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Pozvánka
na pouť
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V roce 2009 jsme opětovně
hospodařili bez chyb a nedostatků
Městský obvod rozdělil finance v hodnotě více než 4 miliony korun

Srdečně zveme všechny spoluobčany
na již tradiční XVI. bartovickou pouť
ke sv. Anně, která se bude konat
v sobotu 31. července od 15 hodin
před hasičskou zbrojnicí
a ZŠ v Ostravě-Bartovicích. (red)

Pozvánka na Okruh
Františka Bartoše
Zveme vás na první prázdninový víkend
3. a 4. července na Okruh Františka Bartoše,
který se uskuteční v našem městském obvodě.
Závod nese jméno motocyklového závodníka
(1926 –1987), účastníka mistrovství světa
v 50. letech, který na místním závodním
okruhu léta pracoval a nedaleko i bydlel.
Pořadatelé radvanického sdružení RABA
Motosport připravili třetí závod mistrovství ČR, který je započítáván i do mezinárodního šampionátu Czech Road Racing
Cup. Na startu budou všichni loňští vítězové.
Třeba František Loučka a Petr Kunz, ostravská posádka na sajdkáře Richard Bílý –
Milan Vorel, dvojnásobný mistr Evropy
Eduard Klímek, Martin Loicht z Rakouska.
Zvědavi budeme na mistry Německa v sajdkárách Klause de Monteho a Henrika Voita,
Slovince Eda Kolence, A leše Kokalja,
Matjaze Lesjaka aj.
Závodní trať v délce 3,5 kilometru,
pro diváky snadno dostupná a přehledná,
povede po ulicích Radvanické, Pikartské,
Trnkovecké a Pastrňákově, vše v dosahu autobusů MHD č. 22, 23, 29, 30, 38. Ředitelství
závodu a depo závodníků bude v místech
bý valého koupaliště na Poláškově ulici.
V sobotu se konají tréninkové jízdy, v neděli
závodní jízdy. Vždy od 10 hodin. Na děti
čekají atrakce, vstup je pro Radvanické
a Bartovické zdarma.
Ing. Ctirad Havlásek, vedoucí odboru MHDaP

Foto: Aleš Boháč

QQ Jednání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice se konalo 24. června. Zastupitelé
se sešli naposledy před prázdninami. 
Foto Zuzana Sedláčková
Auditorská společnost TOP AUDITING
přezkoumala hospodaření statutární ho
města Ostravy, městského obvodu Radvanice
a Bartovice, za rok 2009. Při přezkoumání stejně
jako loni nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Audit, který se týká hospodaření města
a všech jeho obvodů, je pravidelně prováděn
za každý kalendářní rok. Kromě hospodaření zkoumá dodržování povinností uložených
zákonem a dalšími právními předpisy o rozpočtových pravidlech a vedení účetnictví.
Hospodaření obvodu za rok 2009 bylo
uzavřeno na zasedání zastupitelstva městského obvodu 24. června 2010. Zastupitelstvo
souhlasilo s celoročním hospodařením bez
výhrad. Dle zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2009 od společnosti TOP
AUDITING byl učiněn závěr, že při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Výsledkem hospodaření za rok 2009 je přebytek ve výši 3 645 278,45 Kč. Po provedeném
finančním vypořádání se státem a statutárním městem Ostrava a přičtení volných zdrojů
u základního běžného účtu zůstává obvodu
k dispozici 4 321 292,45 Kč.
Rozpočtové příjmy r. 2009 byly plněny
ve většině případů rovnoměrně, v jednotlivých
případech bylo vykazováno vyšší plnění, např.
u příjmů z nájmů z bytů, nájmů z nebyto-

vých prostor, příjmů z pronájmů z pozemků.
Vzhledem k předpokládaným nižším příjmům
v roce 2010 ovlivněným ekonomickou krizí
a platbami daně z nemovitostí nebylo vyšší
plnění příjmů zapojováno do rozpočtu roku
2009 a bylo ponecháno k vytvoření rezervy
na nutné výdaje roku 2010.
V průběhu měsíců ledna až prosince 2009
byly městskému obvodu poskytnuty následující finance ze statutárního města Ostravy
a Moravskoslezského kraje:
- 6 100 tis. Kč na sociální dávky,
- 19 tis. Kč na školství,
- 593 tis. Kč na sociálně právní ochranu dětí,
- 750 tis. Kč na opravu hasičské zbrojnice
v Ostravě-Bartovicích,
- 900 tis. Kč na opravu místních komunikací
Na Pasekách a Majovského,
(Pokračování na straně 2)

V roce 2009 jsme opětovně…
(Pokračování ze strany 1)
- 5 550 tis. Kč na rekonstrukci hospodářského pavilonu Mateřské školky v Ostravě-Bartovicích,
- 65 tis. Kč na konání branných dnů,
- 75 tis. Kč na májové slavnosti,
- 450 tis. Kč na mzdy jednotky sboru dobrovolných hasičů,

Výdaje byly čerpány dle upraveného rozpočtu a v souladu s potřebami městského
obvodu. Podle potřeb městského obvodu byla
prováděna rozpočtová opatření.
V rámci rozdělení hospodářského výsledku
bylo rozhodnuto o dokrytí rekonstrukce hospodářského pavilonu MŠ Bartovice, dalších rekonstrukcích a opravách komunikací

včetně parkoviště u MŠ Bartovice, zvýšení
částky na údržbu zeleně, posílení v ýdajů
oprav a údržby pamětních desek a náhrobků
a posílení výdajů na bytovém hospodářství.
Bylo rozhodnuto o pokračování rekonstrukce
chodníků na obou hřbitovech.
Ing. Břetislav Blažek, CSc.,
starosta

Plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za 1—12/2009
Rozpočet 2009
v Kč

Skut. 1–12/2009
v Kč

Plnění

3412 Sportovní zařízení v majetku obce
6121 PD hřiště Dalimilova

PŘÍJMY

139 000,00

137 455,00

99 %

262 000,00

176 357,00

67 %

70 000,00

67 599,00

97 %

§ 3612 Bytové hospodářství

1341 Poplatek ze psů

195 000,00

199 445,00

102 %

1343 Poplatek za užívání VP

140 000,00

127 562,00

91 %

1347 Poplatek za prov. VHP

370 000,00

401 940,00

109 %

1351 Odvod výtěžku z provozování
loterií

284 000,00

279 321,00

98 %

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj

1361 Správní poplatky

660 000,00

619 020,00

94 %

100 000,00

99 722,00

100 %

1511 Daň z nemovitostí

2 500 000,00

2 639 950,74

106 %

6119 Sanace areálu bývalého
koupaliště

Daňové příjmy celkem

4 149 000,00

4 267 238,74

103 %

6121 Sanace areálu bývalého
koupaliště

292 000,00

291 550,00

100 %

10 607 912,60

105 %

2 920 321,00

101 %

20 000,00

20 000,30

100 %

32 347 000,00 31 648 208,20

98 %

6121 PD – Podleský potok

125 000,00

123 760,00

99 %

6121 PD Rybník Volný

291 000,00

281 940,40

97 %

6121 Projekty ostatní

358 000,00

269 537,00

75 %

6130 Pozemky

152 000,00

151 600,00

100 %

6122 Nákup čistícího a vysoušecího
zařízení na obleky

195 000,00

194 446,00

100 %

6122 Záchranné sáně, přívěsný
vozík

132 000,00

131 600,00

100 %

200 000,00

199 791,00

100 %

100 000,00

Nedaňové příjmy celkem
Kapitálové příjmy celkem
Neinvestiční transfery celkem
Investiční transfery celkem
Transfery celkem

2 902 000,00

5 942 749,35

100 %

38 291 000,00 37 590 957,55

5 944 000,00

98 %

Financování (zapojení rezervy)
PŘÍJMY celkem po konsolidaci

9 250 337,60
55 402 000,00 64 636 767,49

117 %

BĚŽNÉ VÝDAJE
Skupina č. 2 – Prům. a ostatní
odvětví hospodářství
Skupina č. 3 – Služby
pro obyvatelstvo

