v hotovosti či platební kartou, kde
je platba zdarma. Pokud neznají variabilní
symbol, pod kterým poplatek hradí, informace získají na lince Kontaktního centra
844 121 314 nebo mohou napsat na adresu
komunalniodpad@ostrava.cz.
Ing. Bc. Ivana Michálková, místostarostka

Konference o kvalitě ovzduší v Ostravě 2010
Již v minulém čísle RaB novin jsme Vás
informovali o proběhlé Konferenci o kvalitě
ovzduší v Ostravě 2010, kterou pořádalo statutární město Ostrava. K tomuto tématu již byla
napsaná celá řada článků, my chceme v tomto
čísle seznámit občany s přijatým usnesením
z této konference.
Usnesení z konference:
1. Moravskoslezský kraj bude pokračovat
v aplikaci zpřísněných emisních limitů
v rámci vydaných integrovaných povolení
podle zákona č. 76/2002 Sb.
2. Moravskoslezský kraj společně se statutárním městem Ostrava bude iniciovat jednání s Ministerstvem životního prostředí
o změně alokace finančních prostředků
odváděných z regionu do Státního fondu
životního prostředí ve vztahu ke zhoršené
kvalitě ovzduší.
3. Moravskoslezský kraj společně se statutárním městem Ostrava bude iniciovat
u Ministerstva životního prostředí obno-

vení jednání s Polskem ve vztahu k řešení
zhoršené kvality ovzduší.
4. Moravskoslezský kraj společně se statutárním městem Ostrava zadají studii o vlivu
zhoršené kvality ovzduší na zdraví obyvatel.
5. Statutární město Ostrava zřídí Fond pro děti
ohrožené znečištěným ovzduším, který bude
sloužit na úhradu ozdravných pobytů dětí
z mateřských a základních škol z městských
obvodů s nejhorší kvalitou ovzduší.
6. Statutární město Ostrava bude prosazovat
opatření uvedené v Programu ke zlepšení
kvality ovzduší a Analýze kvality ovzduší
(lokální topeniště, doprava, úklid komunikací, vysazování zeleně aj.).
7. Statutární město Ostrava bude každoročně
pořádat konferenci o kvalitě ovzduší.
Plnění usnesení z konference bude průběžně vyhodnocováno komisí životního prostředí městského obvodu a čtenáři RaB novin
budou o zjištěných skutečnostech informováni.
Ing. Bc. Ivana Michálková, místostarostka

a nevědí, co dělat nejdříve. Děti si vše samy
v yzkoušejí, tak se jim to lépe zafi xuje,“
dodává Raszka.
S odborní k y z BESIPu děti projedou
na kolech jízdu zručnosti, samozřejmě s bezpečnostními pomůckami. „Děti na kolech
se stávají účastní k y silniční ho provozu.
Je důležité, aby ony samy věděly, proč
je nezbytné používat přílbu i další ochranné
pomůcky,“ vysvětluje Raszka. Na děti a jejich
nejčastější zranění bude zaměřeno i stanoviště záchranářů, kteří se školáky proberou
a procvičí první pomoc u typických zranění
na hřišti nebo doma.
Posledním, ale neméně důležitým bude stanoviště s tzv. machine dance. „Jedná se o propojení záliby v počítačích, moderní hudbě
a pohybu. Je to vlastně určitý druh počítačové
hry, při které její účastníci musí na speciální podložce v rytmu hudby rychle reagovat
na pokyny na obrazovce. Nezdá se to, ale
je to docela náročná fyzická aktivita,“ usmívá
se Raszka.
Věra Breiová

Výběrové řízené
na okružní křižovatku
Rada městského obvodu rozhodla
v k vět nu o zadá n í veřejné za ká z k y
a zaslání výzvy k podání nabídek zájemcům na zhotovitele stavby „Ok ružní
křižovatka ulic Těšínská – Lihovarská –
Čapkova v Ostravě-Radvanicích“.
O pr ůběhu př íprav této dů lež ité
dopravní stavby budeme občany průběžně
informovat.
Ing. Ctirad Havlásek
vedoucí odboru MHDaP
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Kalendář
událostí

v měsíci červnu
1. 6.
2. 6.

Klub důchodců při DPS Bartovice – Kácení
máje (návštěva dětí MDD)
Den dětí – připravováno členy
09:00
KD O.-Bartovice (u ZŠ Bartovice)
15:00

2. 6.

15:00 82. schůze rady MOb RaB – kancelář starosty

3. 6.

17:00 Klub důchodců O.-Bartovice – Kácení máje
Rozloučení s májovými dny (Sokolovna
O.-Radvanice)
Klub důchodců O.-Radvanice – Zájezd
14:00
do neznáma
16:00 Finanční výbor – zasedací místnost úřadu
18:00 ZO ČZS Radvanice – výbor ZO
13:00- ZUŠ E. Runda, pobočka O.-Radvanice –
17:00 Zápis do vzdělávacích programů ZUŠ
Komise školství, mládeže a sportu – zasedací
14:00
místnost úřadu
13:00- ZUŠ E. Runda, pobočka O.-Radvanice – Den
17:00 otevřených dveří
Komise bezpečnosti a dopravy – zasedací
15:30
místnost úřadu
Komise kulturní a sportovní – obřadní
16:00
místnost úřadu
13:00 Komise sociální – zasedací místnost úřadu
Klub důchodců O.-Radvanice – Jubilanti
14:00
KD I. pol. r. 2010
Klub důchodců při DPS Bartovice – Přátelské
15:00
posezení
15:00 83. schůze rady MOb RaB – kancelář starosty
Komise životního prostředí – zasedací
16:00
místnost úřadu
Klub důchodců O.-Bartovice – Nashledanou
17:00
po prázdninách – turnaj v kuželkách
ČSV ZO Radvanice-Bartovice – výbor schůze
18:00
(v MŠ Bartovice)
10:00 Vítání občánků – obřadní sín radnice
16.00 Beseda s občany – hasičská zbrojnice Radvanice
Klub důchodců O.-Radvanice – Přednáška –
14:00
KD Radvanice + MS ČČK Radvanice
15:45 Komise výstavby – kancelář odboru výstavby
16. zasedání ZMOb RaB – Společenský dům
16:00
O.-Bartovice
SRPŠ při ZŠ Vrchlického – Posezení
18:00
u táboráku
Klub důchodců při DPS Bartovice – Opékání
15:00
klobás
Klub důchodců O.-Radvanice – Těšíme
14:00
se na dovolenou
Rozloučení se školním rokem a žáky devátých
tříd obou ZŠ

