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.

Poděkování
našim hasičům
Za zásahy při
povodních
Na červnovém zasedání zastupitelstva
předal starosta Ing. Břetislav Blažek, CSc.,
zástupcům obou sborů dobrovolných hasičů
Bartovice a Radvanice děkovný dopis za
jejich přístup při záchranných pracích a při
odstraňování následků povodní v květnu 2010.
Byl vyjádřen obdiv všem členům jednotky,
kteří se s plným nasazením a bez ohledu
na svůj volný čas a osobní život zapojili do
záchranných a likvidačních prací.
Ing. Renata Nytrová, tajemnice

zdarma	ROČNÍK XIX

srpen 2010

Konec školního roku:
loučili se učitelé a deváťáci
Vedení městského obvodu Radvanice a
Bartovice mělo na konci školního roku dvě
milé povinnosti. Nejprve se 29. června setkali
pedagogové ze všech našich škol se starostou
Ing. Břetislavem Blažkem, CSc., místostarostkou Ing. Bc. Ivanou Michálkovou, vedoucí
odboru MBŠaK Ing. Ludmilou Tikovskou
a předsedk yní komise školství, mládeže
a spor t u M i lenou Šotovou v ba n ketc e
Pharmosu. Pan starosta všem přítomným učitelům poděkoval za jejich významnou, tvůrčí
a obětavou práci.

Další den pak patřil samotným žákům
základních škol. 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 základní školy za úspěšné ukončení
školní docházky se „sladkou kyticí“. Nejlepší
žáci pak byli oceněni knihou „Radvanice
a Bartovice v letopisech a obrazech“.
Všem absolventům přejeme úspěšný start
do života!
Ing. Ludmila Tikovská, vedoucí odboru MBŠaK

Lidová veselice
završí oslavy
Městský obvod Radvanice a Bartovice
oslavuje v letošním roce 705 let od první
písemné zmínky o založení obcí. Toto půlkulaté výročí si už občané připomněli na
několika akcích ve Společenském domě
v Bartovicích, kdy je pobavili známí umělci
Zuzana Bubí lková s Petrem K norrem,
Karel Šíp s Josefem Náhlovským, Vladimír
Hron, Zdeněk Izer s Vlaďkou Kuralovou
a naposledy v květnu Josef Mladý s Josefem
Náhlovským.
Oslavy vyvrcholí v sobotu 25. září 2010
v prostorách Sokolovny v Radvanicích, kde
se bude konat velká Lidová veselice s bohatým programem. Lidovou veselici organizuje
městský obvod Radvanice a Bartovice ve
spolupráci se všemi místními společenskými
organizacemi.
Kulturní program a další podrobnosti
o této akci najdete v příštích RaB novinách a na našich internetových stránkách
www.radvanice.ostrava.cz.
Jindra Lásková, MBŠaK

QQ Naši pedagogové při slavnostním ukončení školního roku

QQ Práci ředitelů a učitelů našich škol ocenil
starosta Ing. Břetislav Blažek, CSc.

QQ Ocenění nejlepších žáků z rukou
místostarostky Ing. Bc. Ivany Michálkové
se uskutečnilo v obřadní síni radnice

QQ Rozloučení s deváťáky ZŠ Vrchlického se
konalo v obřadní síni radnice
Snímky: Jindra Lásková

Beseda občanů s vedením obvodu

QQ Lidé diskutovali s vedením městského obvodu. Nelíbilo se jim třeba sekání trávy Ostravskými komunikacemi 
V závěr u měsíce č er v na proběh la
v Hasičské zbrojnici Radvanice beseda
občanů s představiteli městského obvodu
k projednání aktuálních problémů, podnětů
či doporučení ze všech oblastí života našeho
obvodu.
Za městský obvod se setkání zúčastnili
starosta Ing. Břetislav Blažek, CSc., místostarostka Ing. Bc. Ivana Michálková a členka
zastupitelstva Milena Šotová. Přítomni byli
i vedoucí odborů úřadu naší radnice.
Občané z oblasti Kamčatky si stěžovali
na neřešení jejich bytových problémů směrem k RPG, na nedostatečné zajišťování
rekonstrukcí, oprav či úklidu místních komunikací, na „odlehlost“ oblasti od centrální
části Radvanic. Bylo navrženo zaslat podnět České inspekci životního prostředí ve
věci v y vážení žump, požádat vodoprávní

orgán Magistrátu města Ostravy o prošetření
vypouštění odpadních vod a pozvat představitele RPG na setkání k přímé konfrontaci
názorů s občany.
Občané bydlící na ul. U Stavisek a okolí
v yjádřili svůj nesouhlas s připravovanou
v ýstavou bytov ých domů. Předali vedení
obvodu petici – obávají se, že přijdou o dosud
klidné bydlení, že dojde ke zvýšení hluku,
zhoršení životního prostředí, ke znehodnocení majetku při realizaci rozsáhlé bytové
výstavby.
Byly vzneseny otázky ohledně financování a zajištění stavby „Revitalizace území
rybníka Volný a lesních pozemků v k. ú.
Radvanice pro využití volného času“.
Dále občané vyjádřili nespokojenost se
sekáním trávy Ostravskými komunikacemi
podél hlavních silnic, požadují řešení míst-

Otevíráme nový pavilon
Mateřské školy v Bartovicích
Čtyři roky, spousta práce, ale podařilo se.
Asi tak by se dala popsat proměna budovy
mateřské školy v Bartovicích. Z nevzhledné
šedivé budovy, která příliš nepřipomínala
zařízení pro nejmenší děti, se stal zářící
světlý domov našich nejmenších a rodiče
se už těší na 1. září, kdy budou moci do
nových prostor přivést své děti.
Jak jistě pot vrdí všichni, kteří se na
radikální přestavbě podíleli, bylo to hodně
pr á c e. Škol k a d o s t a la novou s t ř e c hu .
V kuchyni, které hrozilo uzavření, protože
nesplňovala hygienické předpisy, se dnes
připravují a v ydávají jídla. Ve zbý vajícím
nově vznik lém prostor u bylo v y t vořeno
zázemí s dětskou hernou. Všechny změny
znamenaly, že nové oddělení nabídlo bartovickým rodičům dalších dvacet míst pro
nejmladší předškoláky, takže už nemusejí
vodit děti do vzdálenějších školek.
Rekonstr u kc e mateř ské škol k y stála
7,150 mil. korun – město Ostrava poskytlo
dotaci 5,550 milionu korun.
Slav nostní otev ření nového pav ilonu
školky proběhne 1. září v 7.30 hodin. Zveme
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QQ Opravená školka září novotou

Foto: Dagmar Hrnčárková
tímto srdečně všechny občany k účasti na
této události, kdy městský obvod zajišťuje
rozšíření kapacit mateřské školy při současném celorepublikovém nedostatku míst pro
umístění dětí ve školkách.
Snímky z otevření nové třídy přineseme
v příštím vydání RaB novin.
Ing. Břetislav Blažek, CSc.,
starosta

Snímky: Renata Nytrová

ních problémů při celoplošné opravě Těšínské
– zabudování „mřížek“ pro odtok vody do
krajnice, řešení vjezdů na pozemky atd. Dále
přítomní upozornili na nepořádek okolo
bytového domu na ulici Třanovského 25.
Zástupce bydlících na ulici U Lípy důkladně
seznámil přítomné se svou snahou o zahájení rekonstrukce této komunikace – ta bude
započata v letošním roce, kdy jsme konečně
získali dostatečné finance z města na zajištění akce. Občané dále požadovali řešit
špatný stav přístupových komunikací garáží
Na Hrázkách.
Všechny vznesené podněty budou dle
možností postupně řešeny vedením obvodu
tak, abychom mohli v možné míře občanům
vyhovět.
Ing. Renata Nytrová,
tajemnice

Možnost uplatnění
odpočtu
odpadních vod
V měsíci červnu se na náš městský
obvod obrátila společnost OVaK a.s.
s žádostí o informování občanů o možnosti uplatnění odpočtu množství odpadních vod, které občané neodvádějí do
kanalizace, ale zajišťují si sami jejich
vyvezení.
OVaK a.s. se rozhodly v yjít vstříc
záka zní k ům, kteří jsou napojeni na
kanalizaci pro veřejnou potřebu, platí
stočné a současně jsou povinni ze zákona
zajišťovat pravidelný vývoz odpadních
vod v důsledku provozování předčisticího zařízení (septiku či domovní čistírny). Těmto zákazníkům za splnění
stanovených podmínek společnost OVaK
a.s. nabízí upravení fakturace o objem
odpadních vod neodvedených do kanalizace pro veřejnou potřebu. Postup, jak
žádat o snížení fakturovaného objemu
odkanalizované odpadní vody z důvodu
v ý vozu odpadních vod z předčisticích
zařízení a potřebné doklady pro přiložení k žádosti naleznete přímo na webových stránkách společnosti OVaK a.s.
www.ovak.cz nebo na webových stránkách úřadu www.radvanice.ostrava.cz.
Pavla Kolářová, ekolog

Zastupitelé obvodu rozdělili peníze
Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice rozhodlo na svém 16. zasedání dne 24. června o rozdělení finanční částky
240 616 korun. Všem, kteří získali finanční prostředky, přejeme hodně dobrých nápadů, vytrvalosti a úspěchů.
Ing. Renata Nytrová, tajemnice
POŘ.
Č.

