
Pozvánka na 
Lidovou veselici
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.

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 míst
ními společenskými organizacemi.
Další informace na str. 2

Jindra Lásková, 
MBŠaK

Dopravní stavba mimořádné důležitosti, 
okružní křižovatka ulic Těšínská – Liho
varská – Čapkova, začala!

O možnosti realizovat tuto dopravní stavbu 
existovaly ještě v nedávné minulosti určité 
pochybnosti. Nicméně provedené kapacitní 
posouzení stávající průsečné křižovatky sil
nic II. a III. třídy 
a místn í komuni
kace pro výhledové 
období prokáza lo 
překročení výkon
nosti jízdních proudů 
křižovatky. Jedná se 
hlavně o odbočo
vání z bočních ulic 
na hlavní Těšínskou, 
což již prokazuje stá
vající stav, kdy levé 
odbočování se stává 
stresujícím zážitkem 
pro mnohé řidiče. 
Proto nezbylo, než hledat řešení. Městský 
obvod Radvanice a Bartovice zadal nejprve 
posouzení možnosti reálnosti stavby okružní 
křižovatky a poté v roce 2007 zadal zpraco
vání projektové dokumentace. Ta byla v roce 
2008 dokončena. V následujícím období se 
hledal způsob financování této stavby, kdy 
o dotaci byl žádán Moravskoslezský kraj i sta
tutární město Ostrava. Financování stavby 
nakonec bylo zajištěno ze zdrojů statutárního 
města Ostrava.

V červenci letošního roku proběhlo výbě
rové řízení na zhotovitele stavby, kterým se 
stala akciová společnost STAVIA – silniční 
stavby se sídlem v OstravěKunčičkách. Cena 
za stavbu činí 14,3 mil. korun, což představuje 
úsporu 3 mil. korun proti původnímu souhrn
nému rozpočtu na stavbu.

Zahájení stavby bylo stanoveno na 1. září 
2010 a zhotovitel má na její realizaci celkem 
50 dní. Stavba proběhne po polovinách ve 
dvou etapách. Ulice Těšínská bude v první 
etapě průběžně průjezdná obousměrně, 
během druhé etapy bude provoz na Těšínské 
ř ízen kyvadlově semafory. Boční ul ice 
Čapkova a Lihovarská budou po celou dobu 
stavby pro běžný provoz uzavřeny úplně. Při 
první etapě bude možné odbočování auto
busů DPO na ulici Čapkovu. Ve druhé etapě 
budou obě ulice uzavřeny úplně i pro auto

busovou dopravu. První etapa tak přinese 
jen malé změny autobusové dopravy, které 
jsou tyto:

Linka č. 23 – pojede ve změněné trase. 
Z nástupní zast. „BASTRO“, po ul. Lihovarské, 
vpravo na ul. Šenovskou, zast. „STAVIZOL“, 
vpravo na ul. Počáteční, zast. „Hranečník“ 

(v obou směrech na 
ul. Počáteční), vpravo 
na ul. Těšínskou, zast. 
„U Švasty“, vlevo na 
ul. Čapkovu a dále po 
své trase k zastávce 
„U K á ň ů “  a  d o 
Rychvaldu. Zpětná 
trasa je shodná.

Linky č. 29 a 30 
– zajíždění na zast. 
„BASTRO“ je zru
šeno.

L ink a č .  32 – 
p o j e d e  z e  z a s t . 

„Hranečník“, vpravo na ul. Počáteční, vlevo 
na ul. Šenovskou, vlevo na ul. Lihovarskou, 
zast. „BASTRO“, zpět po ul. Lihovarské, 
vlevo na ul. Šenovskou a dále po své trase 
k zast. „NH Zářičí“. Zpětná trasa je shodná.

Linka č. 38 –  z a j í ž d ě n í  n a  z a s t . 
„BASTRO“ je z r u š eno . Spo j ,  k ter ý 
začíná na zast. „BASTRO“, pojede po ul. 
Lihovarské, vpravo na ul. Šenovskou, vpravo 
na ul. Počáteční, zast. „Hranečník“, vlevo 
na ul. Těšínskou a dále po své trase k zast. 
„Zvěřinská“. Tento spoj nebude obsluhovat 
zast. „U Švasty“.

Významnější změny autobusové dopravy 
přinese druhá etapa stavby, o kterých Vás 
budeme informovat prostřednictvím říjnových 
RaB novin a vývěsních skříněk. Dopravní 
podnik samozřejmě zajistí informovanost na 
všech dotčených zastávkách.

Městský obvod se tímto zároveň omlouvá 
všem uživatelům Těšínské. Bude nutno se obr
nit trpělivostí a připravit se na určité zdržení 
a omezení. Přestavba křižovatky však přispěje 
ke zlepšení plynulosti průjezdu křižovatkou, 
včetně zvýšení bezpečnosti automobilové 
i pěší dopravy. Za přípravu investiční akce 
vyjadřuji uznání vedoucímu odboru místního 
hospodářství Ing. Ctiradu Havláskovi.

Ing. Břetislav Blažek, CSc., 
starosta

Starosta městského obvodu  
Ing. Břetislav Blažek, CSc., 

zve občany na 

17. zasedání
Zastupitelstva městského 

obvodu Radvanice 
a Bartovice, 

poslední v tomto funkčním období,
které se uskuteční ve čtvrtek 23. září 

2010 od 16.00 hodin 
ve Společenském domě Bartovice.
Po slavnostním ukončení proběhne 
beseda s představiteli hutní firmy 

ARCELORMITTAL. 

Starosta městského obvodu  
Ing. Břetislav Blažek, CSc., 

zve na setkání  
s občany, 

které se uskuteční ve středu 22. září 2010
od 16.00 hodin 

v Hasičské zbrojnici Radvanice.
Na besedě budou za účasti zodpovědných 
pracovníků RPG RE projednávány aktu
ální problémy, podněty či doporučení.