5. 6.
7. 6.
7. 6.
7. 6.
7. 6. až
11. 6.
8. 6.
9. 6.
9. 6.
9. 6.
9. 6.
11. 6.
15. 6.
16. 6.
17. 6.
17. 6.
18. 6.
19. 6.
21. 6.
23. 6.
23. 6.
24. 6.
25. 6.
29. 6.
30. 6.
30. 6.

14:00

Moje vzpomínka na Bartovice
Když jsem měla pět roků, můj otec František
Pastrňák mě vodil do cvičení do Radvanic
(na Lipinu do Bajgera). Později se cvičilo
u Olšáka. Také se tam hrálo divadlo. Sokoli
a divadelníci se navštěvovali vzájemně. Za války
se nesmělo tančit, tak pod záminkou, že nacvičujeme tanečky, jsme se učili „českou besedu“.
Tenkrát v bývalé krčmě pod školou. Pak
se postavil kulturní dům, kde byly krásné plesy.
Měli jsme v Bartovicích dům a ten nám
poddolovala šachta. Museli jsme se vystěhovat
a dům byl zbourán. Teď bydlím v Zábřehu, ale
na Bartovice stále vzpomínám. Tak ten život
utekl... Mám už 90 roků! Velice děkuji, že mi
poštou posílají časopis RAB. Ráda si přečtu,
co je v Bartovicích a Radvanicích nového. Díky
za to!
Z. Peukerová
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Oslavy krásného jubilea
Koncem měsíce dubna 2010 oslavil své
krásné životní jubileum 85 let pan Přemysl
Sroka. Oslavenci, dlouholetému oby vateli našeho městského obvodu Radvanice
a Bartovice, osobně pogratulovala místostarostka městského obvodu Ing. Bc. Ivana
Michálková a vedoucí odboru organizačního
a vnitřních věcí Bc. Taťána Frajs.
Do dalších let přejeme pevné zdraví,
životní elán, osobní pohodu a stále dobrou
náladu.
Text a foto Bc. Taťána Frajs, vedoucí odboru
organizačního a vnitřních věcí

Knihovna připravuje burzu knih
Zanedlouho se rok 2010 přehoupne do své
druhé poloviny. My, knihovnice v radvanické
pobočce KMO, bychom se s Vámi rády podělily o stručný přehled událostí.
Už od začátku roku pokračujeme a každý
měsíc obměňujeme pro děti sérii takzvaných
výtvarných odpolední s kvizy, ve kterých
si naši dětští čtenáři mohou vyrobit krásné
maličkosti. Kupříkladu funkční nástěnné
kalendáře či sádrové odlitky. Pro své čtenáře
i pro veřejnost jsme dosud připravily malé
výstavky. Například výstavu fotografií z projektu ZŠ Vrchlického, žáků 9. B, nazvanou
Moje rodné město? – Přece Ostrava!
Počátkem února naše pozvání přijal nynější
náměstek primátora statutární ho města
Ostravy pan Vojtěch Mynář, který na besedě
určené žákům 8. a 9. tříd přiblížil zajímavý
život radvanického rodáka a člena parašutistické skupiny Wolfram pana Roberta Matuly.
V týdnu od 8. do 12. března proběhl ve všech
knihovnách města Ostravy Týden prvňáčků.
Děti z prvních tříd se mohly v doprovodu
rodičů zdarma přihlásit do knihovny. V témže
měsíci byl vyhlášen v KMO Den ostravských
čtenářů, kdy zapomnětliví čtenáři mohli vrátit
zapůjčené knihy bez sankčních poplatků.
V dubnu se naše k nihov na připojila
k účasti na oslavách Dne Země, pořádaných
radvanickou radnicí v areálu Ozdravného centra Ještěrka.
V nejbližší době chystáme veřejnou burzu
knih, určenou pro všechny zájemce, kteří

nechtějí knihy jen tak pohodit, ať už z jakéhokoliv důvodu, do popelnic a věří, že knihy
může potřebovat a využít ještě někdo další.
S dětsk ým centrem Chaloupka, jehož
pobočka zahájila svou činnost také v Rad
vanicích, navazujeme spolupráci. Maminky
s dětmi jsme už pozvaly k nám do radvanické knihovny. Budou-li mít zájem, chystáme
pro ně a jejich děti sérii besed se zajímavými
lidmi.
S dětskými čtenáři chceme ještě před
začátkem letních prázdnin navštívit botanickou zahradu na Slezské Ostravě, v rámci
grantu „Knihovna v zeleni“.
Informace o pořádaných akcích v radvanické pobočce naleznete v RaB novinách,
v takzvaném Kalendáři událostí, ve vývěsních skříňkách úřadu RaB a samozřejmě
na webu KMO – www.kmo.cz a v měsíčníku
Občasník.
Doufáme, že jsme Vás dostatečným způsobem navnadily k návštěvě knihovny. Za přízeň
také děkujeme stávajícím čtenářům a věříme,
že knihovna je místem příjemného setkávání.
Petra Růžičková, Marie Kryštofová