ORGANIZACE

1.

SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Ostrava-Radvanice

POŽADAVEK ROK
2010 (číslo okruhu)

PŘIDĚLENO

NÁZEV PROJEKTU

30 000,00 Kč

Celoroční činnost mladých hasičů a dorostu organizovaných při JSDH
Ostrava-Radvanice

a)

15 000,00 Kč

(1)

b)

5 000,00 Kč

(2)

c)

7 000,00 Kč

(3)

Radvanická drakiáda

d)

5 000,00 Kč

(5)

Besedy s mládeží s tematikou chování člověka v mimořádných
událostech

Fyzická příprava členů SDH Ostrava-Radvanice-zajištění odborné
přípravy dle Směrnice hasičských soutěží a soutěží dle pravidel
požárního sportu

2.

SRPŠ při ZŠ Vrchlického

25 000,00 Kč

(1)

22 000,00 Kč

Doplnění školní družiny a školního klubu pomůckami pro výtvarnou
a pracovní činnost

3.

Trnkovecké sdružení rodičů
žáků ZŠ Trnkovecká

36 600,00 Kč

(1)

18 000,00 Kč

Rozvoj aktivit dětí a mládeže – mimoškolní činnost kroužky a soutěže

4.

Tělocvičná jednota SOKOL
Radvanice-Bartovice

30 000,00 Kč

(2)

20 000,00 Kč

Zajištění tělovýchovné, sportovní, turistické a kulturní činnosti dětí
a mládeže v městském obvodu Radvanice a Bartovice

5.

TJ SOKOL Bartovice-Lipina

50 000,00 Kč

(2)

5 000,00 Kč

Sportovní činnost oddílu kopané

6.

Hokejový klub HC Radvanice

a)

32 750,00 Kč

(2)

15 000,00 Kč

Pokrytí ledové plochy pro domácí zápasy mužstva HC Radvanice
v Nezávislé hokejové lize Ostrava v sezóně 2010/2011

b)

15 000,00 Kč

(2)

Dresy pro HC Radvanice

c)

7 500,00 Kč

(2)

Pronájem ledové plochy pro uspořádání veřejného bruslení pro děti
a občany obce Radvanice a Bartovice

7.

Knihovna města Ostravy,
pobočka Radvanice

15 000,00 Kč

(1)

10 000,00 Kč

Knihovna v zeleni

8.

JKGO Ostrava

5 000,00 Kč

(3)

3 000,00 Kč

Cyklus koncertů na radnici městského obvodu – nákup notového
materiálu dle dramaturgie

9.

Římskokatolická farnost
Ostrava-Radvanice

17 500,00 Kč

(1)

10 000,00 Kč

Podpora divadelního, hudebního a pěveckého sdružení mládeže
RaBaNaFaDiHuK a přehlídka mladých křesťanských souborů
3. radvanický Superschol

10.

Náboženská obec Církve
československé husitské
v Ostravě-Radvanicích

20 000,00 Kč

(3)

15 000,00 Kč

Kulturní akce v Husově sboru – besídky dětí

11.

Český zahrádkářský svaz
Ostrava-Radvanice

9 000,00 Kč

(1)

9 000,00 Kč

Soutěž dětí ve znalostech z botaniky v rámci města Ostravy a soutěž
ve vyřezávání a aranžování dýní

12.

Český svaz chovatelů
Ostrava-Radvanice

22 000,00 Kč

(4)

10 000,00 Kč

Podpora chovatelské činnosti, spolupráce s mládeží a podpora
výstavní činnosti

13.

Myslivecké sdružení Bučina,
Ostrava-Radvanice

10 000,00 Kč

(4)

10 000,00 Kč

Podpora činnosti mysliveckého kroužku při ZŠ Bartovice

20 000,00 Kč

(4)

1 116,00 Kč

Provoz mysliveckého sdružení, eliminace škod průmyslových vlivů,
obnova zazvěření honitby

14.

Český zahrádkářský svaz
Ostrava-Bartovice

10 000,00 Kč

(1)

6 000,00 Kč

Zahrádkářská a ovocnářská činnost ZO ČSZ Bartovice

15.

Český rybářský svaz, místní
organizace Ostrava

23 000,00 Kč

(4)

9 000,00 Kč

Mladí rybáři Radvanic a Bartovic

16.

Český svaz včelařů o.s.

5 500,00 Kč

(1)

5 500,00 Kč

Rozvoj aktivit dětí a mládeže v městském obvodu Radvanice
a Bartovice

17.

Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR, o.s., ZO
Ostrava-Radvanice

15 000,00 Kč

(4)

15 000,00 Kč

Zájmová činnost zdravotně postižených

18.

Český červený kříž, místní
skupina Ostrava-Radvanice

9 000,00 Kč

(4)

6 000,00 Kč

Kulturní, vzdělávací a regenerační program a činnost mládeže
a seniorů

19.

Unie rodičů ČR – sdružení při
ZŠ v Ostravě-Bartovicích

12 000,00 Kč

(1)

7 000,00 Kč

Podpora vzdělávání, mimoškolních aktivit dětí při ZŠ
v Ostravě-Bartovicích

20.

Odborový klub důchodců býv.
Dolu J. Fučík, záv. 3 Ludvík

15 000,00 Kč

(4)

5 000,00 Kč

Kulturní zájezdy a turistika

21.

Ostravská organizace vozíčkářů
o.s.

1 000,00 Kč

(4)

1 000,00 Kč

Bez beriér – poradenství

22.

Klub přátel Hornického muzea
v Ostravě

5 000,00 Kč

(3)

4 000,00 Kč

Podpora publikační činnosti Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě

23.

Sportovní klub SK Ostrava

7 000,00 Kč

(3)

4 000,00 Kč

XII. ročník mezinár. turnaje v ragby vozíčkářů Ostrava Cup 2010

449 850,00 Kč

240 616,00 Kč

Výtěžek z provozování výherních hracích přístrojů za rok 2009 činí 240 616 Kč.
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Z jednání
samosprávy
obvodu
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice
na své 83. schůzi dne 16. června 2010
- rozhodla o uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu pozemků pro konání akce
„Mezinárodní silniční závody motocyklů
v Ostravě-Radvanicích – okruh Františka
Bartoše“ za cenu smluvní ve výši 31 000 Kč
s nájemcem RABA Motosport
- rozhodla o zaslání výzvy na veřejnou
zakázku malého rozsahu na celoplošné
opravy živičných koberců na místních
komunikacích v roce 2010
- doporučila k záměru prodat pozemek
parc. č. 2073/1 v k. ú. Bartovice souhlasit za předpokladu, že nabyvatel pozemku
zajistí vybudování přístupové komunikace
- rozhodla o uzavření dohody o ukončení
pronájmu nebytových prostor suterénu
klubu důchodců Radvanice s ASTRA
CINEMA OSTRAVA – špatný technický
stav objektu nedovoluje realizovat solnou
jeskyni
- schválila organizační opatření k zajištění
XVI. Bartovické poutě ke Sv. Anně, která
se uskuteční dne 31. července 2010 (sobota)
v prostorách před základní školou a hasičskou zbrojnicí v Ostravě-Bartovicích
- projednala neschválení žádosti o dotaci
pro projekt EKOTERMO II předložené v rámci 16. výzvy Operačního programu Životní prostředí pro objekty „MŠ
Těšínská“ a „ZŠ Trnkovecká“ a výsledek měření hluku v okolí areálu VVUÚ
Radvanice a FTZÚ v Ostravě-Radvanicích
s tím, že hlukové limity nejsou překračovány
- rozhodla o u zav řen í veřejnopráv n í
smlouvy o umístění stavby „Protihlukové
stěny Bartovice – nové umístění 4. stěny“,
realizované na pozemcích parc. č. 1688/1,
1688/3, 1833/2, 1834, 1835, 1848, 1850,
1863, 1864, 1867, 1868/1, 1877, 1878/1,
1878/2, 1881/1 a 1881/2 v k. ú. Bartovice
- souhlasila s umístěním stavby „Oprava
schodů do prodejny Zuzka“ na pozemku
parc. č. 2097 v k. ú. Radvanice a s projektovanou stavbou „OVA, Bartovice,
Bémova, p. Rybár, 50 m“ na pozemcích
parc. č. 452 a 563/1 v k. ú. Bartovice za
předpokladu realizace stavby protlakem
pod komunikací Bémovou
- s o u h l a s i l a s e z m ě n o u Úz e m n í h o
plánu města Ostravy z funkční plochy
„Zemědělská půda ostatní“ na funkční
plochu „Bydlení individuální“ pro část
pozemku parc. č. 1110 v k. ú. Radvanice
- rozhodla o uzavření darovací smlouvy
s organizací ASA expert na finanční dar
ve výši 12 000 Kč na zakoupení klavíru do
nové třídy v Mateřské škole Bartovice
- rozhodla o uzavření smlouvy o poskytnutí
nadačního příspěvku ve výši 20 000 Kč na
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Na radnici zasedal
poradní sbor seniorů