Stavba okružní 
křižovatky začala

zdarma rOČNÍK XIX zářÍ 2010

INTERNETOVOU TELEVIZI  
najdete na našich webových 

stránkách 
www.radvanice.ostrava.cz. 
Jsou zde zařazeny reportáže 
z kulturních, společenských 

a významných událostí obvodu. 
Přímé spuštění je možné 

na adrese: www.radvanice.tv.
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Přípravný IX. ročník projektu „Běhu 
naděje 2010“ probíhá v celé ČR. Projekt 
oslovuje svými aktivitami širokou veřejnost 
jménem společnosti Levity a.s. jako hlavního 
organizátora. Přípravy celého projektu jsou 
ve finální etapě. Před zahájením akce je regis
trováno více než devadesát pořadatelských 
míst od května do listopadu na území celé ČR. 

I náš městský obvod Radvanice a Barto
v ice patř í mezi jedno z pořadatelských 
míst, kde se pořadatelé rozhodli pokračo
vat v této ušlechtilé myšlence a uspořádají 
akci Běh naděje spolu s veřejnou sbírkou. 
Výtěžek finančních prostředků je určený 
na výzkum rakoviny nebo boji proti drogám 

u dětí a mladistvých. Za pořadatele TJ Sokol 
RadvaniceBartovice pan PaedDr. Josef 
Přibyl již začátkem roku zaslal závaznou 
přihlášku.

Projekt je tak zařazen do harmonogramu 
akcí našeho městského obvodu a našich jed
notlivých škol. Akce má proběhnout v pátek 
dne 1. října od 8, 10 a 12 hodin na místě: 
Trnkovec, Vrchlického, Bartovice. 

Vyzýváme širokou veřejnost touto cestou, 
aby se také podílela na celkovém výsledku tak 
významného charitativního projektu – „Běhu 
naděje 2010“.

Ing. Ludmila Tikovská,
vedoucí odboru MBŠaK

Podpořme Běh naděje 2010 

Pracovníci firmy DAV, a.s, jež zvítězila 
ve výběrovém řízení, začali s výstavbou dalších 
částí chodníků. Z hospodářského výsledku bylo 
uvolněno pro tuto akci pět set tisíc korun. Nové 

chodníky přispějí k lepšímu vzhledu hřbitova. 
Pro větší informovanost návštěvníků hřbitova 
slouží také orientační tabule.

Text a foto: Jindra Lásková, MBŠaK

Na hřbitově opět stavíme chodníky

Městský obvod Radvanice a Bartovice 
zajišťuje i v letošním roce hromadné očkování 
psů proti vzteklině.

Očkování provede privátní veterinární 
služba (MVDr. Ivo Šimoník, CSc.) u psů star
ších 6 měsíců. Očkování je povinné na základě 
zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 
a o změně některých souvisejících zákonů (vete
rinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 OČKOVÁNÍ PROBĚHNE V PÁTEK
3. 9. 2010
•	 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

 Upozornění!
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 materi
álu, 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 OstravěMichálkovicích 
(pondělí–pátek od 15.00 do 19.00 hodin), pří
padně 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

Povinné očkování psů 
proti vzteklině



Branný den
Děti policii, policie dětem je podtitul 

Branného dne, který se uskuteční 7. a 9. 
září na Základních školách Vrchlického a 
Trnkovecká. K vidění budou dynamické 
ukázky práce služebních psů a jízdní policie, 
dále ukázky výstroje a výzbroje policie včetně 
vozového parku a v neposlední řadě také 
ukázka činnosti Záchranného týmu Českého 
červeného kříže, Jednotek sboru dobrovol
ných hasičů Radvanice a Bartovice a báň
ských záchranářů. Jízdu zručnosti nabídnou 
členové BESIP a překvapení mají připraveno 
pracovníci Vědeckého výzkumného uhelného 
ústavu. Akce je organizována pod záštitou 
statutárního města Ostravy.

(red)
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Městský obvod Radvanice a Bartovice 
v rámci údržby bytových domů, kterou zahá
jil v roce 2007, dále pokračuje ve výměně 
oken.

V červenci a v srpnu proběhla výměna 
oken v bytovém domě ul. Těšínská č. 259, 
č. 261  a dále v bytovém domě ul. Trnkovecká 
č. 5 v Radvanicích. Montáž nových plas
tových oken byla provedena firmou DEC
PLAST Trade s.r.o.

V srpnu byla rovněž provedena výměna 
stávajících oken v bytovém domě, ul. Čapkova 

54, 56, 58 v Radvanicích, kterou provedla 
firma SVĚT OKEN, s.r.o. Uvedené firmy 
získaly zakázku na základě výběrového 
řízení.

Výměna oken byla provedena v poža
dované kvalitě a dle odsouhlaseného har
monogramu prací. Rovněž i nájemníci byli 
spokojeni s provedenými pracemi a přístu
pem pracovníků obou firem.

Ing. Dagmar Hrnčárková, vedoucí odboru 
výstavby, životního prostředí a vodního 

hospodářství

Okna byla vyměněna na Trnkovecké a Těšínské ulici Foto: Dagmar Hrnčárková Q

Další výměna oken za plastová

Městský obvod Radvanice a Bartovice 
nabízí pronájem nebytového prostoru v areálu 
mateřské školy v OstravěBartovicích. Celková 
výměra činí 59 m2. K objektu je velmi dobrý 
dojezd autem a je zde možnost parkování 
přímo u objektu. 

Účel pronájmu: aktivity rodičů s dětmi
Oznámení záměru pronájmu nebyto

vých prostor je vyvěšeno na úřední desce 
do 22. září 2010, v tomto termínu mohou 
zájemci podat své návrhy.

Jarmila Kolkopová, odbor MBŠaK

Pronájem nebytových prostor

Začátek školního roku 2010/2011 v našem 
městském obvodu začal příjemně jak sluneč
ným dnem, tak i co se týká počtu dětí prvních 
tříd. Do lavic dvou základních škol jich usedne 
celkem 59, a to na Základní školu Trnkovecká 
17 žáků a na Základní školu Vrchlického 42 
žáků, z toho je 11 prvňáčků ze odloučeného 
pracoviště. 

Samozřejmě, že musíme připomenout 
i přípravné třídy školáků, které jsou zří
zeny v obou našich základních školách, kdy 
se do každé z nich zapsalo po 9 dětech. Počet 
všech zapsaných dětí se může ještě zvýšit, 
když do konce září přijdou poslední opozdilci. 
Lze s potěšením konstatovat, že jejich celkový 
počet rok od roku stoupá.