Daruji FLAT COATED
RETRIEVER černý
11 měsíců
Tel.: 604 715 000

Naši jubilanti v červnu 2010
Blahopřejeme!
Marcela Náplavová, Drahomíra Šperlichová, Petr Hrbáček, Petr Geffert, Milan
Srovnal, Ladislav Jaška, Vlastimír Zamastil, Vladimír Muťka, Tomáš Rejč, Jiřina
Bužgová, Vladimír Mika, Petr Palička, Eliška Nociarová, Hedvika Šubertová, Pavel
Sadloň, Zdenka Matušková, Eliška Němčíková, Anna Muroňová, Jan Daněk,
Helena Suchánková, Leo Glac, Marie Volská, Pavla Hejdová, Olga Dušanová.
Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví a osobní pohody!
Jména oslavenců v této společenské rubrice zveřejňujeme bez jejich předchozího souhlasu. Pokud
si občan zveřejnění nebude přát, je tento požadavek nutno uplatnit u redakční rady nebo zaslat
na adresu úřadu nejpozději do uzávěrky RaB novin, tj. do 15. dne v měsíci. Jelikož v informačním systému evidence obyvatel nelze zjistit, jaké tituly či vědecké hodnosti občan získal,
uvádíme zde pouze jméno a příjmení oslavence.

Vzpomínka

Dne 11. června
si připomeneme smutné
1. výročí úmrtí pana

Dne 7. 6. 2010
je tomu jeden rok,
kdy zemřela paní

Zdeňka Šlosarčíka

VĚRA PASTRŇÁKOVÁ.
Vzpomíná dcera s rodinou.

z Ostravy-Bartovic.

Vzpomíná manželka Věra, syn Luděk,
dcera Lenka a vnučka Terezka.

Děti měly besídku pro maminky

Ve středu 12. května se uskutečnil v Kultur
ním domě v Bartovicích Den matek, který
uspořádaly pro svoje maminky a babičky děti
z mateřské školy Za Ještěrkou.
Děti si na tuto besídku připravily nejenom
spoustu krásných písniček a básniček, ale
také si nacvičily tři krásné tanečky, se kterými budou za týden vystupovat na taneční

soutěži ve Valašském Meziříčí. První taneček s názvem Mravenčí ukolébavka zatančily
děti z malé třídy, druhý taneček s názvem
Beruška si připravily děti z velké třídy.
Třetí taneček byl určený pro tatínk y
a zatancovaly ho všechny děti na píseň Říkej
mi táto. Při tomto posledním tanečku nezůstalo v sále ani jedno oko suché, a to nejen

u maminek, ale také u tatínků a všech přítomných hostů.
Na závěr besídky se děti rozeběhly ke svým
maminkám a rozdaly jim krásné dárečky,
které pro ně samy z velké lásky vyrobily.

Víte, že…

Získali jsme
dotace

Zachováte
tradici?

 …rok 1848 se vyznačoval velkým hladem a bídou? Předcházelo tomu několik
mimořádně neúrodných let. Nastal hladomor. Lidé jedli trávu, šťavel i květy jetele
a pekli chleba z pšeničných slupek s přídavkem rozemletého ovsa a dubové kůry.
Navíc až do jara 1848 zuřila epidemie tyfu.
 …1. října 1848 v prostorách železniční
stanice ve Vratislavi byl uveden do provozu první elektrický telegraf ve Slezsku.
 …24. října 1848 – na sv. Rafaela – došla
na šenovské panství zpráva o zrušení
roboty, ale byla vrchností utajována? Tento
den – svátek sv. Rafaela – se později dlouho
oslavoval v Šenově, Horních a Dolních
Datyních, Václavovicích a Bartovicích jako
den zrušení roboty.
 v listopadu 1848 v Polské Ostravě vypukla
mzdová stávka horníků v kamenouhelných dolech hraběte Wilczka? Jednalo
se o první hornickou mzdovou stávku
v ostravsko-karvinském kamenouhelném
revíru.

Pozvánka do archivu

Archiv města Ostravy zve 9. června na
výstavu Ostravská archivní nej. Od 10 do 18
hodin si zájemci mohou ve studovně archivu
prohlédnout nejstarší listinu, největší listinu,
nejstarší pečetidlo, nejstarší ostravskou pečeť
a další unikáty. 
(red)

Městský obvod podal v letošním roce žádost
na přijeti projektu do Nadačního programu
roku 2010 v rámci Nadace Landek Ostrava, a to
na pořádání kulturní akce „DEN HORNÍKŮ –
SKOK PŘES KŮŽI“. Správní rada Nadace
Landek Ostrava na svém 137. zasedání výběrového řízení pro přijetí projektů do Nadačního
programu pro rok 2010 podpořila a poskytla
nadační příspěvek ve výši 20 000 Kč.
Rada města Ostrava v měsíci dubnu rozhodla
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu
z rozpočtu statutárního města Ostrava pro náš
městský obvod, a to ve výši 70 000 Kč na zabezpečení prevence kriminality. Městskému obvodu
byly schváleny dva projekty:
1. „Děti policii a policie dětem“ – jedná se
již o třetí ročník, kdy se děti základních
a mateřských škol seznamují s prácí celého
záchranného integrovaného systému v rámci
města Ostravy a dalších organizací působících v rámci městského obvodu. Na projekt
jsme obdrželi 40 000 Kč.
2. „Bezpečná hřiště a pískoviště“ – jedná se
o nový projekt, do kterého bude zapojena široká veřejnost, hlavně našeho městského obvodu. Na projekt jsme obdrželi
30 000 Kč.
Jsme velice rádi, že v rámci jednotlivých projektů jsme úspěšní a vytýčené plány můžeme
realizovat. Děkujeme Nadaci Landek Ostrava a statutárnímu městu Ostrava za poskytnuté dotace.
Ing. Bc. Ivana Michálková, místostarostka