Poradní sbor pro problematiku seniorů
se sešel v závěru pololetí na svém sedmém
zasedání. Jednání bylo zaměřeno hlavně na
podrobné seznámení se schválenými materiály
16. zasedání zastupitelstva, se kterými seznámil členy sboru starosta městského obvodu
Ing. Břetislav Blažek, CSc.
Členové sboru se na svém jednání zajímali
především o lepší rozmístění kontejnerů, např.
k hřišti DTJ, bylo navrženo posoudit posun
zastávky autobusu MHD č. 29, cca o 50 m,
aby nestála u hnoje chovatele koní, dále bylo
upozorněno na poničený plot Klubu důchodců
Radvanice a na jedno místo na Těšínské,
které nás netěší, a to křížení Těšínské a ul.
Za Školkou – pozemek je stále neudržovaný
pořádání kulturní akce „DEN HORNÍKŮ
– SKOK PŘES KŮŽI“ s Nadací Landek
Ostrava
- souhlasila s prominutím platby za pronájem
Klubu důchodců Radvanice v době konání
„Příměstského táboru s Městskou policií
Ostrava“ ve dnech 2. až 6. srpna 2010
- projednala informaci o zahájení stavby
„Terénní úpravy pro umístění tenisového
kurtu na pozemcích parc. č. 411/1 a 411/2
v k. ú. Radvanice“ před podepsáním
veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby
a informaci o provedení návozu podornice na pozemek parc. č. 730/1 v k. ú.
Radvanice
Mimořádné zasedání zastupitelstva
městského obvodu dne 19. května 2010
- rozhodlo o uzavření dohody o naplnění
podmínek žádosti na odstranění ekologických škod – dílo „Sanace bývalého
areálu koupaliště v Ostravě-Radvanicích“
s Českou republikou – Ministerstvem
financí, a to na úhradu nákladů na realizaci díla, na odstranění ekologických škod
- rozhodlo o uzavření dohody o naplnění
podmínek žádosti na odstranění ekologických škod – dílo „Úprava Podleského
potoka, odvodnění v Ostravě-Bartovicích“
s Českou republikou – Ministerstvem financí

a zarostlý zelení. Špatný technický stav Klubu
důchodců Radvanice je dlouhodobým problémem a je často diskutovaným.
Členka sboru p. Marcisová vyjádřila prosbu
o osazení lípy Červeného kříže v Dalimilově
parku s pamětní deskou – lípa byla vysazena
8. března 1975 k MDŽ zástupci místní skupiny Radvanice a odstraněna městským obvodem při revitalizaci parku.
Poradní sbor byl zřízen pro hledání způsobů řešení problematiky spojené se seniorským životem a pro vzájemnou diskuzi,
podávání námětů a výměnu stanovisek s tímto
souvisejících.
Ing. Renata Nytrová, tajemnice úřadu
Foto: Jindra Lásková
- rozhodlo o uzavření dohody o naplnění
podmínek žádosti na odstranění ekologických škod – dílo „Revitalizace území
sportovního areálu DTJ na pozemku
p. č. 1608/1, k. ú. Radvanice pro využití
volného času“ s Českou republikou Ministerstvem financí
- rozhodlo o podání žádostí na poskytnutí
dotace z programu „Úsvit“ vyhlášeného
Ministerstvem vnitra České republiky pro
dva investiční projekty
a. „Bezpečné domy – Pátova 655/2“ ve
výši 645 000 Kč
b. „Rozšíření dětského hřiště“ ve výši
777 081,60 Kč a pro jeden neinvestiční
projekt „Kdo si hraje, nezlobí“ ve výši
150 000 Kč prostřednictvím statutárního
města Ostravy
- rozhodlo o uzavření dvou darovacích
smluv s TJ Baník Radvanice v celkové
výši 84 840 Kč za účelem úhrady všech
závazků, především úhrady spotřeby
plynu a elektrické energie
- rozhodlo o uzavření darovací smlouvy
se Základní uměleckou školou Edvarda
Runda ve výši 50 000 Kč na podporu volnočasové aktivity dětí městského obvodu
ve školním roce 2010/2011
- vyjádřilo souhlasí se záměrem prodeje
pozemku parc. č. 414/1 v k. ú. Radvanice

Z jednání
samosprávy
obvodu
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice
na své mimořádné schůzi dne 30. června 2010
- rozhodla o rozdělení neúčelového transferu ve výši 5 000 tis. Kč z města Ostravy
následovně:
• Rekonstrukce a opravy místních komunikací – 2 600 tis. Kč
• Výměna oken na byt. domě Těšínská ul. +
na Spol. domě Bartovice – 700 tis. Kč
• Rekonstrukce dětského hřiště –
300 tis. Kč
• Výměna vrat Hasičské zbrojnice Bartovice
– 100 tis. Kč
• MŠ Bartovice – rekonstrukce schodiště –
70 tis. Kč
• MŠ Radvanice – vybavení kuchyně –
200 tis. Kč
• Nákup víceúčelového traktoru a vozidla
pro potřebu správy a jednotky Sboru dobrovolných hasičů Radvanice – 130 tis. Kč
- rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky na stavební práce stavby
„Okružní křižovatka ulic Těšínská –
L i hova r sk á – Č apkova v O st ravě -Radvanicích“ a o uzavření smlouv y
s uchazečem STAVIA – silniční stavby,
a.s., za nabídkovou cenu 14 280 000 Kč
vč. DPH
- doporučila po projednání schválit dohodu
o partnerských vztazích a spolupráci mezi
statutárním městem Ostrava – městským
obvodem Radvanice a Bartovice (Česká
republika) a městem Wodzislaw Slaski –
Kokoszyce (Polská republika)
- souhlasila
a. s provedením stavebních úprav v rámci
objektu SO 001, tj. příprava staveniště
a k projektové dokumentaci pro stavební
povolení pro stavbu „Protihlukové stěny
Bartovice – nové umístění 4. stěny“
b. s realizací stavby „Rekonstrukce ZPO č.
1“, tj. modernizací technologie sekundární
metalurgie – vakuové odplynění zařízení pro plynové odlévání oceli ZPO 1
v ArcelorMittal Ostrava, a.s.
Ing. Renata Nytrová,
tajemnice

MOŠTOVÁNÍ
ZO ČZS Radvanice informuje, že začínáme moštovat od středy 18. srpna.
Každou středu 15.00–17.00
Každou sobotu 8.00–12.00
v naší moštárně vedle hasičské zbrojnice, v areálu Úřadu městského obvodu
v Radvanicích.
Moštujeme umyté, nenahnilé a zralé
ovoce. V případě většího množství lze
po domluvě moštovat i v jiném termínu.
Bližší informace na tel.:
595 178 660 – p. Pěčka
596 232 963 – p. Hofbrucker