Nesmíme zapomenout i na ty naše nejmenší 
„školáky“ v našich mateřských školách. Na 
ulici Těšínská v Radvanicích mohlo být přijato 
jen 27 dětí (povolená kapacita je 75 dětí). Zato 
na ulici Za Ještěrkou, kde díky vedení našeho 
městského obvodu byla ve školce vytvořena 
nová třída, mohlo být přijato 40 dětí (nově 
povolená kapacita je 76 dětí).

Při slavnostním otevření nového pavilonu 
zářila nejen budova školky, ale zejména rodiče 
s dětmi.

Věříme, že všem nově přijatým dětem 
se bude v našich velkých i malých školách líbit.

Ing. Ludmila Tikovská, 
vedoucí odboru MBŠaK 

V našem obvodu jsme 
přivítali nejen 59 prvňáčků

Poděkování 
za tombolu

XVI. bartovická Pouť ke sv. Anně pro
běhla dne 31. července 2010 před budovou 
ZŠ v OstravěBartovicích. Hodnotná tombola 
s mnoha zajímavými cenami byla sestavena 
z cen, jež věnovali:

Instamont Robert Číž, stavební práce Jiří 
Krzywoň, CelTel s.r.o., kominictví Milan 
Lukáš, Antenní systémy Jaroslav Motloch, 
květiny Simona, JIRTOMEX pan Hlubek, 
náměstek primátora Vojtěch Mynář, kame
nictví Prokeš, Střechy Done Lazarov, van 
Gansewinkel a.s., firma Jiří Duda, vinotéka 
U Sládků, Cukrářství U HoPa paní Holcová, 
květiny Pavla Kozlová, myslivecké sdružení 
Bučina, občerstvení Čavojská, ARTFOR 
production Jiří Basta, cukrářství Aknel paní 
Tylková, ETVM s.r.o., řeznictví Rada, firma 
JaS pan Langr, kadeřnictví paní Štvrtňová, 
Vašetaxi Havířov, ZO Český svaz zahrádkářů 
OstravaRadvanice, Šenovská bašta, Repronis, 
Mayak Corporation a.s., JSDH Radvanice, 
JSDH Bartovice, starosta, místostarostka, 
keramickými výrobky přispěli děti a učitelé 
z MŠ Bartovice, MŠ Radvanice, a žáci ZŠ 
Trnkovecká, ZŠ Vrchlického.

Všem dárcům velmi děkujeme.
Jindra Lásková, MBŠaK

Nevyhráli 
jste?

Na Pouti ke sv. Anně si jeden výherce 
nevyzvedl cenu z tomboly. Měl by mít 
modrý lístek bez razítka s číslem 171. Cenu 
je možno si vyzvednout na radnici, v prv
ním patře, v kanceláři č. 14, odbor majet
kový, bytový, školství a kultury, do konce 
září 2010. 

Jindra Lásková, MBŠaK

Oprava 
dalších domů

Ještě v letošním roce provedeme další 
výměnu oken v bytových domech. V sou
časné době vrcholí příprava výběrového 
řízení na dům Revírní 435/2 a Těšínská 
578/316. Současně se vyhlašuje výběrové 
řízení na provedení svislé hydroizolace 
domu na ul. Kobrova 577/1.

Jarmila Kolkopová, odbor MBŠaK
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Z jednání samosprávy obvodu
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice 
na své 84. schůzi dne 21. července 2010
 projednala zápis ze zasedání poradního 

sboru starosty pro problematiku seniorů, 
které proběhlo dne 28. června 2010 

 projednala žádost Magistrátu statutárního 
města Ostravy, kdy v souvislosti se schvále
ním nového daňového řádu vzniká naléhavá 
potřeba nové právní úpravy současných obecně 
závazných vyhlášek upravující místní poplatek 
ze psů, poplatek za užívání veřejného pro
stranství a za provozovaný výherní hrací pří
stroj a navrhla, aby do nové obecně závazné 
vyhlášky upravující místní poplatek za provo
zovaný výherní hrací přístroj byla zahrnuta for
mulace „… poplatek je vybírán za provozovaný 
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní 
zařízení povolené Ministerstvem financí České 
republiky podle jiného právního předpisu…“

 rozhodla zaslat písemnou výzvu k podání 
cenové nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu akcí „Výměna oken v bytovém domě, 
ul. Revírní 435/2 v OstravěRadvanicích“ 
a „Zábrana proti odlétávajícím míčům 
ze školního hřiště ZŠ, ul. Vrchlického 
401/5 v OstravěRadvanicích“

 rozhodla o udělení plné moci společnosti 
STAVIA – silniční stavby, aby jménem měst
ského obvodu jednala v rámci akce „Okružní 
křižovatka ulic Těšínská – Lihovarská – 
Čapkova v OstravěRadvanicích“ 

 rozhodla o uzavření smlouvy o dílo a man
dátní smlouvy na zajištění činnosti tech
nického dozoru investora a koordinátora 
BOZP na stavbě „Okružní křižovatka ulic 
Těšínská – Lihovarská – Čapkova v Ostravě 
 R a d v a n i c í c h “  s  C I T Y  I N V E ST 
OSTRAVA

 rozhodla o uzavření kupní smlouvy na koupi 
osobního vozidla Škoda Yeti Active hlavně 
pro potřebu jednotky dobrovolných hasičů

 rozhodla o uzavření smlouvy s Uměleckou 
agenturou Jaroslava Dospivová ve výši 

154 8 0 0 Kč a o u zav řen í sm louv y 
s Uměleckou agenturou Barrandov ve výši 
32 000 Kč za vystoupení na „Lidové veselici“ 
dne 25. září 2010 v prostorách Sokolovny 
v Radvanicích 

 rozhodla o uzavření nájemní smlouvy o pro
nájmu části střešního a půdního prostoru 
na Základní škole Vrchlického za účelem 
umístění elektronických komunikačních zaří
zení pro občany, firmy a neveřejná sdružení 

 vyjádřila souhlas s uzavřením darovací smlouvy 
pro Mateřskou školu OstravaBartovice ve výši 
3 tisíce korun za účelem pořízení hraček 
do nové třídy mateřské školy