Hanka Holubová
Snímky: Martina Linhartová

V obřadní síni zdejší radnice
se v sobotu dne
19. června 2010 v 10,00 hodin
bude konat vítání občánků narozených
od 1. ledna 2010.
Rádi bychom zachovali tradici slavnostní
akce „vítání občánků“ našeho městského
obvodu, a proto se obracíme na rodiče
nově narozených dětí: „Jen vy sami rozhodnete, zda se této akce budete se svými
dětmi účastnit“.
Vážení rodiče, pokud budete mít zájem
o účast na slavnostním obřadu, dostavte se,
prosím, v úřední dny na matriku (1. patro,
č. dveří 13) s platným občanským průkazem a originálem rodného listu dítěte nejpozději do 10. června 2010. Se zveřejněním
fotografie, zapsáním do slavnostní kroniky a zveřejněním na internetové televizi
městského obvodu musí zákonný zástupce
děťátka vyjádřit svůj písemný souhlas.
Bc. Taťána Frajs,
vedoucí odboru organizačního
a vnitřních věcí
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Setkání před
nástupem do školy

Čarodějnice v MŠ Slunečnice

Všichni nastávající prvňáčci v doprovodu
rodičů i prarodičů jsou zváni 17. 6. 2010 v 16.00
hod. do školní budovy, ve které byli u zápisu
(Havláskova 1, Bartovická 59) na setkání, kde
obdrží veškeré informace pro vstup do školy
a prožijí ve škole zábavné odpoledne.
Vedení školy ZŠ Vrchlického

Modely aut
ve školce

Radostné dopoledne prožily děti z MŠ
Slunečnice v Ostravě-Radvanicích. Dne
12. května zhlédly ukázku modelů aut
na vysílačku, kterou jim předvedl pan Marek
Mikloš. Největším zážitkem pro děti bylo
zdolání překážky vytvořené samotnými
dětmi. Na školní zahradě pak děti mohly
vidět i velkou formuli, která vysokou rychlostí předvedla různé kaskadérské kousky.
Děti si vyzkoušely řízení jednoduchého
modelu auta a mohly se přesvědčit, že to
není jednoduché. Text a foto Dana Lérová

Den čarodějnic
Ve čtvrtek 29. dubna nepřišly do mateřské školy Za Ještěrkou v Bartovicích děti, ale
kde se vzaly, tu se vzaly přišly malé čarodějnice a čarodějníci. Z každého koutu se na vás
dívali netopýři, havrani, kočky a jiné čarodějnické příšery. V dopoledních hodinách dorazili
ještě čarodějky ze základní školy v Bartovicích
a na školní zahradě začal divoký rej. Děti soutěžily v různých kouzelnických disciplínách,
za které dostaly sladkou odměnu, vařily kouzelné lektvary a tančily čarodějnické tance.
Všude bylo veselo a plno radosti. Nakonec čarodějové a čarodějky ze základní školy odletěly
na svých košťatech a děti ze školky si šly sníst
čarodějnický oběd. Všem se akce velmi líbila.
Táňa Krumniklová, MŠ Za Ještěrkou

RaB noviny 8

Vytvořit čarodějnické oblečení svým dětem,
dalo jistě mnoha rodičům a prarodičům velkou práci, ale i přesto se v pátek 30. dubna
sešlo v MŠ Slunečnice v Ostravě-Radvanicích
velké množství čarodějů a čarodějnic. A proč
vlastně? Čarodějnice Bronbůra žijící v rokli
„U Tří Křížů“ nás všechny pozvala na Slet
čarodějnic. Pro naše malé kouzelníky začalo
náročné dopoledne plné úkolů. Museli si např.
uvařit červený lektvar pro sílu, překonat svůj
strach a vylovit ze slizu kouzelnou kuličku,
překousnout žížalu, hodit krysu do kotlíku,
sníst bludný kořen.
Také museli prokázat svou obratnost
a předvést, jak dokonale ovládají svá košťata při létání, zda umí prolézt pavučinou
tak, aniž by probudili pavouka, a jak daleko

hodí kouzelnou kuličku do rybníka. A pak
to přišlo…
Z lesa se přibelhala čarodějnice Bronbůra
s křivým nosem a velkou bradou, a ta nás
všechny přivítala. Společně jsme vykouzlili další
čarodějný lektvar na posilněnou na cestu zpět.
Všichni museli ukázat, jak umí létat na koštěti,
a za odměnu nám Bronbůra dala „Letecký
průkaz“. Společný tanec „Ježibaba“ nám dodal
novou energii a vydali jsme se na další cestu
do mateřské školky. Posilňovaly nás sušené
mouchy, gumové žabičky a žížalky a za to,
že naše pouť byla úspěšná, nám vrchní čarodějnice Dana rozdala při příchodu do školky
upomínkové medaile.
Za rok opět startujeme košťata!!!
Text a foto Simona Slížková, učitelka MŠ