Kurzy pro veřejnost pokračují

V pořadí třetí letošní kurz pro veřejnost,
pořádaný Městskou policií Ostrava v rámci
projektu Bezpečnější Ostrava, se konal
23. června.
Mile překvapila vysoká účast 32 zájemců
z řad veřejnosti, kteří se dostavili na ředitelství ostravské městské policie, aby se dozvěděli zajímavé a užitečné informace z oblasti
prevence, naučili se základním sebeobranným technikám a informovali se o všem, co
je v souvislosti s činností městské policie
zajímá nebo v čem jim mohou být strážníci
nápomocni.
Úvod zahájila krátká přednáška a zhlédnutí v ý ukového DV D zaměřeného na
poskytnutí rad a informací, jak se doma,
na ulici nebo třeba v prostředcích měst-

ské hromadné dopravy chovat, abychom se
nestali obětí trestného činu. Následovala
oblíbená sebeobrana. Po zahřívací rozcvičce
následovaly ukázky obrany proti úchopům
a nácviky nejrůznějších způsobů pádů na
zem. Zájemci si všechny techniky mohli
vyzkoušet na vlastní kůži a zkušení instruktoři jim byli k ruce, aby pomohli, poradili
a předvedli nejrůznější „finty“, jak překvapit
a zpacifikovat útočníka.
Všichni účastníci si zaslouží náš obdiv
za výkon odvedený na žíněnkách a poděkování za účast. Již nyní se těšíme na příští
kurz, který se bude konat po prázdninách,
ve středu 15. září.
Vladimíra Zychová, Městská policie Ostrava
Foto: Městská policie Ostrava

Informace o poskytnutých dotacích
Městský obvod podal v letošním roce
žádost na přijetí projektu do Nadačního programu roku 2010 „Pro budoucnost“ v rámci
Nadace OKD, a to na projekt „Rekonstrukce
Dalimilova parku v katastrálním území
Radvanice“. Na základě rozhodnutí Správní
rady Nadace OKD nám bylo sděleno, že projekt nebyl vybrán k podpoře. Bylo konstatováno, že projekt byl vyhodnocen jako kvalitní
a splňoval podmínky poskytnutí grantu, ale
nebyl podpořen pro nedostatek finančních
prostředků.
V rámci 37. jednání Meziresortní komise
pro řešení revitalizace Moravskoslezského
kraje, konaného dne 3. června, jsme byli
úspěšní a zdárně jsme obhájili projekt na
„Revitalizaci a rekultivaci vodního zdroje –
studánky v lokalitě Bučina, k.ú. Radvanice“,
kdy dojde k plné úhradě tohoto projektu.
Projekt byl komisí jednomyslně doporučen
k realizaci a k zadání veřejné zakázky prostřednictvím Ministerstva financí, odbor
45 – Realizace privatizace majetku státu, pro
etapu projektové dokumentace.

Musím konstatovat, že připravit projekty
se nám daří a jsme úspěšní. Závisí to vždy
pouze na dostatku finančních prostředků.
Ing. Bc. Ivana Michálková, místostarostka

Okružní křižovatka
Tak jak jsme informovali, probíhá příprava na velmi důležitou dopravní stavbu
„Okružní křižovatka ulic Těšínská –
L i hova r s k á – Č apkova v O s t r avě Radvanicích“. V červenci probíhalo výběrové
řízení na zhotovitele stavby s předpokladem
brzkého zahájení stavby tak, aby stavba byla
provedena v průběhu druhého pololetí. Již
v srpnu má být započato s přípravnými pracemi.
Detailně Vás o této stavbě budeme
informovat v zářijovém vydání RaB novin.
Ing. Ctirad Havlásek,
vedoucí odboru MHDaP
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Kalendář
událostí
v

měsíci

srpnu

v průběhu dle běžné Knihovna Ostrava-Radvanice –
celého
otevírací Naše malá ZOO – malování
měsíce
doby
na sklo
v průběhu dle běžné Knihovna Ostrava-Radvanice –
celého
otevírací Svět v pohybu – vědomostní test
měsíce
doby
o zvířatech
v průběhu dle běžné Knihovna Ostrava-Radvanice –
celého
otevírací Za devatero horami –
měsíce
doby
čtení, malování, kvizy
18. 8.

15:00

24. 8.

14:00

27. 8.

18:00

85. schůze rady MOb RaB –
kancelář starosty
Komise školství, mládeže
a sportu – zasedací místnost
úřadu
ČSV ZO Radvanice-Bartovice –
výbor schůze (v MŠ Bartovice)

V srpnu 2010 to bude 40. let, co k sobě
našli cestu a zpečetili ji svazkem
manželským Jan a Marie Matuškovi.
Chtěli bychom jim touto cestou poděkovat
za lásku, výchovu, podporu a životní
moudra, která nám předali.
Přejeme do dalších společných let hodně
zdraví a lásky.
Eva s Pavlem a vnučkami Adélkou a Eliškou
Jan s Janou a nejmenšími vnoučátky
Táničkou a Honzíkem

Víte, že…

 11. prosince 1855 byla v rakouském
Slezsku zahájena doprava na železniční trati
Bohumín–Bílsko a rovněž provoz na trati
Svinov–Opava?
 1. března 1861 vyšlo první číslo „Opavského
besedn í k u“, pr v n ích č esk ých nov i n na
Opavsku? Redaktorem byl profesor Antonín
Vašek, otec Vladimíra Vaška, pozdějšího
básníka Petra Bezruče. List byl v ydáván
s podtitulem „Zábavný a poučný list pro lid
moravský“, vycházel třikrát měsíčně a usiloval
o národní emancipaci českého obyvatelstva
v rakouském Slezsku prostřednictvím rozvoje
jazyka, kultury a českého školství.
 23. června 1866 vypukla prusko-rakouská
válka a válečných útrap nebyli ušetřeni ani
obyvatelé Radvanic a Bartovic? Dne 2. srpna
procházela oběma obcemi po císařské silnici
(dnes Těšínská) pruská vojska – tzv. legie –
pod vedením generála Klapky.
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Oslava krásného jubilea
V měsíci červenci 2010 oslavila v plném
zdraví a pohodě své krásné životní jubileum
85 let paní Sylva Wranová. Jubilantce, dlouholeté obyvatelce našeho městského obvodu
Radvanice a Bartovice, osobně pogratuloval
starosta městského obvodu Ing. Břetislav
Blažek, CSc., a paní Marcela Bartková, odbor
organizační a vnitřních věcí. 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

Žije Církev československá
husitská? Ozvěte se!
Dostalo se mi prostoru oslovit vás díky
laskavosti pracovníků úřadu tohoto městského obvodu. Co mě vede k této výzvě?
Církev československá husitská.
Radvanická obec byla jednou z prvních
náboženských obcí při zrodu naší církve,
která vznikla 8. ledna roku 1920.
Sloužil zde jako první biskup Ferdinand
Stibor, jeden z nejvýznamnějších zakladatelů této církve. Naše náboženská obec byla
v minulosti centrem jak bohoslužebného,
tak kulturního života. V tomto roce tato
církev slaví 90 let od svého vzniku! A já
se při tomto v ýročí ptám: Existují ještě
v Radvanicích a Bartovicích věřící, kteří
přistoupili křtem do našich řad? Kde jsou
ti lidé?
Naše farní kancelář uchovává skoro tři
sta členů evidovaných, avšak většina je pro
naši obec nepoznaných a ukrytých. Sami
jistě víte, jak je situace dnešních církví komplikovaná. O to více jsem nabádána k tomu,
abych bojovala za tu svou. Jsou dvě možnosti: buď církve zaniknou, nebo se znovu

probudí. A za církev husitskou je třeba se
více zasadit. Slýcháme nářky, že život je jen
konzum, že se lidé nesetkávají a nic nevytvářejí. My se setkáváme, ale starší členové
se nepřestávají pídit po svých souvěrcích.
Proto jsem zvolila cestu písemnou a vyzývám členy radvanicko-bartovické náboženské obce, chtějí-li, aby se znovu objevili
v našem středu. Chci poznat ty, kteří se
vytratili, ať už z jakéhokoliv důvodu. Chci
spolupracovat také s dalšími a rozhodovat
o běhu naší církve.
Nechci se dívat, jak vymírá. A tak kdokoliv z vás má, či bude mít, křestní list
s kalichem, jste srdečně zváni k novému
seznámení. Pravidelná bohoslužba je každou neděli v 8 hodin ráno.
Přeji krásné dny!
Monika Bartková,
duchovní CČSH
P.S. Na konec léta chystáme koncert kapely
Mbunda Africa spojené s charitativní sbírkou
a vyprávěním.

Naši jubilanti v srpnu 2010
Blahopřejeme!