 projednala výroční zprávu za rok 2009 
občanského sdružení CENTROM 

 projednala informaci o plné úhradě reali
zace projektu „Revitalizace a rekultivace 
vodního zdroje – studánky v lokalitě Bučina, 
k. ú. Radvanice“ v rámci řešení revitalizace 
Moravskoslezského kraje pro etapu zpraco
vání projektové dokumentace a dále infor
maci o neposkytnutí dotace z Nadace OKD 
na projekt „Rekonstrukce Dalimilova parku 
v katastrálním území Radvanice“ v rámci 
programu Pro budoucnost

 souhlasila s dodatečným povolením stavby 
“Stavební úpravy dílny a umístění zaří
zení lakovací kabiny“ na pozemcích parc. 
č. 191/1, 191/5 a 192 v k. ú. Radvanice“ 
a s vydáním kladného stanoviska k záměru 
těžební otvírky a těžby hořlavého plynu, pro
střednictvím likvidovaných hlavních důlních 
děl – Jámy Ludvík 3/1 a 3/2 pozemku parc. 
č. 3059/1 v k. ú. Radvanice

 projednala „petici“ na zastavení stavby 
„Zá s t avba by tov ých domů na u l i c i 
U Stavisek, OstravaRadvanice“ a odsouhla
sila stanovisko zasílané petičnímu výboru 

 nesouhlasila s osvobozením od placení nájem
ného za užívání pozemků pod garážemi 
na parcelách č. 2 207/123, 2027/126 a 2027/127 
v k. ú. Radvanice a dále nesouhlasila s doda
tečným umístěním stavby „Zpevnění plochy 
a realizace vstupní brány na části pozemku 
parc. č. 2027/1 v k. ú. Radvanice“ a požaduje 
její odstranění jako stavby nepovolené 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice 
na své mimořádné schůzi dne 26. července 2010
 rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na zho

tovení stavby „Okružní křižovatka ulic 
Těšínská – Lihovarská – Čapkova v Ostravě 
Radvanicích“ se zhotovitelem STAVIA – 
silniční stavby za cenu nejvýše přípustnou 
11 900 000 Kč bez DPH

 rozhodla o podání žádosti na poskytnutí 
investičního transferu financování části 
stavby „Zklidnění ulice Těšínská v úseku 
Hranečník – hranice obvodu“ z pro
středků statutárního města Ostravy ve výši 
5 265 000 Kč 

 Ing. Renata Nytrová,  tajemnice

Na údržbu zeleně městského obvodu byla 
z rozpočtu přidělena částka 500 000 Kč. 
V červenci byla tato částka navýšena o dalších 
600 000 Kč, které byly vyčleněny v rámci roz
dělení hospodářského výsledku za rok 2009. 

Na území katastrů Radvanice a Bartovice 
se v červenci ukončila první část letošní údržby 
zeleně. Provádělo se sečení ploch veřejné 
zeleně, sečení ploch silniční zeleně a údržba 
živých plotů. Celková částka dosud čerpa
ných nákladů činí cca 500 000 Kč. V polovině 
srpna je opět zahájeno sečení ploch veřejné 
a silniční zeleně. Předpoklad nákladů na toto 
sečení je cca 450 000 Kč. Do konce září je rov
něž plánována údržba zeleně v areálu Klubu 
důchodců v Radvanicích (45 000 Kč) a druhá 
údržba živých plotů (50 000 Kč). Ze schvále

ného rozpočtu na údržbu zeleně je ponechána 
rezerva na ostatní práce spojené s údržbou 
zeleně (frézování pařezů, štěpkování větví 
apod.) ve výši 48 000 Kč, jejíž vyčerpání je plá
nováno do konce listopadu 2010. 

Samostatnou položku v rozpočtu měst
ského obvodu tvoří náklady na údržbu hřbi
tovů. Na tyto práce je vyčleněna částka 
210 000 Kč. Z těchto prostředků jsou hrazeny 
náklady na sečení trávy v areálu hřbitovů, 
kácení dřevin, údržba živých plotů, údržba 
chodníků apod. Dosud bylo čerpáno cel
kem 154 000 Kč (19 200 Kč kácení hřbi
tov Radvanice). Komplexní údržba zeleně 
na hřbitově v Bartovicích bude řešena rea
lizací projektu „Sadové úpravy na hřbitově 
v OstravěBartovicích“, na který byla schvá

lena dotace z EU prostřednictvím Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu životního prostředí. Realizace je plá
nována na rok 2011. Rovněž zeleň na hřbi
tově v Radvanicích je ve zhoršeném stavu. 
Lokalita hřbitova je zařazena do seznamu 
registrovaných významných krajinných prvků 
a pro každý zásah do zeleně v této lokalitě 
je nutno zažádat MMO OOŽP o vydání sta
noviska. V srpnu zde byly provedeny ořezy 
dřevin a vyčištění chodníků. Celkové řešení 
zeleně je zpracováno v projektu „Obnova 
zeleně na hřbitově v OstravěRadvanicích“, 
jehož realizaci městský obvod připravuje. 

Pavla Kolářová, ekolog
Jindra Lásková, MBŠaK

Kolik nás stojí údržba zeleně

Kácení 
dřevin

Dnem 1. října začíná období vegetač
ního klidu dřevin. Jedná se o období mezi 
1. říjnem a 31. březnem běžného roku, 
kdy je možno provádět kácení dřevin ros
toucích mimo les. Upozorňujeme občany 
městského obvodu, že dle ustanovení § 8, 
odst. 3 zákona, lze bez souhlasu orgánu 
ochrany přírody a krajiny provádět pouze 
kácení dřevin o obvodu kmene menšího 
než 80 cm, měřeno 130 cm nad úrovní 
terénu, a provádět mýcení keřového 
porostu o celkové výměře plochy porostu 
menší než 40 m2. V ostatních případech 
je nutno podat u zdejšího úřadu žádost 
o povolení ke kácení. Formulář pro podání 
žádosti je umístěn na webových stránkách 
městského obvodu (www.radvanice.cz).

Ten, kdo provede nebo se chystá provést 
kácení dřevin, které svým stavem zřejmě 
a bezprostředně ohrožují život či zdraví 
nebo hrozíli škoda značného rozsahu, 
bude tuto skutečnost oznamovat i nadále 
v termínu do 15 dnů od skácení Magistrátu 
města Ostravy, OOŽP. 