Den zdraví
s ArcelorMittal

Besídka
ke Dni matek

Dne 30. dubna se konala v Ostravě-Rad
vanicích na ZŠ Vrchlického akce s názvem Den
zdraví a bezpečnosti s ArcelorMittal. Letos
už podruhé uspořádala firma ArcelorMittal
pro radvanické a bartovické děti zábavné
dopoledne.
Akci zahájil starosta Radvanic a Bartovic
Ing. Stanislav Blažek, CSc., ředitelka školy
M g r. H a na O st ř a n sk á , m í sto st a ro st k a
obvodu Ing. Bc. Ivana Michálková, zástupci
A rc elorM ittal předseda představenst va
Augustine Kochuparampil, ředitel pro vnější
vztahy Jan Rafaj a tisková mluvčí Věra Breiová.
Formou soutěží a praktických dovedností
se žáci školy učili, jak reagovat ve stresových
a zátěžových situacích. BESIP, sbor dobrovolných hasičů a členové záchranné služby velmi
poutavou formou a neotřelým způsobem vtáhli
děti do činností, které jim v budoucnu pomohou zvládnout krizové situace ohrožující jejich
bezpečnost a zdraví. Akce byla velice zdařilá
a všem se moc líbila.
Vedení školy ZŠ Vrchlického
Foto: Martina Linhartová

Dne 7. května si děti přípravné třídy
ZŠ Vrchlického připravily besídku ke Dni
matek, na které předvedly krátké pásmo
básniček a písní a předaly maminkám
dárečky, které vyrobily v hodinách pracovní a výtvarné výchovy jako poděkování
za jejich lásku a péči.
Děti se také účastní různých sportovních a kulturních akcí. V letošním
š kol n í m ro c e n av š t í v i l y n ěkol i k r át
místní knihovnu, dále jsme byli v knihařství, v loutkovém divadle na představení „Broučci“, své pěvecké dovednosti
předvedly v soutěži Doremi, ze sportovních akcí to byl Den s policií, Běh
naděje a Den zdrav í a bezpeč nosti.
Ještě se chystáme na vědomostní soutěž Vrchličácký labyrintík a završením
š kol n í ho rok u bude náv štěva Z O O
v Michálkovicích.
Hana Šamalová,
tř. učitelka, ZŠ Vrchlického

Den Země
v Ještěrce
V sobotu 24. dubna 2010 připravil městský
obvod Radvanice a Bartovice ve spolupráci
s Ozdravným centrem Ještěrka Den Země.
Návštěvníci mohli navštívit různá stanoviště, např. firma van Gansewinkel, a.s. –
třídění odpadu, VVUÚ – měření hluku,
knihovna Radvanice – ukázka zhotovení
výrobků z papírů, nabídka knih, MS Bučina –
naučná stezka v zahradě MŠ Bartovice, kde
byl pro nejmenší skákací hrad a klouzačka,
byla připravena ukázka hasičské techniky,
projížďka na koni a řada sportovních aktivit.
Návštěvníci zhlédli tematickou výstavu prací
žáků našich škol a mateřských školek v prostorách OC Ještěrka, zde jsou nejlepší z nich:

Vyhodnocení výtvarných prací
s tematikou Den Země 2010
 ZŠ Trnkovecká, mladší kategorie
1. Jakub Benďák, 5. třída
2. Josef Zaviatič, 5. třída
3. Marcela Chvostková, 0. ročník
4. Alexandra Rafaelová, 0. Ročník
 ZŠ Trnkovecká, starší kategorie
1. Markéta Vnenková, 7. třída
2. Nikola Botošová, 7. třída
3. Jakub Chmelař, 6. třída
4. Patricie Machalová, 6. třída
 ZŠ Vrchlického, mladší kategorie
1. Karolína Ivančivová
2. Šimon Pálka, 5. A
3. Klára Pytelková, 4. B
4. Karolína Volná, 2. A
 ZŠ Vrchlického, starší kategorie
1. Lucie Havlasová, 6. A
2. Silvie Závodná, 6. A
3. Sebastian Schmid, 6. B
4. Veronika Jurová, 9. A
Zvláštní ocenění získali snaživí malíři tříd
v MŠ Bartovice a MŠ Radvanice.
Text a foto Jindra Lásková, MBŠaK
ZUŠ E. Runda – Slezská Ostrava, pobočka
Ostrava – Radvanice, Třanovského 7,
pořádá ve dnech 7.–11. června

zápis do základní
umělecké školy.

Připravili jsme pro Vás nabídku možností
vzdělávání Vašich dětí v hudebním a výtvarném oboru.
Přijďte mezi nás a rozšiřte řady našich
hudebníků.
Bližší informace Vám rádi podáme osobně
nebo na telefonních číslech:
733 547 254 nebo 596 232 167

Cyklistická soutěž
Jako každoročně také letos jsme u nás
na škole měli dopravní soutěž Mladý cyklista. Již klasicky si všichni žáci nejprve
napsali testy z dopravní výchovy. Mnozí z nich
by na zkouškách autoškoly měli šanci uspět.
Testy se jim podařily s minimální ztrátou
bodů a skoro na všechny otázky znali správnou odpověď. Do sedla horského nebo dětského kola a na koloběžku vsedlo 33 žáků,
aby si vyzkoušeli svou cyklistickou zručnost
v jízdě s překážkami a na čas. Mnozí z našich
žáků na kole již jezdit umí, ale jen opravdoví
cyklisté najdou odvahu zajezdit si také v soutěži. Mezi nejmladšími benjamínky zvítězila
Adélka Stošková z I. A třídy. U mladších žáků
uspěl Ondřej Sasin ze IV.B a mezi nejstaršími
suveréně vyhrál opět Jaromír Slíva ze VI. B.
Gratulujeme. Ceny tentokrát zajistilo Sdružení
rodičů a drobné upomínkové předměty, jak
je již zvykem, jsme dostali z organizace BESIP.
Do okrskového kola se mnou letos jeli nejlepší čtyři hoši a jedna z dívek. Na dopravním
hřišti měli možnost prokázat své dovednosti
v klasické jízdě zručnosti, patřili zde k těm
výborným. U testů z pravidel silničního pro-