Margita Boldiová, Jaroslav Nosek, Dagmar Žižková, Jan Chovan,
Hana Borutová, Marie Bělicová, Jiřina Sasková, Marie Stonišová,
Karel Molínek, Ludmila Sasinová, Václav Filek, Zdeněk Badura,
Drahoslava Částková, Věra Višinková, Marta Cichá, Václav Duda,
Eduard Šlimar, Jaroslav Kain, Josef Mlýnek, Jana Káňová,
Bohumír Ivanský, Karel Rathouský, Jaroslava Brožová, Drahoslava
Mokroszová, Ludmila Slívová, Josef Jaška, Ladislav Šebesta,
Adéla Balucká.
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.

Děkujeme všem
příbuzným, přátelům
a známým za účast,
květinové dary i za
projevenou soustrast
na pohřbu naší drahé
zesnulé, paní

Věry Kacířové,

který se konal
12. července 2010.
Současně jsme dne
14. 7. 2010 vzpomněli
maminčiných nedožitých
72. narozenin. Za zarmoucenou rodinu
dcery Ivana, Šárka a Lenka s rodinami.

Dne 17. srpna 2010
vzpomeneme
50. výročí úmrtí mého
dědečka pana

Jindřicha Břenka
z Bartovic.
Zároveň jsme
11. 7. 2010 vzpomněli
jeho nedožitých 115 let.
Vzpomíná vnučka
Hilda Rakowská
s manželem.

Dne 13. srpna
2010 uplynulo 15
let, kdy nás tragicky
opustil pan

Dne 1. července 2009
nás nečekaně opustil

Jiří Volský

Ing. Oldřich Buzek

Všem, kdo jste ho
znali a měli rádi,
děkujeme za tichou
vzpomínku.
Maminka s rodinou

Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Rodina

z Bartovic.

Má lásko,
byla jsi pro mě celý
svět.
O to těžší je ztratit Tě
a uchovávat si Tě jen ve
vzpomínkách.
Paní

Jiřina KAŇOKOVÁ
z Bartovic
Poděkování za účast
na pohřbu
manžel Čestmír

Seniorem roku je PaedDr. Josef Přibyl
Městsk ý obvod
Radvanice a Bartovice
v letošním roce vyhlásil 2.
ročník ankety Seniorka/
Senior roku 2010 městského obvodu Radvanice
a Bartovice. Nejvíce
hlasů získal v nominaci
kandidátek a kandidátů
na Seniorku/Seniora
roku 2010 PaedDr. Josef
Přibyl.
Narodil se v 30. letech
v obci Řepy. Postupně
působil v Bystřici
n a d O l š í , H av í ř o vě
a Ostravě. Je ženatý a vychoval dvě děti.
Celý svůj život zasvětil pedagogické činnosti
a na vrcholu své kariéry vedl katedru tělesné
výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Za svou činnost na úseku tělesné
výchovy a sportu obdržel řadu uznání. Je nositelem stříbrné medaile Dr. Miroslava Tyrše,
jako první ve světě obdržel diplom kanadského velvyslanectví za úspěchy v akci Běh
Terryho Foxe, dále je nositelem vyznamenání
od Sokola v Polsku za významnou pomoc při
jeho rozvoji.
Naším spoluobčanem je od roku 2003,
ale v naší obci pracoval již od roku 1994,
kdy se podílel na organizaci župního sletu
Moravsko-slezské župy. V roce 1995 vedl děti
a mládež, založil oddíl florbalu, který pracuje
úspěšně dodnes. Od roku 2000 zastává funkci
starosty TJ Sokol Radvanice a Bartovice, což
není funkce jednoduchá.
Pan Přibyl je však člověk, který má úžasné
organizační schopnosti a jeho životním krédem je, aby se sport a pohyb stal každodenní potřebou člověka, hlavně však dětí
a mládeže. Podporuje každou aktivitu, která
se naskytne. Za jeho vedení se rozrostla

TJ Sokol Radvanice a Bartovice o další oddíly
florbalu, cvičí také početná skupina seniorek.
Každoročně organizuje a vede jednodenní
turistické zájezdy seniorů Ostravy s početnou účastí seniorů Radvanic a Bartovic.
Stejné zájezdy organizuje i pro děti a mládež. Již devět let je propagátorem a hlavním
organizátorem Běhu naděje (Terryho Foxe),
zde se projevuje jeho výborná spolupráce se
školami a zastupiteli obce. Hlavně jeho zásluhou je současný majetek v dobrém stavu a je
využíván širokou veřejností. Na letošní valné
hromadě pan Přibyl oznámil, že na svou funkci
vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu
rezignuje, ale bude i nadále pomáhat.
Starosta Ing. Břetislav Blažek, CSc., pana
PaedDr. Přibyla slavnostně přijal 22. července 2010, popřál mu k vítězství v anketě,
poděkoval za dlouholetou práci pro obvod
a předal květinu společně s dřevěným znakem
Radvanic a Bartovic.
PaedDr. Josef Přibyl bude za městský
obvod Radvanice a Bartovice nominován do
celoměstského kola ankety Senior/Seniorka
roku 2010.
Mgr. Irena Kopciuchová,
vedoucí odboru sociálních věcí

Záchrana
radvanické fary
Obracím se na vás se „zoufalou“ prosbou o pomoc při záchraně farní budov y
Římskokatolické farnosti Ostrava-Radvanice.
Fara spolu s kostelem slouží v Radvanicích
už od r. 1907 farnosti i veřejnosti a je historicky
i architektonicky zajímavou stavbou.
Kvůli špatnému zacházení především v letech
1980–2000 fara postupně chátrala a její střecha
a krovy se dostaly do havarijního stavu vlivem
zatékání a dřevokazných hub.
V letech 2002–2003 se podařilo díky
daru německého fondu Renovabis v hodnotě
25 000 Euro (cca 750 000 Kč) rekonstruovat
dešťovou kanalizaci, zavést plynofikaci objektu,
zajistit bezpečnost objektu instalací okenních
mříží v 1. NP.
V letech 2004–2008 byla naše pozornost
upřena na havarijní stav a opravu střech kostela. Na faře se uskutečnily pouze drobné dílčí
opravy: rekonstrukce vstupního schodiště, kompletní výměna okapů.
V r. 2009 se podařilo zpracovat projektovou
dokumentaci stavebních úprav fary. Kompletní
rekonstrukce farní budovy je odhadována na
3,5 milionu korun. Rozpočet opravy havarijního
stavu střechy a stropů, který chceme řešit akutně,
se pohybuje v hodnotě cca jeden milion korun.
V květnu r. 2010 poskytl fond Kirche in Not
na rekonstrukci fary částku 8 000 Euro (cca
200 tisíc korun). Biskupství ostravsko-opavské
následně přislíbilo finanční spoluúčast ve výši
cca 150 000 Kč.
Abychom mohli realizovat rekonstrukci
akutního havarijního stavu farní budovy, potřebujeme sehnat ještě cca 500 tisíc. Při poskytnutí
daru nabízíme možnost zveřejnění vašeho sponzorství na našem webu. Poskytujeme potvrzení
o daru, které vám přinese daňové zvýhodnění.
Po rekonstrukci bude fara sloužit nejen farnosti, ale také jako poradenské centrum pro
lidi v obtížných životních situacích (závislosti,
domácí a jiné násilí, duševní potíže) s nabídkou volnočasových aktivit pro děti a mladé lidi
našeho městského obvodu. Podrobně informujeme o rekonstrukci i záměru využití farní
budovy na: www.farnostradvanice.cz.
Číslo účtu Římskokatolické farnosti Ostrava
Radvanice: 1683907369/0800
Děkujeme za jakoukoliv podporu a pomoc.
Mgr. Marek Jargus, farář
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Artík ve školce Jakou pohádkou překvapí?
Dne 28. května naši školku navštívil pejsek
Artík se svým páníčkem Václavem Jílkem.
Artík je pětiletý zlatý retriever, který děti na
první pohled okouzlil. Artík ukázal dětem,
co všechno ho pan Jílek naučil. Předvedl,
jak základní povely typu sedni, lehni, k noze
a přines, tak i triky, které neumí ledajaký pes.
Dokáže třeba válet sudy, skákat přes pyramidu, kterou děti sestavily ze svých těl, nebo
dokáže přinést klíče od domu či auta. Děti
byly celou dobu velmi hodné a Artíkovi hodně
tleskaly, proto si ho mohly za odměnu pohladit, což bylo zároveň odměnou i Artíkovi,
který se hrozně rád mazlí. Takže v závěru byli
všichni velmi spokojeni a děti se už těší, že je
příští rok Artík opět navštíví a ukáže jim, co
nového se přes rok naučil.
Kolektiv MŠ Bartovice

Praha Karla IV.