Pavla Kolářová, ekolog
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Př íměst sk ý tábor probí ha l v t ýdnu 
od 2. do 6. srpna 2010. S dětmi jsme měli 
každé ráno v 8.00 hodin sraz v budově Klubu 
důchodců v OstravěRadvanicích a po celo
denním programu jsme děti opět předali 
v 16 hodin rodičům. Šestnáct dětí, které se pří
městského tábora účastnily, bylo vybráno ze ZŠ 
Vrchlického a ZŠ Trnkovecká ve spolupráci 
s vedením obou škol. Na realizaci příměstského 
tábora se podílela Městská policie Ostrava – 
skupina prevence a městský obvod Radvanice 
a Bartovice. Projekt byl určen pro děti z rizi
kových lokalit a jeho cílem bylo vyvázání dětí 
z rizikového prostředí, pobyt dětí v přírodě, 
sportovní a kulturní vyžití dětí, posilování 
právního vědomí a sociokulturních návyků, 
získání důvěry dětí k „uniformě“ a rozšiřování 
všeobecných vědomostí dětí.

Děti navštívily Zoo Ostrava, kde mimo 
jiné zhlédly i komentované krmení někte
r ých druhů z v í řat , skupinu h ipolog ie 
ve Staré Bělé, kde si děti mohly vyzkoušet 
jízdu na služebních koních Městské poli
cie Ostrava. Podívaly se do útulku pro psy 
v Třebovicích. Zde se děti dozvěděly, jak 
probíhá odchyt psů, a co je třeba k tomu, 
aby si mohly odvézt psa z útulku domů. 
V OZO Ostrava se děti dozvěděly, co 
se děje s odpady odloženými do popelnic 
a proč je důležité odpady třídit. 

Dětské dopravní hřiště v Přívoze sezná
milo děti se základy dopravních předpisů 
a bezpečné jízdy na jízdním kole. Po pro
školení si děti mohly vyzkoušet nabyté vědo
mosti v praxi – byla jim zapůjčena jízdní kola, 
na kterých po hřišti pod dozorem strážníků 

skupiny prevence Městské policie Ostrava jez
dily jako ve skutečném dopravním provozu. 
Při návštěvě IVC – Martinovská si děti mohly 
prohlédnout jak budovu výjezdového centra, 
tak i vybavení Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje, včetně zásahových 
vozidel.

S dětmi jsme se vydali na výlet k řece 
Odře, kde jsme opékali párky. Po opékání 
jsme pro děti připravili branné hry. Také 
jsme dvakrát navštívili sportovní areál u ZŠ 
Vrchlického v OstravěRadvanicích, kde jsme 
s dětmi hráli kolektivní sportovní hry. 

Díky sponzorskému daru zajištěnému 
ze strany městského obvodu Radvanice 
a Bartovice od podnikatele pana Rostislava 
Bílka z OstravyBartovic měly děti celý pobyt 
v příměstském táboře zajištěn zcela zdarma 
včetně vstupného, dopravy a stravy.

Čížek Martin,  
skupina prevence Městské policie Ostrava

Příměstský tábor s městskou policií

Děti se na táboře mohly svézt na koni a podívaly se do zoo a útulku pro psy  Q

 Foto: Městská policie Ostrava

Městská policie Ostrava zahájila realizaci 
projektu s příznačným názvem Bezpečná 
hřiště a pískoviště. Jedním z partnerů je také 
městský obvod Radvanice a Bartovice.

Záměrem projektu je zv ýšení infor
movanosti a aktivizace občanů k podílení 
se na udržení čistoty veřejně prospěšných 
zařízení, zejména dětských hřišť a pískovišť, 
a na bezpečnosti ve městě. Důraz je kladen 
zejména na ochranu dětí před nebezpečím, 
které pro ně představují pohozené použité 
injekční stříkačky.

Každoročně provádí vyškolení strážníci 
Městské policie Ostrava sběry použitých 
injekčních stříkaček a jehel odhozených 

na veřejném prostranství nebo místech veřej
nosti přístupných. Počet stříkaček a jehel, 
které strážníci městské policie z veřejných 
prostranství odstraní, se každoročně zvyšuje. 
Zatímco v roce 2002, kdy jsme s touto čin
ností začínali, bylo z veřejných prostranství 
odstraněno 71 injekčních stříkaček, v roce 
2008 jich bylo již 2 485 a v roce 2009 dokonce 
3 496. V letošním roce od ledna do června 
hovoříme o 2 443 sebraných stříkačkách.

O této preventivní činnosti, jakož i o velké 
pravděpodobnosti střetu s tímto odpadem, 
jsou rovněž informovány samotné děti, a to 
prostřednictvím besed. Už od předškolního 
věku si strážníci povídají s dětmi na besedách 

o této problematice a zároveň je učí správně 
reagovat, naleznouli pohozené stříkačky nebo 
jehly někde na ulici. Děti mají zároveň mož
nost si při besedě na nepoužitou stříkačku 
(samozřejmě bez jehly) sáhnout a odbourat 
tak zvědavost v případech, kdy se s ní setkají 
poprvé až někde na ulici nebo hřišti. 

Každý, kdo na pohozenou injekční stří
kačku nebo i jen jehlu narazí, má možnost 
kontaktovat Městskou policii Ostrava pro
střednictvím bezplatné telefonní zelené linky 
na č. 800 199 922 nebo prostřednictvím tís
ňové linky městské policie 156.

V rámci projektu budou mít občané mož
nost pohovořit na toto téma se strážníky, 
kteří se dle připraveného harmonogramu 
budou nacházet na daných místech v mobil
ním preventivním centru. Občané zde kromě 
rad a informací získají také řadu propagač
ních a informačních letáků o práci policie.