vozu jsme mohli být lepší, neboť i ztráta dvou
bodů ze 20 možných je vysoká v okrskovém
kole Mladého cyklisty! Novinkou pro nás byla
první pomoc formou otázek i praktické ukázky,
dokážeš pomoci zraněnému? A nakonec
se celé družstvo naší školy vydalo na „cestu“,
kde nám značky i semafor přikazovali a zakazovali a žáci se s co nejméně přestupky snažili
projet danou trasu. Následovala diskuse s policisty. Potěšilo mne slyšet – Ty jsi jezdil opravdu
dobře, správně, s minimem přestupků. A tak to
má na našich cestách být.
Mgr. Jana Matalová, ZŠ Vrchlického
Foto: Martina Linhartová

Bartovická 59 informuje
Za teplého a slunečného počasí jsme
29. dubna ráno položili kytičku k památníku
obětem druhé světové války před naší školou
v Bartovicích k osvobození Ostravy.
 Slet čarodějnic v Bartovicích
Filipojakubská noc je inspirací pro náš „slet
čarodějnic“, který se konal dne 29. dubna.
Tato akce byla společná pro děti naší školy
v Bartovicích a pro děti MŠ Ještěrka. Děti
se převlékly do svých čarodějnických masek
a společně si zasoutěžily, létaly na košťatech, zatančily si ježibabí taneční vystoupení
a nikomu nechyběla dobrá nálada. Kouzelné
dopoledne bylo veselé a rušné. Za super čarodějnické výkony se osvěžily modrým lektvarem a získaly pravý čarodějnický diplom.

Akce s policií
Dne 17. května 2010 se na ZŠ Trnkovecká
uskutečnilo další setkání v rámci projektu prevence kriminality „Společné aktivity majority
a romského etnika“, na který nám poskytlo grant
statutární město Ostrava v částce 40 000 Kč.
Akce proběhla ve spolupráci s Městskou
policií Ostrava, která připravila pro děti
bohatý zábavný program tematicky zaměřený
na dodržování pravidel na silnici i v životě.
Děti soutěžily, řešily různé hádanky, dokreslovaly obrázky, vyzkoušely si jízdu na kole či
štafetový běh. Byly pro ně připraveny sladké
a věcné odměny. My dospěláci jsme s radostí
pozorovali jiskřičky v očích dětí a jejich šťastný
úsměv. Proto bychom chtěli poděkovat strážníkům skupiny prevence MP Ostrava – paní
Margaretě Noskové, Dagmaře Kolkové, Janě
Koběrské, panu Jaromíru Kolaříkovi a Petru
Matoušovi – za vzornou organizaci a vedení
akce. Všem se moc líbila.
Mgr. Eva Čermáková, ZŠ Trnkovecká

 Den matek
Příjemný dáreček si připravili žáci ke svátku
Dne matek. Všechny děti naší školy se chtěly
pochlubit svým vystoupením i dárečky, které
maminkám přichystaly.U vystoupení měly
trošku trému, ale rodiče, prarodiče a další
hosté byli to nejmilejší publikum.
PaedDr Marcela Šimčíková,
odloučené pracoviště Bartovice, ZŠ Vrchlického