5 390 000,00

5 150 065,37

96 %

22 043 000,00 20 948 976,05

95 %

7 227 000,00

6 599 598,22

91 %

Skupina č. 5 – Bezpečnost státu
a požární ochrana

3 179 000,00

2 925 036,29

92 %

Skupina č. 6 – Všeobecná veřejná
správa a služby

16 549 000,00 15 707 338,50

95 %

VÝDAJE CELKEM

64 415 000,00 60 859 943,46

94 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
§ 2212 Silnice
2 367 000,00

2 252 130,98

95 %

30 000,00

29 988,00

100 %

5 888 000,00

5 886 499,35

100 %

37 000,00

37 000,00

100 %

§ 2219 Místní komunikace
6121 Rekonstrukce chodníků
§ 3111 Mateřské školy
6121 Rekonstrukce hospod.
pavilonu MŠ Bartovice
§ 3113 Základní školy
6121 PD stavební úpravy ZŠ
Vrchlického

§ 3632 Pohřebnictví
6122 Nákup WC

6121 Sanace areálu koupaliště –
inženýrská činnost

§ 5512 Hasiči

§ 6171 Činnost místní správy

Skupina č. 4 – Soc. věci a politika
zaměstnanosti

6121 Rekonstrukce parkovišť
Vrch., Čapkova, projekty

6121 Rekonstrukce bytů
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6121 Rekonstrukce budovy úřadu
6122 Kopírovací stroj

90 428,00

90 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem

10 758 000,00 10 441 404,03

97 %

VÝDAJE celkem po konsolidaci

64 415 000,00 60 859 943,46

94 %

Víte, že…
 15. listopadu 1848 hlučínský kaplan a český národní buditel
Cyprián Lelek (mj. sepsal školní učebnici „Slabikář a čítanka
pro menší dítky“, která vyšla v letech 1844–1871 v šesti vydáních
a poté byla úřady zakázána) byl zvolen za okres Ratiboř jako
jediný Čech z pruského Slezska poslancem pruského parlamentu.
 4. února 1850 na základě výnosu ministerstva vnitra bylo
v rakouském Slezsku utvořeno 421 místních obcí. Komunálními
orgány se měly stát obecní výbor a obecní představitelstvo skládající se ze starosty a dvou radních a volební období mělo být tříleté.
První volby se uskutečnily již v roce 1850, nové ale již nebyly
vypsány a zvolené orgány zůstaly v úřadech až do roku 1863.
 3. listopadu 1851 v rakouském Slezsku byly zrušeny výnosy
o češtině a polštině jako zemských jazycích a za jediný úřední
jazyk byla uznána němčina.

Ukončení školního roku 2009/2010
Samotnému poslednímu dni ve školním
roce 2009/2010 na školách v našem městském
obvodu předcházely slavnosti na obou mateřských školách dne 23. června, a to „pasování
školáků“. Děti, které po prázdninách nastoupí
do základních škol, se rozloučily se svou
mateřskou školou za přítomnosti svých rodičů
a prarodičů.
Na MŠ Těšínská slavnost pokračovala
na zahradě tanečním v ystoupením dětí
z této školky, dětí ze ZUŠ E. Runda, Slezská
Ostrava, soutěžemi a volnou zábavou. Děti
na obou školkách přišla pozdravit místostarostka Ing. Bc. Ivana Michálková a předala
jim malé dárky.
Pozornost k ukončení tohoto školního roku
pokračovala dne 29. června, kdy došlo k slavnostnímu setkání všech pedagogů z našich škol
s panem starostou Ing. Břetislavem Blažkem,
C Sc., m ístostarostkou I ng. B c. Ivanou

Michálkovou, vedoucí odboru MBŠaK Ing.
Ludmilou Tikovskou a předsedkyní komise
školství, mládeže a sportu Milenou Šotovou
v banketce Pharmosu.
S krásným hudebním programem vystoupil
akordeonový soubor ZUŠ E. Runda, Slezská
Ostrava, a pedagogové obdrželi malý praktický
dárek v podobě zápisníku s logem Radvanic
a Bartovic s kytičkou. Pan starosta všem přítomným učitelům poděkoval za jejich významnou,
tvůrčí a obětavou činnost. Setkání proběhlo
v družném hovoru s malým pohoštěním.
Posled n í den v tomto škol n í m roc e
2009/2010 patřil samotným žákům základních škol, kdy dostali vysvědčení. I tentokrát
navštívili zástupci úřadu našeho městského
obvodu, v čele s panem starostou, obě základní
školy a všem žákům 9. tříd předali „Pamětní
listy“ pro absolventa ZŠ za úspěšné ukončení školní docházky 2009/2010 se „sladkou

Májový koncert

kyticí“. Dále ocenili z těchto řad nejlepší žáky
knihou „Radvanice a Bartovice v letopisech
a obrazech“, a to:
 ze ZŠ Trnkovecká:
Martina Sariczkého za sportovní výkony
Pavlínu Bukoveckou za aktivní činnost na škole
 ze ZŠ Vrchlického:
Pavla Sporíka za sportovní výkony
Martina Sedláka za sportovní výkony
Martinu Slívovou za vynikající studijní výsledky
Závěrem pan starosta Ing. Břetislav Bla
žek, CSc., popřál žákům hezké prázdniny,
žákům 9. tříd dobrý začátek na středních školách a učebních oborech a pedagogům ještě
jednou poděkoval za jejich obětavou celoroční
práci a popřál zasloužený odpočinek a načerpání nových sil pro další školní rok.
Ing. Ludmila Tikovská,
vedoucí odboru MBŠaK

Povinné
očkování psů
Městský obvod Radvanice a Bartovice
zajišťuje i v letošním roce hromadné očkování psů proti vzteklině. Očkování provede privátní veterinární služba (MVDr.
Ivo Šimoní k, C Sc.) u psů starších 6
měsíců. Očkování je povinné na základě
zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
Očkování se uskuteční v pátek 3. září:
 od 8.00 do 11.00 hod. a od 14.30 do 16.00
hod. v Radvanicích ve dvoře radnice
 od 12.30 do 14.00 hod. v Bartovicích
na hřišti u hasičské zbrojnice

Ve Sp ole č en ském domě v O st ravě -Bartovicích proběhl koncert žáků ZUŠ E.
Runda, Slezská Ostrava, pobočky v Ostravě-Radvanicích, který se uskutečnil v rámci
oslav 705. výročí založení obce. Akci zahájil starosta obce Ing. Břetislav Blažek, CSc.,
s paní ředitelkou ZUŠ E. Runda, Slezská
Ostrava, Alicí Zábranskou.
Hudebn íc i ro z ez něl i s voje hudebn í
nástroje, jejich hru zpestřili zpěváci svými

melodick ý mi písněmi a tanečníci doplnili vynikajícími tanečními vystoupeními.
Obecenstvo jednotlivé výkony ocenilo potleskem. Sladká odměna na závěr všechny účinkující potěšila.
Poděkování patří paní Simoně Skupinové
za nádhernou výzdobu sálu.
Děkujeme všem dobrovolným dárcům, jež
finančně přispěli na vstupné. Částka 1 500 Kč
byla věnována ZUŠ E. Runda, Slezská Ostrava,
pobočce Radvanice. Z těchto peněz byly již
zakoupeny pracovní notové sešity pro výuku
hudební nauky. Přejeme všem žákům i učitelům báječné prázdniny!
Foto a text Jindra Lásková, MBŠaK

Cena za očkování je stanovena ve výši
100 Kč. Poplatek bude vybrán v místě
konání očkování. V ceně je zahrnut veterinární výkon, cena vakcíny a zdravotnického materiálu, potvrzení o očkování.
Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby
předvedení psi byli opatřeni náhubkem
a doprovázela je dospělá osoba.
Náhradní termín očkování není stanoven. Majitelé psů mají možnost psy
dovakcinovat ve veterinární ordinaci
v Ostravě-Michálkovicích (pondělí až
pátek od 15.00 do 19.00 hodin), případně
si očkování zajistit v jiné veterinární
ordinaci již za plnou cenu. V místě vpichu může dojít ke zduření, které během
14 dnů vymizí.
Ing. Břetislav Blažek, CSc.,
starosta
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Klub důchodců v Bartovicích v novém