Vladimíra Zychová,  
Městská policie Ostrava

Harmonogram stanovišť na měsíc září pro Radvanice a Bartovice:

datum čas místo upřesnění

7. 9. 13:00–15:00 ul. Vrchlického, O.Radvanice u základní školy

9. 9. 15:30–17:00 ul. Kobrova, O.Radvanice u dětského hřiště

21. 9. 13:00–15:00 ul. Trnkovecká, O.Radvanice u základní školy

23. 9. 15:30–17:00 ul. Kobrova, O.Radvanice u dětského hřiště

Pro bezpečná hřiště a pískoviště
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V květnovém čísle RaB novin jsme Vás 
informovali o záporném stanovisku vydaném 
městským obvodem ke zpracované dokumen
taci EIA k „Modernizaci zařízení pro ply
nulé odlévání oceli (ZPO1)“ s tím, že bude 
následně zpracován posudek a proběhne 
veřejné projednání posudku, a to ve smyslu § 
17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí v jeho platném znění.

Dne 2. 8. 2010 se v hudebním sále Domu 
kultury Akord v odpoledních hodinách konalo 
veřejné projednání posudku a dokumentace. 
Stanovisko zpracovatele posudku k našim při
pomínkám bylo následovné:
a) Problematiku maximálních hladin akus

tického tlaku zpracovatelský tým posudku 
nemůže akceptovat, protože pro tuto poža
dovanou veličinu není z hlediska hlukové 
zátěže stanoven hygienický limit, a proto 
by takovéto vyhodnocení nepřineslo žád
nou informaci z hlediska vyhodnocení 
velikosti a významnosti vlivů na hlukovou 
situaci v zájmovém území.

b) Uvedenou připomínku považuje zpra
covatelský tým posudku za oprávněnou. 
Proto byl oznamovatel požádán o dopl
ňující podklady, ze kterých vyplynulo, 
že oznamovatel doložil Rozhodnutí KÚ 
Moravskoslezského kraje, odboru život
ního prostředí a zemědělství, ve věci změny 
č. 6 integrovaného povolení pro zaří
zení „Závod 13 – Ocelárna“, ze kterého 
je patrné, že výrokové části rozhodnutí 
se doplňují o následující nové podmínky:

 provozovateli zařízení se uděluje časově 
omezené povolení překročení hygienic
kého limitu hluku v denní i noční době při 
provozu zařízení v uvedených referenčních 
bodech za následujících podmínek:

 maximální hodnota překročení hygienic
kého limitu hluku se povoluje v rozsahu 
stanoveném uvedenou změnou integrova
ného povolení do roku 2013.

 provozovatel zařízení bude realizovat 
do 31. 12. 2013 akustické úpravy v rámci 
závodu 13 – Ocelárna v souladu s hluko
vou studií ze dne 15. 12. 2008 vypracova
nou společností AKUSTING spol. s r.o.

 účinnost realizovaných akustických úprav 
bude pravidelně, vždy do konce listopadu 
daného roku, vyhodnocována měřením 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku 
v jednotlivých referenčních bodech v denní 
a noční době dle integrovaného povolení.

 Výsledky těchto měření bude provozo
vatel zařízení vyhodnocovat v návaznosti 
na předpokládaný meziroční pokles hla
diny hluku v jednotlivých referenčních 
bodech.

 provozovatel zařízení zpracuje průběž
nou zprávu o plnění podmínek integro
vaného povolení a tuto předloží KHS 
Moravskoslezského kraje v termínu 
do 31. 12. daného roku.

 provozovatel zařízení do 31. 12. 2013 
na základě výsledku hodnocení účinnosti 

provedených akustických úprav a měření 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku 
v období 2010 až 2013 zpracuje aktua
lizovaný návrh dalších akustických úprav 
na zdrojích hluku v rámci zařízení a před
loží KHS do téhož termínu.

 o plnění podmínek tohoto časově ome
zeného povolení překročení hygienického 
limitu hluku bude provozovatel zařízení 
informovat krajský úřad v rámci zprávy 
o postupu vyhodnocování plnění podmí
nek integrovaného povolení v souladu 
s integrovaným povolením.
Na základě uvedených skutečností byl 

ze strany zpracovatele posudku vysloven závěr, 
že uvedené podmínky platné změny integro
vaného povolení jasně a srozumitelně řeší 
opatření pro omezování zdrojů hluku ovliv
ňujících nejbližší obytnou zástavbu. Pro další 
projektovou přípravu doporučují:
 v dalších stupních projektové dokumen

tace po výběru dodavatele technologických 
celků, které mohou být zdrojem hluku, 
doložit orgány ochrany veřejného zdraví 
garantované parametry stacionárních 
zdrojů hluku.

 v rámci změny integrovaného povolení 
budou ve vztahu k hlukové zátěží respekto
vány veškeré požadavky vyplývající z pod
mínek 6. změny integrovaného povolení 
vydaného krajským úřadem s tím, že budou 
zohledněny nové zdroje hluku související 
se záměrem „Rekonstrukce ZPO č. 1“.

c) Požadavek na další omezování emisí 
považuje zpracovatelský tým posudku 
za oprávněný. Zpracovatel posudku dopo
ručuje realizovat odprášení vápenných cest 
i pro nakládku vápna do zásobníku, a to 
zcela obdobným způsobem, jak tomu bylo 
při odprášení vápenných cest při vykládce. 
Toto opatření ve svých důsledcích při
nese snížení fugitivních emisí TZL o cca 
100 t/rok. 

Na základě uvedených skutečností zastává 
zpracovatelský tým posudku názor, že v rámci 
změny integrovaného povolení by měla být 
vypracována aktualizovaná rozptylová stu
die, která bude pro výsledný stav zahrnovat 
všechna navrhovaná kompenzační opatření.

Oznamovatel záměru do 30. 6. 2011 před
loží v rámci změny integrovaného povolení 
návrh na celkovou modernizaci technologic
kého zařízení na výrobu oceli (náhrada stá
vajících tandemových pecí) včetně stanovení 
termínu pro předložení věcného a časového 
postupu tohoto provozu.

Tyto podmínky byly stanoveny k vydání 
rozhodnutí o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon č. 100/2001 Sb.). Posudek, který 
řeší vliv na životní prostředí dle jednotlivých 
oblastí, je k nahlédnutí na Úřadu městského 
obvodu Radvanice a Bartovice.

Ing. Bc. Ivana Michálková, 
místostarostka

Veřejné projednání posudku 
pro stavbu ocelárny

Plyšové hračky  
pomáhají obětem 
domácího násilí

V letošním roce realizuje Městské ředitel
ství policie Ostrava projekt řešení domácího 
násilí na Ostravsku. Projekt finančně pod
pořil Magistrát města Ostravy a je rozdělen 
do několika částí.