Filipojakubská noc

V pátek 30. 4. 2010 se konala již druhá
Filipojakubská noc, kterou připravilo SRPŠ.
Na školním hřišti se sešli dospělí i děti
v maskách čarodějnic a čarodějů. Dospěláci
vybrali 6 nejkrásnějších čarodějnic. Na prvních šesti místech se umístily čarodějky:
Dominika Ličšáková, Lucie Linhartová,
Alena Sýkorová, Alice Štrochová, Magdaléna
Chudá a Gabriela Holmanová, ale žádná
maska neodešla s prázdnou, protože školní
klub pro děti, které si daly s maskou práci,
vyrobil krásné medaile.
Děti ze školní družiny zatančily čarodějný tanec na písničky z pohádek. Maminky
ze SRPŠ letos v yrobily úžasné diplomy
a na školním hřišti nachystaly zajímavé soutěže: hod pavoukem, slalom na koštěti, rybolov, hod na koště a uklízení pavouků. Každý
soutěžící dostal sladkou odměnu. Další obětaví
rodiče připravili grilované maso, párky a jiné
dobrůtky. Všichni se dobře bavili a už teď
se moc těšíme na další slet čarodějnic.
Lucie Linhartová, VI. A, ZŠ Vrchlického
Fotografie najdete na poslední straně
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Motocyklové závody
budou už za měsíc
Pouhý měsíc nás dělí od největší motoristické akce, kdy se první prázdninový víkend
3. a 4. července sejdou tisíce motoristických
fanoušků na Okruhu Františka Bartoše, který
je svým programem a pozvanými závodníky
reprezentativní sportovní události zaštítěnou
významnými osobnostmi a již podruhé je hostitelem a partnerem město Ostrava.
Závodní okruh v Ostravě – Radvanicích
je pojmenován podle ostravského silničního
motocyklového závodníka a jednoho z nejlepších účastníků mistrovství světa v padesátých letech, který přímo na závodním okruhu
dlouhá léta pracoval a nedaleko odtud i bydlel.
V hodnocení premiérových motocyklových
závodů u nás byl Okruh Františka Bartoše
zúčastněnými jezdci, delegovanými činovníky
a akreditovanými novináři hodnocen nejlépe, proto dostali místní pořadatelé důvěru
Autoklubu České republiky, který závod zařadil do mistrovství republiky, do nového mezinárodního šampionátu Czech road racing cupu,
do Přeboru ČR a je rovněž zapsán v kalendáři evropské motocyklové federace UEM.
Třetí závod pětidílného mistrovství republiky nabízí špičkové sportovní zážitky a nejkvalitnější jezdecké pole v celé 81 leté historii
silničních motocyklových závodů pořádaných
v Ostravě. Ve startovní listině figurují všichni
loňští vítězové, mezi největší favority patří
obhájci dvojnásobných vítězství František
Loučka, který byl zároveň absolutním vítězem
a Petr Kunz, domácí posádka Richard Bílý –
Milan Vorel, kteří obhajují 1. místo v závodě
sajdkár, dvojnásobný mistr Evropy Eduard
Klímek ve třídě Klasik, bratři Kameničtí
ve třídě Supermono do 800 ccm, čím dál
více populárnější Martin Loicht z Rakouska,
který se divákům představí hned ve 4 třídách.
Divákům není nutno připomínat, že vloni stál
celkem třikrát na stupních vítězů.
Nováčky a kandidáty na vítězství jsou Klaus
de Monte, kterého zdobí titul mistra Německa
v závodě sajdkár, další Němec Henrik Voit, od
kterého se očekává vítězství ve volných třídách
do 250 ccm a 600 ccm. Početnou výpravu tvoří
slovinští jezdci, v závodě sajdkár by se měly objevit jejich 3 posádky - Edo Kolenc, pětinásobný
slovinský mistr, Aleš Kokalj a Matjaz Lesjak.
Vzhledem ke své sportovní úrovni a atraktivitě se Okruh Františka Bartoše těší velkému
zájmu diváků všech věkových skupin. Kromě
mezinárodního závodu silničních motocyklů
a sajdkárů připravili pořadatelé z občanského sdružení RABA Motosport z OstravyRadvanic také bohatý doprovodný program,
ve kterém nezapomněli ani na ty nejmenší
a na začátek prázdnin pro ně připravili dětský
den se spoustou atrakcí, dopravně bezpečnostních soutěží a spoustou věcných cen.
Pro dospělé je připraven kulturní program,
ve kterém vystoupí Radek Pastrňák ze skupiny Buty spolu s dalšími hudebníky.
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Stolní tenisté si na jaře polepšili
Stol n í ten i sté „ A“ d r u ž st va S okola
Radvanice-Bartovice, kteří skončili po podzimních zápasech v krajské soutěži na osmém
místě, si lepšími výkony na jaře své umístění
zlepšili.
Konečná tabulka krajské soutěže mužů
skupiny „A“:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Frýdlant
Klubsten Karviná
Český Těšín
Stonávka
Havířov D
Radvanice-Bartovice A
Krmelín
Ropice
SIKO Orlová D
VOKD Karviná
Slezan FM B
Nový Jičín C

Vítězství Remíza Porážka Celkem
bodů

22
20
16
11
10
9
9
8
8
7
5
1

0
0
0
1
2
3
1
2
1
1
1
0

0
2
6
10
10
10
12
12
13
14
16
21

88
82
70
56
54
52
50
48
47
44
38
25

Pořadatelé věří, že jim letos vyjde počasí
a že bude překonán rekord v počtu zúčastněných závodníků, kterých vloni přijelo 126
z Česka, Slovenska, Německa a Rakouska.
Ví kendov ý program bude zahájen již
v pátek 2. července administrativní a technickou přejímkou závodníků a jejich motocyklů,
v sobotu 3. července se konají tréninkové jízdy
a v neděli 4. července závodní jízdy. Začátek
je stanoven po oba dny na 10. hodinu, závodní
trať se pro běžný provoz uzavírá v 9.00 hodin,
pro občany bydlící kolem závodního okruhu
se závodní trať uzavírá v 9.45 hodin.
Občané Radvanic a Bartovic mají vstup
zdarma po oba dny, stejně jako diváci se jménem František Bartoš.
Ing. Miroslav Lindner

Nabízíme k pronájmu zděný
objekt na ulici Menšíkova 324/9
patřící k farnímu úřadu Husova
sboru – bývalý obchod potravin
v Radvanicích.
V případě zájmu volejte
na tel. 775 092 801

Pronajmu garáž
na Kozácké ulici
v Ostravě-Radvanicích.
Tel: 608 442 953

Do divize postupuje Frýdlant, do okresního přeboru 1. třídy sestupuje Nový Jičín C.
Úspěšnost našich hráčů v této soutěži: Lapicz
85 %, Merta 53 %, Pavlínek 41 %, Pastrňák
40 %. „B“ družstvo naší TJ hraje v městském
(okresním) přeboru 1. třídy. Z 24 utkání vedou
bezpečně tabulku s 97 body (s jednou porážkou) a mají zajištěn postup do krajské soutěže.
Úspěšnost hráčů: Debald 79 %, Hrstka 76 %,
Lodňan 71 %, Sargánek 69 %.
„C “ družstvo hrající většinou ve složení Sargánek, Chobot, Kolenčiak, Hrbáček
a Hečko se umístilo v městském přeboru
na 2. místě a zajistilo si postup do městského
přeboru 1. třídy.
„D“ družstvo se umístilo v městském přeboru na 7. místě.
Bořivoj Řeháček