To byl název dějepisné exkurze, které se
zúčastnili zájemci o historii z řad žáků ZŠ
Trnkovecké. Dne 26. května se vydali do
našeho hlavního města Prahy, aby se seznámili s nejdůležitějšími a nejpěknějšími historickými památkami. Prošli se po Královské
cestě na Staroměstské náměstí, odtud přes
Karlův most na Hradčany. Po prohlídce
celého areálu Hradu se vydali na zpáteční
cestu. O všech památkách se dozvěděli také
mnoho zajímavých informací. Počasí jim přálo
a exkurze se jim moc líbila.
Foto a text Mgr. Ivana Kačmaříková,
ZŠ Trnkovecká

Akce v knihovně
• VD (výtvarná dílna)
NAŠE MALÁ ZOO
malování na sklo,
celý měsíc během půjčování
• TEST
SVĚT V POHYBU
vědomostní test o zvířatech,
celý měsíc během půjčování
• ZP
ZA DEVATERO HORAMI
čtení, malování, kvizy atd.,
celý měsíc během půjčování

RaB noviny 8

Děti ve školní družině každý rok vymýšlejí
nové pohádky, písničky a tanečky, kterými překvapí maminky na besídkách i ostravskou veřejnost v kině Vesmír na přehlídce činnosti ŠD.
Svými nápady mnohdy překvapují také mne.
Naše generace milovala klasické pohádky
a citovali jsme celé pasáže z Pyšné princezny,
z Mrazíka apod. Současná generace mladších
žáků zase přímo prožívá kreslené pohádky.
Letos po Vánocích se dětem podařilo přesvědčit mne, že chtějí ve Vesmíru hrát oblíbenou pohádku Madagaskar.
Moc se mi do toho nechtělo, protože vyrobit zvířecí masky je velice obtížné.

Naštěstí dvě maminky ušily kostým pro
své dítě a s ostatními maskami mi obětavě
pomohla maminka Štrochová.
V úterý 11. května se ve školní tělocvičně
sešlo velké množství rodičů i prarodičů. Děti
měly připravenou spoustu básní ke Dni matek,
vyrobeny milé dárečky a přáníčka. Písně zněly
celou školou a maminky byly jistě potěšeny, co
jejich děti připravily. Největší úspěch ovšem
měla osmiminutová pohádka „Madagaskar“.
Děti s ní už vystoupily v MŠ, na Doremi a 1.
června před všemi spolužáky.
Text a foto Lenka Laštuvková,
ZŠ Vrchlického

Noční učení na ZŠ Vrchlického
Ve čtvrtek 17. června se žáci III. A třídy
sešli před školou netradičně i v podvečer, aby
se mohli účastnit akce s názvem „Noční učení“.
Oproti loňské matematice a předloňskému českému jazyku byla ústředním tématem večera
prvouka. Pod dohledem své třídní učitelky
a paní vychovatelky Darky Rozvadovské si děti
nejprve vylosovaly prostředí, v kterém jako rostliny nebo živočichové budou žít, a následně si
konkrétní názvy připevnily na hruď, čímž každý
žák získal pro nadcházející noc nové jméno. Při
hrách museli žáci prokázat své znalosti zejména
z prvouky, dále postřeh, odvahu a samostatnost.
Třeťáci si hravou formou upevňovali učivo prvouky jako je život rostlin a živočichů na louce
– v lese a ve vodě – u vody, ale zároveň si
rozvíjeli slovní zásobu, fantazii a představivost.
Nechyběla tajemná stezka odvahy, při níž děti,
většinou jednotlivě, procházely temnou školní
budovou a sbíraly kartičky s živočichy či rostlinami z daného prostředí.
Po noční procházce v blízkém okolí školního areálu a nezbytné pohádce na dobrou noc
ulehli všichni, zabalení do spacáků a s plyšákem
v ruce, ke spaní. Děti tak v rámci třídního
kolektivu absolvovaly již třetí společnou noc

a nutno podotknout, že všichni opět zaslouží
velkou jedničku.
Je zřejmé, že s ohledem na „Noční učení“
musela být upravena i páteční výuka, která proběhla netradiční formou jednak ve školních lavicích a pak i na školním hřišti.
Mgr. Radana Lakomá,
ZŠ Vrchlického

Loučení se školním
rokem
Netradiční rozloučení se školním
rokem 2009/2010 zorganizovala Rada
rodičů ZŠ Trnkovecké pro žáky a jejich
rodiče. Pozvali je 25. června na školní
zahradu, kde byl pro ně připraven táborák
spojený s opékáním párků. I přes počáteční nepřízeň počasí se akce vydařila,
účast byla hojná a všichni byli spokojeni.
Doufáme, že se toto loučení zařadí mezi
tradiční akce školy. Přejeme dětem pěkné
prázdniny a už se těšíme na září.
Za Radu rodičů Jana Siejová,
ZŠ Trnkovecká

Den dětí se seniory
Na ši žáci se nemoh l i do čkat st ředy
2. června, kdy byl pro ně připraven Den
dětí. Celou akci připravila místní organizace důchodců. Bohužel nám nepřálo počasí,
proto se vše odehrálo v tělocvičně naší školy.
Přijeli k nám také vzácní hosté – náměstek
primátora města Ostravy Vojtěch Mynář, pan
starosta Ing. Břetislav Blažek, CSc., a paní
místostarostka Ing. Bc. Ivana Michálková.
Žáci během dopoledne plnili řadu zajímavých úkolů – např. shazování figurek, hod

kloboukem na kůl, soutěž o nejvyšší stavbu,
přelévání vody, cesta za panenkou se zvonečkem i chůze s míčkem na lžičce. Za každou
disciplínu byli žáci sladce odměněni. Nakonec
naše paní ředitelka Mgr. Hana Ostřanská za
děti poděkovala všem důchodcům za skvěle
připravenou akci. Žáci se již těší na další
dětský den.
Mgr. Radmila Sulková, ZŠ Vrchlického,
odloučené pracoviště Bartovická 59
Foto: Radmila Sulková

Super výlet
Ve středu v ranních hodinách vyrazilo 23 školáků z 3., 4. a 6. třídy na výlet
do Kunčic pod Ondřejníkem. Počasí bylo
skvělé, a tak se všem líbila asi sedmikilometrová procházka přírodou Kunčicka
i hry, které jsme si s míčem zahráli na
místním hřišti. Perlami akce ovšem pro
většinu účastníků byly prohlídka farmy
spojená s projížďkou na koni a návštěva
kunčického hasičského sboru. Malí cestovatelé se mohli povozit bez motoru
v jedinečném hasičském autě a leccos
nového se dozvědět. Návštěvu zpestřila
také výtvarná soutěž na přilehlé zahradě.
Z v ýletu si odvážíme spousty zážitků
a velké díky patří hlavní organizátorce
akce paní učitelce J. Naarové a také paní
učitelce P. Kichnerové, která s organizací
pomáhala.
Pavla Hermannová,
ZŠ Trnkovecká

Ještěrka
se vody nebojí!

Prezentační
festival
V naší škole, ZŠ Vrchlického, proběhl dne
7. června již třetí ročník Prezentačního festivalu žákovských prací pro interaktivní tabuli.
Vystoupilo 15 žáků 6. až 9. tříd s 16 pracemi ve 4 kategoriích – historické, sportovní,
anglické a v tvorbě webových stránek. Přišli
se podívat rodiče, prarodiče, sourozenci, učitelé a ti, kteří měli zájem vidět zdařilé práce
žáků. Všechny byly velmi kvalitní, a proto bylo
těžké vybrat vítěze. A tak každý ze zúčastněných dostal hodnotné ceny. Vděčíme za ně
našim sponzorům, společnostem A-Z finance
a PMK. Nejvyšší odměnu, poukázku v hodnotě dvou tisíc korun, získal Jan Serwanski
se svými pracemi Dějiny Španělska a Real
Madrid. Pracoval na nich téměř rok a bude
pokračovat i v 9. třídě. Bližší informace
o této zdařilé akci můžete získat na našich
webových stránkách www.zsvrchlickeho.cz
v sekci společenskovědní klub.
Daniela Mikulášová a Hana Figelová,
žákyně VIII.A, ZŠ Vrchlického
Foto: Martina Linhartová