Dne 3. června 2010 opět zahájil svou činnost Klub důchodců
v Bartovicích, a to ve svých staronových prostorách, ve kterých v uplynulém období probíhaly stavební práce. Starosta městského obvodu
Radvanice a Bartovice Ing. Břetislav Blažek, CSc., symbolicky přestřihl
pásku a připil šampaňským všem seniorům, aby se jim v nově vyma-

lovaných a uklizených prostorách líbilo. Aby tomu tak skutečně bylo,
se mimo jiné postaraly pracovnice občanského sdružení Pro Victus,
paní Demeterová a Žigová.
Mgr. Irena Kopciuchová, vedoucí odboru sociálních věcí
Snímky: Jiří Jokel

Z jednání samosprávy obvodu

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice
na své 81. schůzi dne 19. května 2010
- ro z ho d la o u z av ř en í pl n ýc h mo c í
pro JUDr. Miroslava Pavelky k zastupování ve věci exekučně vymáhaných
pohledávek
- rozhodla o uzavření smlouv y o dí lo
na „Výměnu stávajících oken v bytovém
domě, ul. Trnkovecká 1106/5 v Ostravě-Radvanicích“ za cenu 188 223 Kč
se zhotovitelem DEC-PLAST Trade
- rozhodla o uzavření smlouv y o dí lo
na „Výměnu stávajících oken v bytovém
domě, ul. Těšínská č. 1104/259, 1105/261
v Ostravě-Radvanicích“ za cenu 601 503
Kč se zhotovitelem DEC-PLAST Trade
- rozhodla o uzavření smlouv y o dí lo
na „Výměnu stávajících oken v bytovém
domě, ul. Čapkova 1019/54, 1020/56,
1021/58 v Ostravě-Radvanicích“ za cenu
698 2 40 Kč se zhotov itelem SV ĚT
OKEN
- rozhodla o zaslání výzvy k podání nabídek na zhotovitele stavby „Okružní
křižovatka ulic Těšínská – Lihovarská –
Čapkova v Ostravě-Radvanicích“
- rozhodla o uzavření darovací smlouvy
s M AYA K Corporation ve v ýši 858
Kč na nákup koláčů – výrobky vlastní
výroby, který byl přijat za účelem občerstvení pro děti na akci Den dětí na hřišti
u ZŠ v Ostravě-Bartovicích ve spolupráci
s klubem důchodců Bartovice
- rozhodla o uzavření smlouvy o vstupu
na pozemek parc. č. 928/1 v k. ú. Radvanice
za účelem stavby „Rekonstrukce vodovodního řadu DN 80 na ul. Na Svahu
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a Kozácká” s investorem Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava
- rozhodla o posk y tnutí bezplatného
pronájmu Klubu důchodců Radvanice
Zák ladní organizaci Svazu postižených civilizačními chorobami Ostrava-Radvanice v délce 5 dnů v roce
- rozhodla o u zav řen í veřejnopráv n í
smlouvy o změně využití území pro stavbu
“Terénní úpravy pro umístění tenisového
kurtu na pozemcích 411/1 a 411/2 v k. ú.
Radvanice“
- vyjádřila souhlas s přemístěním a zřízením „Dočasného sběrného dvor u
Bartovice“ na pozemku parc. č. 1025/6
v k. ú. Bartovice
- projednala žádost ČR – Okresního soudu
v Ostravě o podání stanoviska ve věci
EMI spol. s r.o. a rozhodla o trvání
žaloby vůči žalovanému EMI spol. s.r.o.
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice
na své 82. schůzi dne 2. června 2010
• schválila provozní řády klubů důchodců
v Radvanicích, v Bartovicích a v Domě
s pečovatelskou službou
• souhlasila s umístěním stavby „2 ks
neo s větlených rek la m n ích pa nelů“
na pozemku parc. č. 215/2 v Bartovicích
pro potřeby územní ho a stavební ho
řízení
• projednala informaci K rajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
o výsledku měření hluku na ul. Rudné
v Bartovicích v lokalitě Nad Lučinou
s tím, že hlukové limity nejsou překračovány
• souhlasila se změnou projektové dokumentace pro stavbu „Zástavba bytových
domů na ulici U Stavisek, Ostrava-Radvanice“ – s umístěním nízkopodla ž n ích nájem n ích by tov ých domů

•

•

•

•

•

•

do 3. NP v rámci kategorie „přípustné“
pro funkční plochy „Bydlení individuální“ na pozemcích parc. č. 839/1, 839/2,
839/3, 841 a 842 v Radvanicích, a dále
se sloučeným územním a stavebním
řízením stavby „Přemístění operačních
nádrží“, úprava a doplnění stávajícího
technologického zařízení PS 36 Hrubá
kondenzace VKB č. 11 v ArcelorMittal
Ostrava
souhlasila s konáním příměstského tábora
v objektu Klubu důchodců v Radvanicích
pro děti 2. až 5. ročníků základních škol
městského obvodu ve dnech 2.–6. srpna
2010
rozhodla o uzavření smlouvy o škodovém
pojištění odpovědnosti za škodu z pořádání kulturních akcí za jednorázovou
úhradu ve výši 4 800 Kč s pojistitelem
Generali Pojišťovna
rozhodla o zveřejnění oznámení o záměru
pronájmu části střešního a půdního prostoru na Základní škole Vrchlického
za účelem umístění antén na internet
pro občany, firmy a neveřejná sdružení
souhlasila s organizačním opatřením
k zajištění „Rozloučení s májovými dny“
dne 5. června 2010 ve venkovních prostorách TJ SOKOL Radvanice-Bartovice
rozhodla o u zav řen í veřejnopráv n í
smlouvy o provedení stavby „Terénní
úpravy pro umístění tenisového kurtu
na pozemcích 411/1 a 411/2 v k.ú.
Radvanice“
souhlasila s umístěním stavby „reklamní ho zař í zení“ na pozemcích parc.
č. 3221/1 a 2131/3 v Radvanicích společnosti OUTDOOR AKZENT po předchozím souhlasu Rady města Ostravy
Ing. Renata Nytrová,
tajemnice

Informace k legální likvidaci bioodpadu
Jarní, letní i podzimní období na našich
polích a zahradách je spojeno kromě příjemných okamžiků i s problémem likvidace
rostlinné hmoty, ať už se jedná o pokosenou
trávu, plevel z pletí záhonů, spadlého listí
nebo dřevní hmotu z ošetření dřevin. Vzniká
množství rostlinného odpadu, který je nutno
likvidovat v souladu s platnými právními
předpisy. Připomínáme tedy zásady, kterými
je nutno se řídit.
Podle ustanovení § 3, odst. 5, zákona
č. 86/2002 Sb., o ovzduší, v platném znění,
spalovat v otevřených ohništích, krbech nebo
otevřených grilovacích zařízeních lze pouze
dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály
a plynná paliva určená výrobcem. Uvedená
paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Tolik znění zákona
o ovzduší.
V praxi však zcela určitě nelze zabezpečit
např. u listí, natí či pokosené trávy absolutní
suchost tohoto rostlinného materiálu tak, aby
se při jeho pálení vyskytl jen minimální kouř.
Převážně při spalování nedokonale usušeného

rostlinného materiálu je výsledným efektem
dusivý kouř, linoucí se do širokého okolí,
který může být důkazem toho, že je spalován
jiný než suchý rostlinný materiál. Může to
být posuzováno jako porušení výše uvedeného
zákonného ustanovení a ve správním řízení
může být uložena pokuta ve výši od 500 Kč
do 150 000 Kč.
Rostlinný odpad je tedy možno spalovat
v otevřených ohništích jen zcela suchý a přitom je vždy povinnost toho, kdo pálení provádí,
respektovat ustanovení § 127 občanského zákoníku tak, aby spoluobčané nebyli obtěžováni
kouřem nad míru přiměřenou místním poměrům (převážně se jedná o spalování o víkendech,
v horkém bezvětrném počasí, při inverzi apod.).
Upozorňujeme občany, že likvidaci rostlinného odpadu lze provádět pouze formou
kompostování na vlastním pozemku nebo jej
lze uložit do sběrných dvorů, odkud je odvážen do kompostárny provozované společností
OZO Ostrava.
OZO rovněž přišlo s nabídkou nadstandardní služby, a to zajištění sběru a svozu