Součástí projektu je také možnost využití 
hraček pro děti, zúčastněných při inciden
tech domácího násilí, ať už se bude jednat 
o děti v postavení svědka či oběti (týrané děti 
apod.). Ve většině domácností, v nichž dochází 
k násilí mezi partnery, totiž děti vyrůstají. 
A právě ony se často stávají přímými svědky 
tohoto nebezpečného jednání. 

Policistéspecialisté musí s dítětem v kri
zové situaci navázat nejenom prvotní kon
takt, ale musí být provedeny i nezbytné 
úkony v rámci trestního řízení. Práci s dět
skými svědky je věnována značná pozornost, 
aby nedošlo pokud možno k další trauma
tizaci dítěte. Policista komunikuje s dítětem 
v krizových situacích, občas v noci po útěku 
z domova – místa, kde došlo k jeho napa
dení, ale také z místa, kde zůstaly všechny 
jeho věci. Prvotnímu prolomení komunikač
ních bariér napomůže i hračka, kterou si dítě 
může odnést. 

Pro nejmenší byla zvolena plyšová hračka, 
leopard v pyžamku (analogicky vzhle
dem k četným případům, kdy matka utíká 
v noci s dětmi nezřídka oděnými právě 
v pyžamu). Díky problematice domácího 
násilí dostal jméno Daník. 

Pro větší děti budou policisté využívat 
sadu, tvořenou zvířátkem a fixy. Dítě si pak 
může zvíře vybarvit dle své fantazie, každé 
se stane originálem (lze využít v situacích, 
kdy je nutné rozptýlit pozornost dítěte, pokud 
je nutná účast matky na některém z úkonů 
trestního řízení). 

Do začátku srpna letošního roku bylo 
na Ostravsku z obydlí na deset dnů vykázáno 
již 30 osob (většinou se jednalo o muže, ale 
mezi vykázanými byly i ženy).

Text a foto: por. Bc. Gabriela Holčáková, 
 komisařka 
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Další kolo soutěže O nejlepšího angličti
náře školy proběhlo v úterý 8. června a nebylo 
zdaleka tak jednoduché, jak bychom v závěru 
roku, kdy nejenom žáci myslí na prázdniny, 
mohli očekávat. Venku bylo opravdu krásně, 
slunce nás lákalo z lavic na vzduch, ale přesto 
se ve třídě sešlo 14 nejlepších z jednotlivých 
tříd 5.–9. ročníku. Soutěž měla tentokrát tři 
části: SPELLING – hláskováním zachyť slovo 
a správně jej zapiš, LISTENING – poslechem 
zachyť větu a zapiš ji. Odpověz na otázky. 
TOPICS – slovíčka i vlastní krátké texty 
k daným tématům.

Říkáte si, na co nám v životě dané doved
nosti budou? Angličané hláskují často a rádi. 
A to nejenom své jméno, vždyť u nich se každé 
slovo jinak čte i píše. Poslouchat se musí 
ve škole i doma. Ani poslouchat plynulý text 
rodilého mluvčího v angličtině není jednodu
ché. Ale jak jinak se potom chcete domluvit, 

získat informace, pobavit se? Témata jsme 
našim žákům pro toto kolo celoškolní sou
těže vybrali prázdninová, oddechová, napří
klad Sport a hry, Zvířata, Nákupy, Koníčky. 
Musí samozřejmě umět konverzovat v češtině, 
vědět, co říct. A hlavně, mít dobrou slovní 
zásobu, co se týká konverzace v angličtině – 
Kam zajdeš nakoupit chleba (a co jiného 
si v pekárně ještě můžeš koupit?)? Do you buy 
bread at the supermarket? What can you buy 
in the bakery?

Vítězi se stali: Adriana Olivíková a Alena 
Sýkorová ze třídy V.A a Kateřina Zientková 
z VIII.A s Matkem Matkovčíkem z VIII.B. 

Také tentokrát jim byly odměnou sladkosti 
a hodnotné knihy v angličtině s CD, slovníky 
a anglické publikace s DVD, které sponzoro
val tatínek jednoho z našich žáků. Soutěžit, 
dělat věci navíc a učit se anglicky se vždy 
vyplatí. Mgr. Jana Matalová, ZŠ Vrchlického

O nejlepšího angličtináře

Soutěžící byli za svůj výkon odměněni anglickými knihami, slovníky a CD  Q

 Foto: Martina Linhartová

Informace o škole a školním 
roce 2010/2011
Název školy: Základní škola OstravaRadvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace
Sídlo školy: Vrchlického 401/5, 716 00 OstravaRadvanice, IČO: 70987700
Telefon:	 sekretariát	596232129	•	e-mail:	zsvrchlickeho@seznam.cz
 jídelna 5962 322 82
 družina 596 232 276
 sborovna Havláskova ul. 596 232 276
	 škola	ul.	Bartovická	59	 596	227	544	•	e-mail:	zsbartovice@seznam.cz
web školy: www.zsvrchlickeho.cz

 Školní rok 2010/2011 
Začátek školního roku: ve středu 1. 9. 2010
Podzimní prázdniny: středa 27. 10. 2010 a pátek 29. 10. 2010
Vánoční prázdniny: čtvrtek 23. 12. 2010 až pátek 31. 12. 2010
Vyučování v roce 2011 začíná:  v pondělí 3. 1. 2011
Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno:  v pondělí 31. 1. 2011
Pololetní prázdniny: pátek 4. 2. 2011
Jarní prázdniny: pondělí 7. 3. 2011 až pátek 11. 3. 2011
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 21. 4. 2011 a pátek 22. 4. 2011
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno: ve čtvrtek 30. 6. 2011
Hlavní prázdniny: pátek 1. 7. 2011 až středa 31. 8. 2011