Návštěva divadla
Ve č t v r tek 3. č er v na př i šly dět i
z předškolní třídy slavnostně oblečeny.
Pročpak? Už od rána se těšily na návštěvu
Loutkového divadla v Ostravě, o kterém
jsme si povídali den předem. Děti si zopakovaly a upevnily základní pravidla společenského chování, které pak zvládly na
výbornou během krásného představení
O pejskovi a kočičce.
V pátek 4. června přijelo za dětmi do
mateřské školy divadlo Smíšek a zahrálo
dětem pohád k u O šk l ivé káč átko.
Představení mělo velký úspěch u dětí svým
interaktivním pojetím (tzn. zapojením dětí
do děje a spoluvytvářením příběhu) a děti
se už těší na jejich další návštěvu.
Kateřina Kramolišová

Noví kamarádi
Děti nultého a 1. ročníku navštívily ve
dnech 28. května a 8. června v rámci projektu Společné soužití minoritní a majoritní
skupiny školních dětí a jejich rodičů partnerskou školu ve Vítkově. Po vřelém přijetí
byl pro děti připraven po oba dny bohatý
program. Soutěžili jsme, prohlédli si školu,
navázali nová přátelství, zajezdili jsme si
v br yčce tažené koňmi, zazávodili jsme
si na autodráze. Při závěrečném opékání
párků jsme zazpívali všechny písničky, co
známe. Po výměně drobných dárečků nastal
čas rozloučení. Doufáme, že nebude příliš
dlouhý, protože teď se těšíme na vítkovské
děti zase my.
Mgr. Eva Čermáková

Od 6. dubna navštěvují děti z mateřské
školy Za Ještěrkou jarní kurz plavání v plavecké škole Delfínek v Havířově. Plavecký
kurz má dvanáct lekcí, ve kterých se děti
postupně seznamují s vodou, učí se základy
splývání na břiše i na zádech, zadržet dech
i vydechovat do vody a také se učí základům
plaveckých stylů.

Od začátku kurzu udělaly děti velké
pokroky a už se dovedou potopit a vylovit
hračku ze dna bazénu, podplavat dvě obruče,
z nichž každá je dlouhá 50 centimetrů, a také
dokáží zvládnout několik temp stylem prsa
nebo kraul. Při výuce bývá hojně využíváno
různobarevných pěnových pomůcek rozličných
tvarů, které dětem pomáhají se naučit plavat.
V bazénu děti soutěží, hrají různé hry, využívají vodní klouzačky a dokonce si i vyzkoušely
vodní aquaerobik, který se jim velmi líbil. Pod
vlídným vedením učitelek z plavecké školy
hodina dětem velmi rychle utíká, líbí se jim,
a proto se děti vždy těší na další lekci.
Kateřina Kramolišová
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Okruh F. Bartoše opět rekordní
Nové traťové rekordy ve všech třídách,
rekordní počet zúčastněných jezdců a motocyklů, rekordní počet diváků, maximální zabezpečení tratě, maximální servis pro jezdce
v zázemí depa, skvělé výkony na závodní dráze,
nádherné počasí, sličné doprovody v plavkách, přítomnost motocyklových legend, tak
by se dal stručně popsat letošní druhý ročník
silničních motocyklových závodů na Okruhu
Františka Bartoše v Ostravě – Radvanicích,
kde se bojovalo o body do Mistrovství ČR,
Přeboru ČR a mezinárodního šampionátu
Czech road racing cupu a který patřil bezesporu k v y vrcholení letošní motoristické
sezóny.
Jestliže v loňském roce odjížděli stánkaři
s tričky a brýlemi zklamáni, letos by jim diváci
utrhli ruce za tento artikl. Téměř pět tisíc
diváků pod prosluněnou oblohou sledovalo
dvoudenní klání 137 nejlepších našich a zahra-

ničních jezdců o vavříny na zdejší 3,5 kilometrů dlouhé trati.
Okruh Františka Bartoše hostil nejenom
současné závodní motocykly, ale i krásné
závodní troje, které se zde proháněly do roku
1972 a bylo na ně radost nejen koukat, ale
i poslouchat a nasávat vůni jejich benzínu.
Divákům se líbila i ukázková jízda 6 závodních cestovních a formulových vozů.
Závod slavnostně zahájil náměstek primátora města Ostravy Vojtěch Mynář a starosta městského obvodu Ostrava – Radvanice
a Bartovice Ing. Břetislav Blažek, CSc. Závodu
byla přítomna i paní Helena Bartošová, manželka Františka Bartoše, po kterém je závodní
okruh pojmenován.
Občané Radvanic a Bartovic měli vstup
po oba dva dny zdarma, čehož v hojné míře
využili a vytvořili tak jezdcům skvělou diváckou kulisu.

Po celou neděli byl pro děti připraven speciální program se spoustou atrakcí zdarma,
dopravně-výchovnými soutěžemi a pro všechny
děti byly připraveny upomínkové předměty,
hračky a sladké odměny.
Pod prostorem startu, v populární „Stodole“,
bylo pro diváky připraveno posezení s občerstvením a na sobotní večer i hudební produkce.
Organizátoři z místního občanského sdružení RABA Motosport děkují všem občanům
za jejich shovívavost během dopravního omezení při dvoudenních závodech, statutárnímu
městu Ostrava za podporu, bez které by se
tato významná motoristická akce nemohla
konat, Úřadu městského obvodu Ostrava –
Radvanice a Bartovice za spolupráci při přípravách a samotném průběhu závodu.
Občanské sdružení RABA Motosport
Jan Lindner, tajemník závodu

KONEČNÉ VÝSLEDKY MOTOCYKLOVÝCH ZÁVODŮ
SIDECARY
1. Nechanický O. – Boháč R.
CZ Honda
2. Bílý Richard – Vorel Milan
CZ Suzuki
3. Verbík Petr – Panáček Marián CZ Yamaha

Ostrava-Radvanice

KLASIK 350 ccm			
1. Navrátil Pavel
CZ Yamaha
2. Thér Miloš
CZ ČZ
3. Koudelka Marek
CZ Yamaha

kol
8
8
8

17:03,949
17:45,672
17:57,483

VOLNÁ do 600 ccm			
1. Zrzavý Petr
CZ Yamaha
2. Jiroš Michal
CZ Yamaha
3. Duchan Josef
CZ Yamaha

kol
10
10
10

18:07,437
18:07,636
18:09,164

KLASIK 500 ccm			
1. Serbousek Jiří
CZ Honda
2. Strapina Pavel
CZ Honda
3. Novák Pavel
CZ Honda

kol
8
8
8

17:33,292
18:00,917
18:13,088

SUPERMONO			
1. Kamenický Libor
CZ Mali JAWA
2. Duchan Josef
CZ Yamaha
3. Kalina Karel
CZ KATYAM

kol
10
10
10

19:21,278
19:27,339
19:29,535

KLASIK 750 ccm			
kol
1. Kunz Petr
CZ Honda
8
2. Fürböck Johann
A Weslake Seeley 8
3. Lefan Jiří
CZ Suzuki
8

16:46,417
17:02,072
18:01,766

VOLNÁ do 125 ccm – GP			
1. Kolář Patrik
CZ Honda
2. Novosad Dušan
CZ Honda
3. Lohse René
D Honda

kol
9
9
9

17:37,075
17:40,300
17:50,394

VOLNÁ do 125 ccm – SP			
1. Holoubek Martin
CZ Aprilia
2. Sedlo Miroslav
CZ Cagiva
3. Kolář Petr
CZ Aprilia

kol
9
9
9

18:49,919
18:50,168
18:50,787

VOLNÁ do 250 ccm – SP			
1. Jančík Pavel
CZ Suzuki RGV
2. Vysloužil Jan
CZ Aprilia RS
3. Grech Jiří
CZ Suzuki RGV

kol
10
10
10

20:32,015
20:41,290
21:15,396

KLASIK 175 ccm			
1. Klímek Eduard
CZ MZ Vihur
2. Strapina Pavel
CZ ČZ
3. Tázler Jaromír ml.
CZ MZ Ahra JT

kol
8
8
8

18:39,505
18:49,250
18:49,509

KLASIK 250 ccm			
1. Navrátil Pavel
CZ Yamaha
2. Koudelka Lubomír
CZ Yamaha
3. Krsek Petr
CZ ČZ

kol
8
8
8

16:46,477
16:58,647
17:24,516
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ABSOLUTNÍ VÍTĚZ KATEGORIE KLASIK
Kunz Petr
Honda
Klasik 750
16:46,417

100,199 km/h

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ KATEGORIE VOLNÁ
Zrzavý Petr Yamaha Volná do 600
18:07,437

115,915 km/h

NEJRYCHLEJŠÍ KOLO KATEGORIE KLASIK
Lefan Jiří
Suzuki
Klasik 750
2:02,933

103,279 km/h

NEJRYCHLEJŠÍ KOLO KATEGORIE VOLNÁ
Jiroš Michal Yamaha Volná do 600
1:46,050

118,868 km/h

Fotografie ze závodu najdete na poslední straně.