Kde najdete válečné hroby
Na webových stránkách Ministerstva obrany
ČR www.valecnehroby.army.cz byl zpřístupněn portál pro veřejnost, kde je možné vyhledávat informace o válečných hrobech. Portál
je výsledkem několikaleté práce pracovníků
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností,
Ministerstva obrany České republiky a krajských úřadů. Nachází se zde i váleční hroby
a pietní místa umístěná v obvodu Radvanice
a Bartovice.
Podle informací odboru krizového řízení
Magistrátu města Ostravy se v Ostravě nachází
celkem 221 válečných hrobů a pietních míst.
Největší a nejznámější je mauzoleum
v Komenského sadech, kde je 597 uren
s popelem sovětských vojáků a 5 uren československ ých občanů. Tento památní k
je národní kulturní památkou, zapsanou
od roku 1978. Další pomník, věnovaný obětem
1. a 2. světové války, který je kulturní památkou zapsanou od roku 1958 (tzv. Zborovský
památník – památník legionářů), se nachází
v Husově sadu. V Ostravě máme pouze jeden
pomník k prusko-rakouské válce z roku 1866,
všechny ostatní jsou k 1. a 2. světové válce.
Ve válečných hrobech a na pietních místech

na území Ostravy je pohřbeno a připomenuto
2 818 obětí 1. světové války a 12 032 obětí
2. světové války.
Jarmila Kolkopová, odbor MBŠaK
Foto: Zuzana Sedláčková

Připravovaná stavba bytů pod LDN
Vzhledem k tomu, že se neustále objevují dotazy k připravované stavbě „Zástavba
bytových domů na ul. U Stavisek, Ostrava –
Radvanice“, jsme kontaktovali zástupce projektanta a investora, aby nám podali informace
k připravované stavbě. Investor stavby organizace GIP GROUP, a.s., v současné době jedná
s několika bankami o možnosti úvěrování
tohoto projektu v rámci tzv. první fáze zahájení
výstavby dvou objektů na pozemku parcelní
číslo 839/1 v k.ú. Radvanice. Projekční kan-

celář RUSTICUS s.r.o. nyní vyřizuje změnu
projektové dokumentace, která spočívá v rozšíření bytové výstavby o tři objekty i na pozemcích parcelní číslo 839/2, 841 a 842 v k.ú.
Radvanice. Celý komplex bude tvořen sedmi
bytovými domy do třech nadpodlaží. Součástí
areálu budou dvě menší parkoviště a ozelenění
včetně dětského koutku. Věříme, že se podaří
investorovi již zajistit finanční krytí této stavby
a práce budou brzy zahájeny.
Ing. Bc. Ivana Michálková, místostarostka

zeleně. Služba by spočívala v přistavení hnědé
nádoby na bioodpad (odvětraná nádoba, aby
nedocházelo k zahnívaní ukládané zelené
hmoty) o objemu 120 l nebo 240 l přímo
k objektu objednatele služby, který by byl
v období od 1. 4. do 30. 11. svážen 1×
za 14 dnů. Tato služba počítá s bezplatnou
likvidací odpadů, ale s úhradou objednatele
za přistavení nádoby a svoz odpadů. Cena
služby je nabízena za 120litrovou nádobu 480
Kč/rok a za 240litrovou nádobu 640 Kč/rok.
Službu bude možno rozběhnout jen v případě, že bude dost zájemců o její poskytování.
Jedná se nám v této fázi pouze o průzkum
Vašeho zájmu o nabízenou formu likvidace
bioodpadů.
Tímto Vás milí spoluobčané žádáme, abyste
v případě svého zájmu kontaktovali paní
Pavlu Kolářovou, ekologa odboru výstavby,
životního prostředí a vodního hospodářství,
a to na telefonním čísle 599 416 143 nebo
na e-mailu pkolarova@radvanice.ostrava.cz.
Pavla Kolářová,
ekolog OVŽPaVH

Provozní řády
pro kluby důchodců
Dne 2. června 2010 usnesením číslo 2179/82
schválila Rada městského obvodu Radvanice
a Bartovice „Provozní řády“ pro všechny kluby
důchodců – v Radvanicích, Bartovicích i v domě
s pečovatelskou službou. Tyto provozní řády
jsou závazné pro všechny členy klubů důchodců.
Kluby slouží pro společenskou, kulturní a jinou
zájmovou činnost návštěvníků klubů z řad seniorů. Tuto činnost řídí zástupci návštěvníků prostřednictvím samosprávy klubu důchodců podle
vlastního programu činností. Návštěvy a využití
prostor KD musí být v souladu s provozní dobou,
s přijatým programem a časovým rozvrhem jednotlivých akcí. Vzhledem k tomu, že všechny
kluby důchodců v Radvanicích a Bartovicích
působí v prostorách, které jsou součástí majetku
našeho městského obvodu, bylo nezbytné vymezit podmínky užívání. Senioři totiž mohou využívat tyto prostory bezplatně, narozdíl od ostatních
uživatelů těchto prostor, kteří nespadají do kategorie členů klubů důchodců.
Mgr. Irena Kopciuchová
vedoucí odboru sociálních věcí

Automat na jízdenky
S ohledem na význam tří zastávek městské hromadné dopravy a příměstské dopravy
pod společným názvem Ještěrka v oblasti
ozdravného centra v Bartovicích zde bude
umístěn prodejní automat na výdej jízdenek. Instalaci provede Dopravní podnik
Ostrava a.s. na zastávce ve směru do centra
Ostravy ve druhé polovině letošního roku.
Ing. Ctirad Havlásek, vedoucí odboru MHDaP
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Jubilanti slavili narozeniny
V měsíci květnu 2010 oslavili své krásné životní
jubileum 80 let pan Jiří Stoško, pan Zdeněk
Kusiak, paní Jarmila Ščurková a paní Helena
Suchánková. Své 85. narozeniny oslavila paní
Anna Hovorková a v neuvěřitelné životní pohodě
oslavila své 97. narozeniny paní Anna Baranová.
Oslavencům, dlouholetým obyvatelům našeho
městského obvodu Radvanice a Bartovice,
osobně pogratuloval starosta městského obvodu
Ing. Břetislav Blažek, CSc., vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí Mgr. Taťána Frajs
a matrikářka Šárka Krkošková. Do dalších
let přejeme pevné zdraví, životní elán, osobní
pohodu a stále dobrou náladu.
Text a foto Mgr. Taťána Frajs, vedoucí odboru
organizačního a vnitřních věcí

QQ Kusiak Zdeněk, 80 let

QQ Hovorková Anna, 85 let

QQ Ščurková Jarmila, 80 let

QQ Suchánková Helena, 80 let

QQ Stoško Jiří, 80 let

Koncert
pro seniory

Kalendář
událostí
v měsíci červenci
84. schůze Rady MOb RaB – kancelář
starosty
25. 7. 15:00 Setkání u kapličky sv. Anny v Bartovicích
21. 7.

15:00

31. 7.

15:00 XVI. bartovická pouť ke sv. Anně

Poděkování
Od října 2009 do letošního jarního měsíce
května probíhala rekonstrukce hospodářského pavilonu mateřské školky v Bartovicích,
v jehož prostorách se nachází klubovna bartovického Klubu důchodců. Z těchto důvodu
se jeho členové scházeli v prostorách radvanického Klubu důchodců. Celých osm měsíců
se mohli plně spolehnout na pomoc správkyně
klubu – paní Věry Bartuselské. Za vstřícnost
a laskavé vystupování si výbor KD Bartovic
dovoluje touto cestou této usměvavé paní
poděkovat.
Lumír Adamus, předseda KD Bartovice
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QQ Baranová Anna, 97 let

Dne 13. května 2010 se konal odpolední koncert v Domě s pečovatelskou službou v Bartovicích.
Své umělecké začátky seniorům předvedly děti
ze ZUŠ Moravská Ostrava, Sokolská tř. 15.
Pod vedením učitelek p. Blahové a Manové zde
děti zahrály skladby Chopina, Mozarta, Slavického
aj. Na koncert zavítala i místostarostka městského
obvodu Radvanice a Bartovice Ing. Bc. Ivana
Michálková. A že se koncert povedl a líbil, o tom
svědčily slzičky v očích seniorů.
Mgr. Irena Kopciuchová,
vedoucí odboru sociálních věcí

Naši jubilanti v červenci 2010
Blahopřejeme!
Adi Gejza, Jana Polešenská, Naděžda Kotrčová, Miroslava Lakomá, Jan Kempný,
Juraj Bereš, Otakar Kuchař, Jiří Stoklasa, Libor Wojcik, Josef Macura,
Pavla Fasorová, Jaroslav Kresta, Josef Gajovský, Jana Klinerová, Hana Míčková,
Marie Zajícová, Vlasta Parčiová, Eva Neckářová, Marie Kellerová, Roman Biela,
Jiří Gondek, Rudolf Steffek, Drahoslav Gondek, Pavla Majerová,
Veronika Rožašová, Milena Šotová, Jarmila Ryšková, Zdenka Ludvinová,
Erna Slívová, Sylva Wranová, Vlasta Štverková
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.