Myslivecké okénko

Červen je v přírodě měsícem barev
a vůní, ale také dobou narození nového
života, kdy na svět přichází spousta mláďat.
Proto se snažme zvěř co nejméně vyrušovat.
V žádném případě se nedotýkáme malých
srnčátek, která se zdají být opuštěná, ale
jejich matka je vždy nablízku.
Topinky s bažantím (kuřecím) masem
Připravíme si vařené bažantí (kuřecí)
maso z polévk y, marinádu na steak y
(pikantní), olej, jednu cibuli, jednu zelenou
kapii, dvě rajčata, trochu kečupu a strouhaný tvrdý sýr. Vařené maso obereme z kostí
a orestujeme spolu s marinádou na rozpáleném oleji. Přidáme na nudličky nakrájenou
cibuli, kapii a rajčata a podusíme, až se zelenina prohřeje, ale zůstane křehká. Přidáme
trochu kečupu a opět prohřejeme. Dále
si připravíme topinky, na které naložíme připravenou směs a posypeme na hrubo strouhaným sýrem.
MS Bučina Bartovice, o.s.
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PEÈEME:
BARTOVICKÝ CHLÉB
tradièní výroba chleba zadìlávaného
kváskem na klasické parní peci

svatební koláèe
a jiné chutné sladké
i slané peèivo pro Vás.

Zaruèená kvalita a dlouhá trvanlivost !
Srdeènì Vás zveme k nákupu.

otevøeno: po-pá 6:00 - 18:30
Ostrava - Bartovice, Šenovská 295
tel.: 777 765 751

TJ Baník Radvanice pokračuje nadále v práci s mládeží
Dne 14. března se uskutečnil fotbalový turnaj čtyř o pohár starosty
Radvanic a Bartovic. Turnaj se uskutečnil v tělocvičně SOU v Ostravě-Kunčičkách.
Na turnaji bojovaly o vítězství čtyři celky: Hrušov, Michálkovice,
Zárubek a domácí celek TJ Baník Radvanice. První zápas nedopadl
pro naši mládež moc dobře. Fotbalisté začali turnaj rozpačitě a ustrašeně a než se rozkoukali, tak prohráli první utkání. Postupem času
získali pevnou půdu pod nohama a zbytek turnaje už nezaváhali.
Výsledky
Radvanice – Zárubek
2:3
Radvanice – Hrušov
10:1
Radvanice – Michálkovice 4:2
Pořadí turnaje
1.místo TJ Baník Radvanice
2.místo Michálkovice
3.místo Zárubek
4.místo Hrušov
Panu starostovi Ing. Břetislavu Blažkovi, CSc., děkujeme za účast
na turnaji. Naší mládeži pak patří poděkování za skvělou reprezentaci
TJ Baník Radvanice.
Začala jarní část sezony 2010, kde náš dorost bude bojovat o postup
do městského přeboru. Žáci se pokusí o nemožné a udrží vyšší soutěž.
Přípravka bude bojovat o třetí místo ve své soutěži.
Pokud mají rodiče zájem o to, aby se jejich děti naučily fotbalovému umění, mohou přijít každé úterý nebo čtvrtek od 17.30 hodin,
kdy nabíráme zájemce do přípravky, dorostu i žáků. Dorost a žáci
pravidelně trénují v úterý a ve čtvrtek od 17.30 hodin, přípravka podle
zápasu.

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

QQ Vítězné mužstvo TJ Baník Radvanice se starostou městského obvodu
Ing. Břetislavem Blažkem, CSc. Foto: TJ Baník Radvanice
Děkujeme rodičům za důvěru, kterou v nás a v naši práci vložili.
Všem trenérům a asistentům, kteří vykonávají tyto funkce zadarmo
a ve svém volném čase, pak patří náš dík.
Informace ohledně kopané získají zájemci na telefonním čísle
731 384 450.
R. Tománek, předseda oddílu TJ Baník Radvanice

Sportovní zápolení
Sportovní zápolení pokračovalo i během měsíce
dubna. Žáci 6.–9. třídy se
zúčastnili turnaje v malé
kopané na hřišti TJ Baníku
Radvanice. Mladším žákům
se velmi dařilo a celý turnaj vyhráli s neuvěřitelným
skóre 20:2. Družstvo hrálo
ve složení: Filip Blažek,
Patrik Bla žek, Josef
Zaviatič, Patrik Pecina,
Dav id Joná š, Koloma n
Demeter a Michal Borak. Postupují do krajského kola, které se uskuteční 30. 5. v Krásném Poli.
Starším žákům se už tak nedařilo a obsadili 4. místo.
Mladší žáci se také zúčastnili obvodního kola ve vybíjené. Obsadili
1.místo a postoupili do městského kola, které se konalo v Plesné,
a zde skončili na 4. místě.
Na škole proběhla i tradiční soutěž ve šplhu pro žáky 1. stupně.
Za nadšeného povzbuzování se na prvních místech umístili: Martin
Kotlár (0.roč.), Gabriela Blažková (1. roč.), Vendula Hillová (2. roč.),
Jan Leško (3. roč.), Vanesa Ištoková (4. roč.), Kristian Plachký (4. roč.).
Všem sportovcům za jejich výkony blahopřejeme.
Text a foto Mgr. Ivana Kačmaříková, ZŠ Trnkovecká

Zavolejte nám:
Na míru
Bez špíny
Pevné ceny
Bez bourání
Kvalita PORTAS
Výměna
zámkových vložek
za certifikované
proti poklepové
metodě

� 596 62 40 66

724 25 46 29
odborný závod PORTAS
RODOKOV
Novoveská 101
709 00 Ostrava-Mar. Hory

www.rodokov.cz

v ystou pení josefa m lad é ho a náhlovsk é ho

den č arod ě j nic ve školce z a j eště r kou

filipojaku bsk á noc ve škole vrchlick é ho

m á j ový koncert ZUŠ ve společensk é m dom ě
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