Vodácký oddíl Táborité
S plynoucími léty jistě většina z nás ráda vzpomíná na bezstarostné dětství. Největším problémem tehdy byla písemka z matiky
nebo otázka, kam pojedu v létě na tábor.
V naší obci v letech 1972 – 1984 velice aktivně pracoval vodácký
oddíl „TÁBORITÉ“. S kamarády z dětství jsme sjeli většinu českých i slovenských řek a procestovali naši krásnou zem. Léta
letí čím dál rychleji, ale přátelství z dětství stále trvá. Kamarádi
z vodáku vymysleli skvělou tradici. Vždy třetí pátek v září u Štrocha
opět zazní vodácké písně u táboráku. Tak už se těším, kolik se nás
Táboritů zase letos sejde.
Lenka Laštuvková

Vyhrožoval ženě
Dne 6. 5. 2010 zasahovali strážníci městské
policie v Ostravě-Radvanicích, kde opilý muž
kopal do dveří bytu ženy bydlící v sousedství.
Když strážníci dorazili na místo a zkontaktovali dotyčného muže (51 let), zjistili, že
spolu se svým známým v bytě popíjeli alkohol a zřejmě pod jeho vlivem začal majitel
bytu vulgárně nadávat a kopat do dveří bytu
ženy, se kterou měl již v minulosti nějaké
neshody. Nicméně omluvil se a přislíbil, že se
nic takového již nebude opakovat. Strážníci
tedy odešli, ovšem o půl hodiny později žena
volala znovu, že se situace opakuje. Soused ji
tentokrát navíc vyhrožoval zabitím. Strážníci
jej proto předali přivolaným policistům.
Vladimíra Zychová, MPO

DIVOKÉ KOČKY
Společenský dům Bartovice pořádá dne
24. 9. 2010 ve 20 hodin vystoupení ostravské
travesti skupiny Divoké kočky.
Přijdte se podívat na dvouhodinovou show,
která u nás ještě nebyla. Třpytivé kostýmy,
vysoké podpatky, umělé řasy, světla a hity,
které máte rádi. Přijďte se přesvědčit a okouzlit si svůj večer. Divoké kočky u nás rovněž
vystupovaly na dvou poutích v Bartovicích,
a to letos a v roce 2008.
Vstupenky si je možno zakoupit již od
1. 8. 2010 na odboru MBŠaK městského obvodu
Radvanice a Bartovice, v 1. patře, v kanceláři
č. 14 u paní Láskové, tel. 599 416 114. Cena
vstupenky je 150 Kč.

Opravy místních silnic
Tak jak jsme slíbili v minulém čísle,
přinášíme informace o opravách místních
komunikací v našem městském obvodě.
Z prostředků městského obvodu a statutárního města Ostrava budou v průběhu
2. pololetí provedeny celoplošné opravy
komunikací ulic: U Stavisek, Čapkova,
Ke Studánce, Lejskova, U Důlňáku (část
k vodárně).
Dále bude provedena druhá etapa
oprav v ý tluk ů m ístních komuni kací
a budou provedeny úpravy odtokových
poměrů komunikací ulic Turgeněvova,
Pastrňákova (v oblasti garáží), Potoční,
Na Pasekách a odvodnění plochy garáží
na ul. Na Hrázkách.
Dále bude provedeno rozšíření komunikací ulice U Lípy, včetně odvodnění do
stávající kanalizace, rozšíření komunikace
ulic Bučinská a Za Ještěrkou.
Dále bude provedena oprava silničních obrubníků na části komunikace ulice
Šenovská v Bartovicích.
Hodnota všech těchto oprav dosahuje
2,5 mil. korun.
Ing. Ctirad Havlásek,
vedoucí odboru MHDaP

Začíná se moštovat
Výbor základní organizace ČZS v Bartovicích
oznamuje všem svým členům a jejich přátelům,
že od 1. srpna zahajuje provoz naše moštárna na
Březové 18. Moštovat bude opět Pavel Ráček,
telefonní číslo 604 380 010. Termín moštování si
domluvte přímo s ním.
Moštárna zpracovává jen čisté, zdravé
ovoce. O způsobilosti ovoce ke zpracování rozhoduje obsluha, která je oprávněna odmítnout
příjem nevhodného ovoce.
Pro hotový mošt si každý přinese vlastní
nádoby a pevné zbytky po moštování si odveze.
Pro uplatnění slevy za moštování je třeba předložit členský průkaz ČSZ s vylepenou známkou na rok 2010.
Cena moštování je 3 Kč za 1 litr moštu
u člena ČZS a 5 Kč pro nečlena ČZS.
Dále připomínáme, že přihlášky na zájezd
nutno podat do 10. 9. 2010.
Výbor ZO ČSZ Ostrava-Bartovice

Oprava Těšínské
V průběhu druhého pololetí bude Správou
silnic Moravskoslezského kraje provedena
dlouho avizovaná celoplošná oprava krajské silnice Těšínská v úseku od stávající okružní křižovatky v Radvanicích po hranici se Šenovem.
V době psaní této informace nebyl ještě přesně
znám termín zahájení stavby, předpokladem je
září 2010. Na opraveném úseku komunikace
bude následně provedena stavba „Zklidnění
ulice Těšínské“.
Ing. Ctirad Havlásek,
vedoucí odboru MHDaP

Mladí rybáři
Radvanic a Bartovic
www.ploty-pletivo.cz

Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová BČlá, Mitrovice, 724 00,
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 -15:00 nebo po telefonické domluvČ na tel.: 722 550 000
DOPRAVA ZDARMA - pĜi celkovém nákupu nad 7.000 Kþ, jinak 300 Kþ.

Dodáme Vám kompletní nové oplocení vþetnČ montáže
PLOTY - PLETIVO – zabýváme se výstavbou a prodejem oplocení, jako jsou
poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, apod. Kompletní nabídku zboží a služeb
naleznete na www.ploty-pletivo.cz
Dále nabízíme GARÁŽOVÁ VRATA OD 9.999 Kþ. Výklopná, rolovací i sekþní a to
jak ruþní tak s pohonem na dálkové ovládání, vþetnČ montáže. Více informací naleznete
na www.vrata-ostrava.cz
Prodáváme také TÚJE NA ŽIVÝ PLOT OD 10 Kþ. Kompletní nabídka je na
www.thuja.cz nebo na tel.: 722 557 777
Prodej KRMIVA PRO PSY www.pro-psy-krmivo.cz
POPLASTOVANÉ PLETIVO KOMPAKT (ZELENÉ)
4-hrané bez zapleteného napínacího drátu, drát prĤmČru
1,65 mm, s poplastováním 2,65 mm, oko 50 mm
Výška pletiva
Cena za 1m
Balení
Celková cena s DPH
100 cm
45 Kþ
25 m
1.125 Kþ
125 cm
56 Kþ
25 m
1.400 Kþ
150 cm
59 Kþ
25 m
1.475 Kþ
160 cm
67 Kþ
25 m
1.675 Kþ
180 cm
81 Kþ
25 m
2.025 Kþ
200 cm
84 Kþ
25 m
2.100 Kþ

PĜi pĜedložení tohoto inzerátu máme pro Vás drobný dárek

V přírodní lokalitě městského obvodu Radvanice a Bartovice zvané
BUČINA, v rybářské chatě na revíru Ostravice 1 A, se schází spolu
se svými vedoucími a trenéry rybářská mládež ve věku od 8 do 15 let.
Zde trénují rybolovnou techniku (RT), zdokonalují se v lovu udicí
(LRU) a připravují se na sportovní a rybářské závody mládeže.
Jedná se o pohárové závody v lovu ryb
pořádané Územním
svazem pro severní
Morav u a Slezsko
a celostátní r ybářské závody mládeže
Zlatá udice. V letošním roce jsme dosud
v ybojovali zlat ý
a bron zov ý pohár
v kategorii dívek –
žákyň, bronzový v kategorii chlapců – žáků a třetí místo v družstvech
v městském kole Zlaté udice. Další sportovní a pohárové závody
a Zlatá udice nás čekají. Rádi mezi námi přivítáme děti ve věku do
15 let, které mají zájem o poznávání ryb a vodních živočichů, ochrany
vod a přírody a lov ryb udicí.
Text a foto Vladimír Moskva, vedoucí mládeže
MS Slezská Ostrava
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