Vždy jsme Tě měli rádi,
nikdo a nic Tě nikdy nenahradí.
Dne 24. 7. 2010 je to již 5 let,
co nás tragicky opustil ve věku 21 let
náš milovaný

PETR BUZEK.

Dne 1. 7. 2009
nás nečekaně opustil

Ing. Oldřich Buzek.
Kdo jste ho znali,
vzpomeťe s námi.

Nikdy nezapomeneme.
Rodina a kamarádi.

Rodina

Dne 26. července 2010
vzpomeneme 5. výročí úmrtí mojí babičky,
paní Drahomíry
roz. Grammerové.

SZOPOVÉ,

V únoru jsme vzpomněli její nedožité
75. narozeniny.
Vzpomíná a nikdy nezapomene
vnuk Zdeněk s rodinou.

Dne 13. června 2010
by se dožil pan

Rudolf Hrabec
z Radvanic 100 let.

S láskou vzpomínají dcery Zdena,
Draža, Milada a snacha Eva
s rodinami.

Noc kostelů v Radvanicích mile překvapila
Zatímco se zraky většiny národa upíraly
k volebním urnám, kroky řady nadšenců
zamířily v pátek 28. 5. navečer do otevřených
kostelů, kde se právě začínala dít u nás zatím
ojedinělá akce s názvem Noc kostelů. Při přípravě této akce jsme si říkali, že jakýkoliv
počet návštěvníků převyšující počet organizátorů (cca 13) budeme považovat za úspěch.
Celkový počet účastníků, kterých bylo asi dvě
stovky, nás proto mile překvapil. A myslím,
že ti, kteří přišli, opravdu nelitovali.
Osou Noci kostelů byly komentované prohlídky, kdy se návštěvníci díky výkladu i vystaveným liturgickým knihám, předmětům a oděvům
seznámili s historií i současností farnosti
a kostela a nahlédli i do míst, kam běžně není
přístup. V lodi historie bylo možné na výstavních panelech, které budou v kostele i nadále,
podrobně nahlédnout do některých historických
dokumentů a starých fotografií. Loď současnosti naopak nabídla seznámení se současnými
liturgickými knihami i fotografiemi ze života

farnosti. Návštěvníky zde očekával místní kněz,
který odpovídal na nejrůznější dotazy a na požádání žehnal přinesené předměty. V zadní části
této lodi vyráběly děti svíce, kreslily obrázky
a postupně plnily připravenou země-polo-kouli.
Vše podbarvovala vůně kadidla a chrámové varhanní hudby. U varhan se návštěvníkům věnoval
místní varhaník p. Ing. Karel Koběrský, který
se za celý večer nezastavil ani na chvíli. Ti
odvážnější si prohlídku zpestřili také výstupem
na věž kostela.

Vítání občánků
V sobotu 19. června slavnostně přivítala
v obřadní síni radnice Radvanice a Bartovice
místostarostka městského obvodu Ing. Bc. Ivana
Michálková a vedoucí odboru organizačního
a vnitřních věcí Mgr. Taťána Frajs maličké
občánky, kteří se narodili v našem městském
obvodu v období od začátku roku 2010. Každé
z dětí obdrželo upomínkový list s věnováním paní místostarostky, říkanky, bryndáček
s nápisem „občánek Radvanic a Bartovic“
a maminka květinu. Našim nejmenším zazpívaly a zarecitovaly děti z mateřské školy
v Ostravě-Radvanicích pod vedením paní
učitelk y Čajkové a Kuchařové. K rásnou
a slavnostní atmosféru celého obřadu vítání
občánků zachytila i naše internetová televize
a záznam je k dispozici k nahlédnutí pro-

V druhé části večera zněla kostelem hudba
modernější v podání místní scholy mladých.
Po vystoupení scholy následoval zlatý hřeb
večera – působivá stínohra „Stvoření světa“.
Ondra v roli Stvořitele vytvořil na plátně vše
podle biblického příběhu a nakonec stvořil
člověka – Jonáše.
Noc kostelů jsme uzavřeli nočním výstupem
na věž a závěrečnou meditací, při které byly
čteny úmysly návštěvníků, tak jak je po celou
dobu večera formulovali při zapalování svíček
v zadní kapli kostela.
Noc kostelů v Radvanicích byla překvapivě
milým zážitkem a já děkuji všem, kteří ji vytvářeli i všem, kteří se přišli nechat překvapit.
A na závěr ještě jedno malé překvapení.
Od začátku června je v provozu nová webová
stránka naší farnosti: www.farnostradvanice.cz.
Zvu vás i touto cestou na návštěvu a prosím o trpělivost, protože s webem teprve
začínáme.
Foto a text Marek Jargus, farář

Pozvání
ke kapličce
Zveme všechny lidi dobré vůle na již
tradiční bohoslužbu slova, která se bude
konat v neděli 25. července v 15.00 hodin
u kapličk y svaté A nny v Bartovicích
na Bartovické ulici.
Za pořádající
Břetislav Buchta
střednictvím internetových stránek Radvanic
a Bartovic nebo na adrese www.radvanice.tv.
Text a foto Mgr. Taťána Frajs,
vedoucí odboru OaVV
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Úspěchy dětí z mateřské školy Bartovice
Sotva ve Valašském Meziříčí opadla velká
voda, přihnala se druhá vlna, a to v podobě
účastníků taneční soutěže Hot Dance 2010
ve formacích, tj. skupinovém tanci. Pod vedením Davida Krále vzniklo celkem 7 choreografií, na které se připravovaly nejen všechny
děti z Bartovické mateřské školy, ale také
celý kolektiv MŠ, který se podílel na vytváření
kostýmů ke každé z nich.
V sobotu 23. května nastoupilo 50 nedočkavých dětí do autobusu a vyrazili jsme směr
Valašské Meziříčí. V místní tělocvičně se pak
děti převlékly do prvních kostýmů a čekaly
na své první vystoupení.
Děti soutěžily v kategoriích baby dětí
do 6 let v discodance a showdance, v kategorii
mini děti do 8 let artdance a 4 holčičky byly
součástí formace dětí do 10 let. V kategorii
baby tančily choreografii Čertíci a Beruška.
V kategorii mini discodance získaly 3. místo
a bronzový pohár za choreografii Pongo.
V showdance choreografiích soutěžily s tancem Mravenčí ukolébavka, Na paloučku v lese
za které získaly opět 3. místa s bronzovými
poháry a za tanec Sloník vyhráli v této kategorii 2. místo a stříbrný pohár. V kategorii
artdance vyhrály 1. místo a zlatý pohár za choreografii Říkej mi táto. Soutěž byla pro děti
a dospělý dozor velmi náročná tím, že na převlečení a připravení dětí na další vystoupení
bylo jen minimum času 3–4 minuty.
Ze získaných pohárů měli velkou radost
jak děti, tak i dospělí.

Provoz
školního hřiště
o prázdninách
Prostředky na realizaci projektu „Účelová
dotace na provoz hřišť škol a školských zařízení bezúplatně zpřístupněných pro veřejnost“
poskytlo statutární město Ostrava.
Správcem hřiště od 1. 7. 2010 do 31. 8. 2010
bude pan Josef Sedláček a provoz hřiště
se bude řídit tímto rozpisem:
 ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK
14.30–19.30 hod.
veřejnost
 SOBOTA, NEDĚLE
09.30–11.30 hod.
veřejnost
13.30–19.00 hod.
veřejnost
Hřiště je UZAVŘENO pro veřejnost: pondělí
a středa
Vedení ZŠ Vrchlického

Afrika ve školce
Rytmus africké hudby zapůsobil i na děti
v Mateř ské škole v Rad va n icích, ka m
25. května zavítali zástupci občanského sdružení Humanitas CZ z Ostravy. Děti z mateřské školy si díky nim vyzkoušely hru na bubny
různých velikostí, zazpívaly si africké písně.
Bc. Martina Stankušová
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O týden později 29. května se děti zúčastnily taneční soutěžní přehlídky ESO 2010
v Bohumíně. Soutěžily v kategorii děti do 7 let
v discodance a showdance formace se 4 choreografiemi – Sloník, Pongo, Říkej mi táto
a Doba ledová, za kterou malá skupina 6 dětí
získala 3. místo a bronzový pohár.
Na základě tanečních úspěchů, kterých děti
dosáhly na tanečních soutěžích, byly pozvány
městským obvodem Radvanice a Bartovice
na akci Rozloučení s májovými dny, aby tam
předvedly choreografie, se kterými na těchto
soutěžích uspěly. Všem účastníkům se jejich
vystoupení líbilo a děti byly za ně odměněny velkým potleskem od diváků a sladkou odměnou.

V sobotu 12. června se děti mateřské školy
se svými rodiči sešli před kulturním domem
v Petřvaldě, kde se konala mezinárodní taneční
soutěž s názvem Tanec bez hranic. Děti se zde
představily ve 3 choreografiích v kategorii do 8 let
a ve velké konkurenci se opět neztratily a za tanec
Pongo získali 3. místo a bronzovou medaili.
Touto cestou bych chtěla poděkovat Úřadu
městského obvodu Radvanice a Bartovice
za sponzorský dar na soutěž Hot Dance. Také
rodičům za jejich podporu, spolupráci a ochotu
dovézt děti na soutěž. A především svým spolupracovnicím za jejich čas, který o víkendu
a svém volnu věnují dětem a naší mateřské
škole.
Text a foto Kateřina Kramolišová

Malí piráti ve škole v přírodě
vedoucí k ukryté truhličce plné překvapení,
skotačili na „pyžamové“ diskotéce. Každý
večer jsme usínali příjemně unaveni a s plnými
bříšky, které nám každý den naplnil pan kuchař
svými připravenými dobrotami.
I když nám počasí příliš nepřálo, vraceli
jsme se domů spokojeni a se spoustou dojmů
a zážitků z pohodových dnů, které jsme si tam
společně všichni užili.
Za MŠ Radvanice Martina Stankušová

Je pondělí 31. k větna a my nastupujeme do autobusu směr Studeničná – chata
Gírová. Před námi je týden báječných chvil,
které strávíme s kamarády z Mateřské školy
v Radvanicích ve škole v přírodě. Máváme
všem, kteří nás přišli vyprovodit, a vyrážíme
vstříc pirátskému dobrodružství.
Celý týden děti prožily v rolích malých
pirátů. V krásném prostředí jsme měli možnost
pobývat na čerstvém vzduchu. Skoro po celou
dobu pobytu nás bohužel provázelo deštivé
počasí, ale malým pirátům to v žádném případě nevadilo. Ve škole v přírodě jsme se snažili v pirátském duchu rozvíjet u dětí jejich
pohybovou aktivitu a také jejich svět fantazie
a představivosti. Byl to týden zábavných her,
procházek a soutěží. Pátrali jsme po ukrytém
pokladu, zdolávali podvečerní stezku odvahy

Děti z MŠ
Radvanice
v Klubu důchodců
Jak je známo, děti přinášejí nám dospělým radost. A to nejen svým rodičům. Proto
si babičky a dědečkové z Klubu důchodců
v Radvanicích na oslavu životního jubilea
svých členů pozvali děti z Mateřské školy
v Radvanicích. Děti ze třídy Sluníčka
je dne 11. 6. 2010 přišly potěšit svým krátkým kulturním vystoupením – zazpívaly,
zarecitovaly a také i předvedly, jak ovládají
hru na Orfeovy nástroje. Děti byly za své
snažení odměněny nejen potleskem, který
se mísil se slzami dojetí v očích některých
jubilantů, ale také i malým občerstvením.
Za MŠ Martina Stankušová

ZŠ Trnkovecká obdržela dotaci z magistrátu
V měsíci červnu vrcholí na ZŠ Trnkovecká
projekt v rámci prevence kriminality „Společné
aktivity majority a romského etnika“, na který
škola obdržela dotaci 40 tisíc Kč ze statutárního města Ostravy.
Zakoupili jsme různé pomůcky potřebné
k akcím dětí, například jízdní kola, CD přehrávače, knihy, tělovýchovné náčiní, stavebnice a různé výtvarné potřeby. Bylo také
zčásti uhrazeno jízdné dětí zvláštním autobusem do Beskyd a vstupné na akce.
Začátkem měsíce žáci navštívili centrum
Ostravy, poznávali klady velkého města, ale
i jeho nástrahy. Prohlédli si Slezskoostravský
hrad a Miniuni, porovnali život včera a dnes
v evropských souvislostech.
Žáci nultého, prvního a druhého ročníku
s některými rodiči vyjeli do Beskyd na Pustevny.
Zde si všichni užívali nejen pěkného počasí
a přírody, ale děti se také dozvěděly informace
o ochraně přírody a zdraví, nebezpečí požáru,
vykrádání chat, poškozování lesních porostů,
pytláctví a zakázaného rybolovu. Všechny
tyto poznatky si zopakují při návštěvě místní
knihovny či vycházce do okolí. Budou moci
porovnat přírodu v horách a ve městě.
Naši školu také navštív il Bc. Tomáš
Velička, okresní metodik prevence sociálně

patologických jevů. Zábavnou formou her
a modelových situací učil děti různým sociálním dovednostem.
Projekt bude ukončen výstavkou dětských
výtvarných prací ve třídách.
Text a foto Mgr. Eva Čermáková

Dne 19. května se zúčastnili naši nejlepší
žáci zájezdu do Chotěbuzi. Tento zájezd každoročně organizuje Rada rodičů při zdejší
ZŠ. V letošním roce v ybrali Rybí dům
a Archeopark. V Rybím domě jsme se kochali
krásou různě zbarvených ryb, malých akvarijních i větších. Někteří si v místní prodejně
zakoupili i pstruhy.
Velmi zajímavý byl pro všechny i Archeo
park, kde jsme si mohli prohlédnout keltské
osídlení. Přestože nám počasí moc nepřálo,
rozhodli jsme se navštívit i polský Těšín,
konkrétně tržnici. To byl pro nás také velký
zážitek. Mohli jsme si zakoupit dárky pro své
rodiče či sourozence. Zájezd se nám velmi
líbil. Těšíme se, že i v příštím školním roce
budeme patřit mezi nejlepší žáky a odměnou
nám bude další pěkný zájezd s mnoha nezapomenutelnými zážitky.
Markéta Vnenková, Adéla Moudrá,
žákyně 6. třídy, ZŠ Trnkovecká

Školní výlet
prvňáčků

Vrchličácký labyrintík
Dne 25. května se uskutečnila v tělocvičně
naší školy akce SRPŠ Vrchličácký labyrintík,
stejně jako loni pro první stupeň. Letos tuto
soutěž moderovaly slečny Markéta Linhartová,
Lucie Linhartová a Lucie Havlasová.
Mamink y ze SR PŠ připravily k rásná
trička pro soutěžící a ceny pro družstva. Paní
vychovatelka Lenka Laštovková nazdobila
s družinou tělocvičnu. Dárky také věnovali
pan starosta, paní místostarostka městského
obvodu a náměstek primátora. Potisk na trika
účastníků sponzorsky vyrobila firma HILA
a školní družina barevně nazdobila podle
kategorií.
Soutěžilo se ve družstvech po třech žácích
ve dvou kategoriích přípravná třída, I.A, II.A.
třída a III.A, IV.A, IV.B, V.A. třída.
V porotě zasedal: pan Aleš Boháč, pan starosta Ing. Břetislav Blažek, CSc., paní místostarostka Ing. Bc. Ivana Michálková, paní
ředitelka Mgr. Hana Ostřanská, paní předsedkyně SRPŠ Jolana Gacíková, paní místopředsedkyně SRPŠ Taťána Kodrlová a paní
učitelka Mgr. Petra Miklušová.
Soutěž n ích discipl í n nebylo má lo.
Nejdříve jsme dali soutěžícím pár otázek,
které byly nejen vědomostní, ale i pohádkové. Poté se soutěžící snažili poskládat
papí rovou č epici nebo vla štovk u. Dá le
jsme se zahřáli u házení balónků do koše.
Potom jsme si odpočinuli u skládání rozstříhaných obrázků pohádkov ých bytostí.
Ná sledova lo pá r jed noduchých otá zek ,
po k ter ých jsme si v y z koušel i jeden
z našich smyslů – hmat. Soutěžící měli
za úkol poznat poslepu různé předměty.

Výlet
do Chotěbuzi

Da l ší d i s c ipl í nou bylo st avěn í kom í nu
z kostek a pokračovalo poznávání pohádkových písniček. V předposlední disciplíně
měli soutěžící za úkol poznat pohádkovou postav ičk u postupný m odk r ý váním
políč ek , obrá zk y nám namalovala paní
Martina Linhartová. V poslední disciplíně
se soutěžící zapotili na opičí dráze.
Dětem se tato zábavná akce moc líbila.

Cílem našeho školního v ýletu se stal
Dinopark ve Vyškově. Po vytrvalých deštích,
které nás sužovaly, vysvitlo sluníčko a my jsme
se vydali do dob druhohor. Dlouhou cestu
autobusem jsme ve Vyškově vyměnili za cestu
dinovláčkem, který nás dovezl až k velkým
vratům, za kterými se skrýval svět druhohor.

A JAK TO DOPADLO?
1. kategorie
1. místo – přípravná třída
2.místo – II.A
3. místo – I.A
2. kategorie
1. místo – V.A
2. místo – IV.B
3. místo – IV.A
4. místo – III.A
Lucie Linhartová, VI.A, ZŠ Vrchlického
Fotografie najdete na poslední straně

Měli jsme možnost poznat různé dinosaury,
jejich prostředí, ve kterém žili, potravu, kterou
si museli obstarat. V ZOO pak na nás čekala
současná zvířata chovaná na farmách nebo
doma. Děti byly nadšeny, s sebou do Ostravy
si přivezly spoustu zážitků i malých dinosaurů
na památku.
Text a foto Mgr. Radmila Sulková,
ZŠ Vrchlického
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Informace k měření hluku v našem obvodu
Během loňského rok u a začátkem
letošní ho roku jsme obdrželi řadu stížností na z v ýšené hladiny hluku v našem
městském obvodu a to především v lokal itě Nad L uč i nou a v lok a l itě u u l ic e
Výzk umné. Na zák ladě těchto podnětů
jsme se obrátili na Krajskou hygienickou
stanici Moravskoslezského kraje se sídlem
v Ostravě se žádostí o provedení měření
hlučnosti a posouzení možnosti v ýstavby
h lu kové stěny v lok a l itě Nad L uč i nou
a v lokalitě u areálu Fyzikálně technického
zkušebního ústavu a Vědeckovýzkumného
uhelného ústavu.

Opravy chodníků
V průběhu měsíce června byla provedena oprava části chodníku ulice Těšínská
v Radvanicích. Jedná se o úsek chodníku
od schodiště „U Frončka“ po křížení s ulicí
Trnkovecká. Opravu chodníku v délce
60 metrů provedla firma Kmeťová v dobré
kvalitě. Financování opravy bylo zajištěno
z finančního daru společnosti ArcelorMittal
Ostrava a.s. ve výši 147 300 Kč. O provedení dalších oprav místních komunikací
v našem městském obvodě v letošním roce
a o provedení celoplošné opravy silnice
Těšínská budeme podrobně informovat
v příštím vydání RaB novin.
Ing. Ctirad Havlásek,
vedoucí odboru MHDaP

Myslivecké
okénko
Když les ovládne příchod nejteplejšího
měsíce, začnou se objevovat první houby,
které jsou zajímavým zpestřením jídelníčku pro celou řadu zvířat. Mezi nejznámější patří veverka, která si dokáže houby
pečlivě napichovat na větvičky stromů
a k těmto zásobám se později vrací.
HOUBOVÁ DRŠŤKOVKA
Připravíme si houby, sádlo, cibuli, mletou papriku, hladkou mouku, vývar z kostí
nebo z bujónové kostky, kmín, sůl, pepř,
česnek, majoránku.
Na sádle osmažíme cibuli, přidáme papriku a hladkou mouku. Zalijeme vývarem
a rozšleháme. Nakrájené houby osolíme,
okmínujeme a podusíme na sádle, podle
potřeby dolijeme trochu vody. Poloměkké
přidáme do polévky, opepříme a dovaříme. Nakonec okořeníme utřeným česnekem a majoránkou a necháme přejít varem.
Dobrou chuť.
MS Bučina Bartovice,o.s.
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Výsledky měření hluku
v lokalitě u ulice Rudné:
Ve dnech 11. a 12. 5. 2010 bylo provedeno
měření hluku z ulice Rudná, a to v chráněném venkovním prostoru rodinného domu
č. 10/14 u ulice Nad Lučinou, který je umístěn nejblíže k této komunikaci. Při tomto
měření byly zjištěny hodnoty hluku Laeq,
T den/noc = 65,4/61,0 ±1,8 dB při limitu
70/60 dB. V denní době (6–22 hod) bylo tedy
jednoznačně prokázáno nepřekročení limitu.
V noční době (22–6 hod) je hluk na hranici
limitu, vzhledem k nejistotě měření v rozpětí 59,2– 62,8 dB. Pokud není prokázáno
nedodržení limitu tj. jednoznačné překročení
i po odečtení nejistoty měření, nemá KHS
MSK podklad pro zahájení správního řízení
se správcem silnice a vymáhání nápravných
opatření ke snížení hluku.
Výsledky měření hluku v okolí
areálu VVUÚ Radvanice a FTZÚ
v Ostravě – Radvanicích:
K rajská hygienická stanice Moravsko
slezského kraje (dále jen KHS MSK) provedla několik šetření a následně měření
hluku. Na hlukové situaci vznikající v rámci
zkoušek v lokalitě ulice Výzkumná se podí-

lejí oba výzkumné ústavy. Zdrojem obtěžujícího hluku jsou zkušební odpaly, prováděné
dle potřeby jednotlivými subjekty ve venkovním prostoru. Z výsledků provedeného
měření v yplý vá, že při zkouškách prováděných FTZÚ s.p. a VVUÚ a.s. v době
státní ho zdravotní ho dozor u spojeného
s měřením ekvivalentní hladiny akustického
tlaku vysokoenergetického impulsního hluku
nebyl překročen hygienick ý limit LCeq,
8h = 83 dB stanovený nařízením vlády č.
148/2006 Sb., o ochraně předmětné subjekty
svou činností neporušily ustanovení § 30,
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví. Uvedené výsledky byly projednány
se statutárními zástupci obou výzkumných
ústavů. V průběhu jednání bylo KHS MSK
zdůrazněno, že přestože naměřené výsledky
nepřekročily hygienické limity, působí rušivě
a bylo jim doporučeno hledat organizační
a technická řešení ke zlepšení hlukové
situace v dané lokalitě. Vedení městského
obvodu bude se statutárními zástupci obou
výzkumných ústavu jednat o možnosti zlepšení hlukové situace v dané lokalitě.
Ing. Bc. Ivana Michálková,
místostarostka

Informace k sesuvným územím
V našem městském obvodu je registrováno několik sesuvných území jak v katastrálním území Radvanice, tak i v katastrálním
území Bartovice. Během posledních dvou
let jsou v rámci zpracovávaných projektů
na „Revitalizaci Moravskoslezského kraje“
řešena území nových sesuvů, a to v lokalitě
Kubečkova, Šporovnice a Bučina. Během
měsíce května, kdy byly nadlimitní srážky,
byly tyto lokality sledovány, aby včas byly
podchyceny negativní jevy v tomto území
a nedošlo k ohrožení zástavbových oblastí
sesuvem ú zemí. Nově se projev il sesuv
i na p oz em k u rad va n ického h ř bitova .
Sesuv y byly nahlášeny na K rajsk ý úřad
Moravskoslezského kraje, který pověřil kontrolou daných lokalit hydrogeologickou firmu
K-GEO zastoupenou Ing. Kovářem. V současné době krajský úřad i u této organizace
objednal hydrogeologický průzkum a návrh
řešení. Mimo nový sesuv na radvanickém
hřbitově jsou ostatní sesuvy již v projektové
fázi a jsou vyřizována stavební povolení, aby
došlo co nejdříve ke stabilizaci území.
Informace o způsobu řešení sesuvů:
1) Tato problematika není upravena speciálním zákonem.
2) Zodpovědnost za sesuv přebírá vlastník
pozemku, na němž k sesuvu došlo. Lze
využít občanského zákoníku. Při nahlášení
sesuvu by měla zjistit obec, jaký je rozsah sesuvu, zda se jedná o havarijní stav
s ohrožením obyvatel, a pokud je sesuv
lokalizován na soukromém pozemku,
pomoci občanům s řešením těchto stavů,

3)

4)

5)

6)

případně zajistit evakuaci osob z ohrožených nemovitostí.
Práce spojené s monitoringem sesuvů
v současné době řídí Moravskoslezský kraj,
a to vzhledem k vyhlášenému nebezpečnému stavu. Práce jsou zajišťovány prostřednictvím autorizovaných geologů,
tj. odborné posouzení lokality s výskytem sesuvu, nejnutnější havarijní práce
k odvrácení hrozícího nebezpečí. Uvedené
průzkumné geologické práce objednal
a následně bude hradit Moravskoslezský
kraj. Výstupem budou podklady, které lze
využít při následné žádosti o dotaci.
Geologické práce spojené se zajištěním
hradí objednatel. Z legislativních předpisů nevyplývá povinnost pro stát, kraj
ani obec řešení sesuvů hradit. Obec však
může pomoci občanům s řešením těchto
stavů, popřípadě požádat o pomoc obec
s rozšířenou působností či kraj v případě
havarijního stavu i následné kompenzaci
s využitím dotačních programů.
Náklady na zajištění sesuvů lze kompenzovat pomocí Operačního programu Životní
prostředí v rámci prioritní osy 6, oblasti
podpory 6.6. prevence sesuvů a skalních
řícení a monitoring.
P r i má r ně l ze kompen zovat ná k lad y
na opravy majetku z pojistek vlastníků
nemovitostí či z pojistek vlastníků pozemků,
kde sesuv vznikl. Ve sporných případech
se tato problematika řeší na základě občanského zákoníků (§ 415 až § 419).
Ing. Bc. Ivana Michálková,
místostarostka

Fotbalový Magda Cup 2010
Rádi bychom Vám přinesli
ohlédnutí za 5. roční kem ji ž
tradiční ho turnaje v minikopané Magda Cup 2010. I letos
se ke konci května na hřišti u ZŠ
Vrchlického sešlo 10 týmů z blízkého i vzdálenějšího okolí.
Hned zahajovací utkání svedlo
proti sobě dva ambiciózní týmy
SDH Horní Datyně a FC Horní
Lhota, kdy bylo jasně v idět,
že soupeři si vzájemně nic nedarují. Během zápasů ve skupinách
se zrodilo i několik zajímavých
výsledků, mezi ty příjemnější překvapení patřily týmy Green Horse
a zejména pak domácí Magda Team.
O ta méně příjemná překvapení
se pak zasloužili loni čtvrtí hráči
týmu FC Paskov, kteří letos skončili až na dně tabulky své skupiny,
a z části také tým Horní Lhoty,
kterému se nepovedlo úplně vypořádat s místním zcela specifickým
hřištěm. Z části štěstím při rozdělování týmů do skupin a s ohledem na v ýsledky jednotliv ých
týmů se situace v obou skupinách

natolik zamotala, že až poslední
zápasy rozhodovaly o tom, které
týmy postoupí do finále, resp.
zápasu o třetí místo, a pro které
hráče turnaj skončí. Do finále
pak postoupily týmy SD Bartovice
a SDH Horní Datyně a o 3. místo
si to rozdali ZŠ Radvanice a SDH
Radvanice. Za účast v těchto finálových utkáních pak každý z hráčů
obdržel diplom a týmy na stupních
vítězů i originální kované trofeje,
za které děkujeme panu Martinu
Bundilovi. V zápase o 3. místo pak
po lítém boji vyhrál tým reprezentující místní základní školu,
tedy ZŠ Radvanice. Ve finále
se pak střetli hráči SD Bartovice
s týmem hrajícím za SDH Horní
Datyně, po velice vyrovnaném
zápase dokázal o gól více vstřelit tým z Bartovic. Výsledkem 3:2
si tak vybojoval jak trofej za první
místo, tak i putovní pohár Magda
Cupu, když ceny předával dlouholetý organizátor pan Rostislav
Pavlas společně se zástupci partnera turnaje Penzionu Magda.

Žádosti o vynětí pozemků
přijímá magistrát
Na základě obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000
(Statut města Ostravy) uděloval v rámci svěřené přenesené působnosti Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice podle zákona
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, souhlasy s odnětím půdy ze zemědělského půdního
fondu v rozsahu do 1 ha, ukládal dle § 2 odst. 3 změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře do 1 ha a ukládal dle § 3 odst. 3
odstranění závad zjištěných při dozorové a kontrolní činnosti.
Dle čl. 1 odst. 6 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 1/2010,
kterou se mění obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 11/2000
(Statut města Ostravy), se s účinností od 14. 5. 2010 tato přenesená
působnost městským obvodům odebírá.
Upozorňujeme občany, že po 14. 5. 2010 je nutno předmětné
žádosti směřovat přímo na Magistrát města Ostravy, odbor ochrany
životního prostředí.
Pavla Kolářová, ekolog odboru VŽPaVH

Závěrem nezbývá než poděkovat všem, kteří se na turnaji
podíleli. Velký dík patří zejména
panu Václavu Baronovi a týmu
Penzionu Magda, dále pak SDH
Radvanice, MP Radvanice, ZŠ
Radva n ic e, pa nu Sed láčkov i
a ú ř a d u m ě s t s kéh o o b vo d u
za dlouhodobou a velice úspěšnou spolupráci, panu Martinu
Bundilovi za výrobu originálních
kovaných trofejí a v neposlední
ř ad ě n a š i m d věm a neúplatným rozhodčím a všem týmům
za předvedený výkon. Speciální
poděkování pak patří i dlouholetému organizátorovi turnaje
Rosťovi Pavlasovi.
 Skupina A:
1. SDH Horní Datyně
2. ZŠ Radvanice

3. Green Horse
6 b.
4. Horní Lhota
3 b.
5. ČSAD Dosia Havířov
0 b.
 Skupina B:
1. SD Bartovice
10 b.
2. SDH Radvanice
9 b.
3. Vratimov
6 b.
4. Magda Team
2 b.
5. FC Paskov
1 b.
Foto a text Jan Maceček

12 b.
9 b.

Prázdninová
doba v knihovně
Radvanická knihovna oznamuje, že v době měsíců červenec a srpen bude mít upravenou
otevírací dobu.
Po: 9–11 12–17
Čt: 9–11
Pá: 9–11 12–15

Mladí zahrádkáři soutěžili

Jako každý rok sešli se i letos, v úterý 11. května 2010, mladí
zahrádkáři z ostravských
organizací a škol k tradiční
soutěži. Naši zahrádkářsku
organizaci v Radvanicích
a t a ké s vou školu Z Š
Vrchlického reprezentovaly žákyně VI.A třídy
Lucie Linhartová, která
získala k rásné dr uhé
místo, Silvie Závodná byla
třetí a další soutěžící byla
Eliška Kubínová. Velmi
pěkné prostředí k soutěži
poskytnul školní statek v Nové Vsi, který je cvičným pracovištěm
budoucích zahradníků. Soutěžící řešili poměrně těžký vědomostní test
a druhou částí bylo praktické určování rostlin. Na závěr následovala
exkurze do skleníků. Za odměnu jedou úspěšní účastníci soutěže
na zájezd do Arboreta v Novém Dvoře a do Hradce nad Moravicí.

Za výbor ČSZ Radvanice Miroslava Pěčková
 Prodám Mercedes benz E 300,
stříbrná metalíza, garážovaný, ujeto 140.000 km. Nutno vidět.
Levně příp. dohodou.
 Dále prodám klavír — černé křídlo. Velmi
levně. Dohoda jistá. Stěhování.
Kontakt: 596 228 059

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

vrchlič áck ý l abyryntí k

vítán í n e jm e nších o bč án ků

dětsk ý de n se se n io ry

Snímky Martina Linhartová, Taťána Frajs, Kateřina Kramolišová
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