ZŠ Vrchlického

Velký sportovní den

Dne 10. června se družstvo našich žáků 
ZŠ Vrchlického ve složení Lukáš Csernai, 
Marcel Štěrba, Pavel Cingel, Tomáš Truong, 
Tomáš Tomešek, Jiří Dočekal, Dominik Lukáš 
a Ladislav Dubovecký zúčastnilo Velkého 
sportovního dne, který proběhl na Městském 
stadionu Vítkovice, kde nás reprezentovali 
v rugby. V konkurenci mnoha ostravských 
i havířovských škol (i sportovních) nám udě
lali obrovskou radost, když ve své kategorii 
6.–7. tříd zvítězili. Tímto bych jim chtěl podě
kovat za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Martin Stavinoha, ZŠ Vrchlického
Foto: Martina Linhartová

Noční čtení
Dne 18. června se ve školním klubu sešli 

malé čarodějnice a jeden čaroděj, aby slo
žili zkoušku, kterou připravily čarodějnice 
Čarymůra a Kanimůra. Téměř do rozbřesku 
malé čarodějnice a čaroděj soutěžili ve dvou 
skupinách. Šli také stezku odvahy a aby 
se naladili do správné atmosféry, četli knihu 
,,Strašidlo cantervillské‘‘, kterou napsal Oscar 
Wilde, ze které se naučili jednu modlitbu. 
V průběhu noci si pochutnali na čarodějných 

p o c hu t i n á c h . 
R á n o  o b d r 
žel i čarodějné 
vysvědčení. Poté 
odešli čaroděj
nice a čaroděj 
s v o u  c e s t o u 
a za rok se už těší, 
že se tady sejdou 
znovu.

Lucie 
Linhartová, 
žákyně VI.A,  

ZŠ Vrchlického
Foto Martina 
Linhartová
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1. 9. 7:30 Slavnostní otevření nové třídy  
v MŠ Bartovice

1. 9. 15:00 86. schůze rady MOb RaB – kancelář starosty

1. 9. 14:00 Klub důchodců Radvanice –  
Zahájení činnosti po prázdninách

3. 9. 15:14 Ostraváci běží pro Ostravu 2015 – radnice

4. 9. 12:00 SDH Bartovice – pohárová soutěž 
(hasičárna)

6. 9. 16:00 Kontrolní výbor – zasedací místnost úřadu

6. 9. 18:00
ZO ČZS Radvanice – výbor ZO – 
informace o činnosti ZO během prázdnin, 
příprava na výstavu „Život na zahradě“

7. 9. 15:00 Klub důchodců při DPS Bartovice – Vítejte 
po prázdninách

8. 9. 16:00 Komise kulturní a sportovní – obřadní 
místnost úřadu

 8. 9. 15:45 Komise výstavby – zasedací místnost úřadu

9. 9. 17:00 Klub důchodců Bartovice – povídání 
o zážitcích z končícího léta

10. 9. 13:00 ZO ČZS Radvanice – účast na výstavě 
„Život na zahradě“

10. 9. 18:00 ČSV ZO Radvanice-Bartovice – členská 
schůze (v MŠ Bartovice)

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

15. 9. 15:00 87. schůze Rady MOb RaB – kancelář 
starosty

15. 9. 14:00 Klub důchodců Radvanice – Humor je náš 
koníček

18. 9. 10:00 Vítání občánků – obřadní síň radnice

21. 9. 15:00 Klub důchodců při DPS Bartovice – 
Posezení u kávy

22. 9. 15:30 Komise bezpečnosti a dopravy – zasedací 
místnost úřadu

22. 9. 16:00 Beseda s občany _ hasičská zbrojnice

23. 9. 16:00 17. zasedání zastupitelstva – Společenský 
dům Bartovice

23. 9. 17:00 Klub důchodců Bartovice – Co s načatým 
podzimem – burza květin mezi členy klubu

25. 9. 10:00
02:00

ÚMOb RaB – Lidová veselice – prostory 
TJ Sokol Radvanice

29. 9. 15:00 88. schůze Rady MOb RaB – kancelář 
starosty

30. 9. 13:00 Setkání s jubilanty – Společenský dům 
Bartovice

30. 9. 16:00 Komise životního prostředí – zasedací 
místnost úřadu

v měsíci září

Kalendář
událost í

Naši jubilanti v září 2010
Blahopřejeme!

Naděžda Slívová, Miroslav Chobot, Ivo Třaslín, Mária Lisníková, Petr Jarolim, 
Drahomíra Kuchařová, Jaromír Kolář, Jaromír Mucha, Nikolaj Ivasjuk, Ludmila 
Tomčíková, Jaroslav Tomek, Jaroslav Tekiela, Vlasta Marešová, Cecilie Frejková, 
Marie Radecká, Jarmila Kusová, Ludmila Botorová, Bohuslava Urbancová, Eva 

Kodrlová, Štěpánka Večerková, Ludmila Dudková
Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví a osobní pohody!

Jména oslavenců v této společenské rubrice zveřejňujeme bez jejich předchozího souhlasu. Pokud 
si občan zveřejnění nebude přát, je tento požadavek nutno uplatnit u redakční rady nebo zaslat 
na adresu úřadu nejpozději do uzávěrky RaB novin, tj. do 15. dne v měsíci. Jelikož v informač-

ním systému evidence obyvatel nelze zjistit, jaké tituly či vědecké hodnosti občan získal, 
uvádíme zde pouze jméno a příjmení oslavence.

V měsíci červenci 2010 oslavila své krásné 
životní jubileum 80 let paní Erna Slívová a 85 let 
paní Vlasta Štverková, která je v současné době 
v Domě sociálních služeb v Ostravě Radvanicích. 
Jubilantkám, dlouholetým obyvatelkám našeho 
městského obvodu Radvanice a Bartovice, 
osobně pogratuloval starosta městského obvodu 

Ing. Břetislav Blažek, CSc., a paní Šárka 
Krkošková, matrikářka. Do dalších let pře
jeme pevné zdraví, životní elán, osobní pohodu 
a stále dobrou náladu.

Mgr. Taťána Frajs, vedoucí odboru 
organizačního a vnitřních věcí

Foto: Šárka Krkošková

Oslavy krásného jubilea

Paní Erna Slívová  Q Paní Vlasta Štverková Q

Radvanický 
superschol

V sobotu dne 2. 10. pořádá Římsko
katolická farnost Ostrava Radvanice 
již III. ročník přehlídky schol z Ostravy 
a okolí pod názvem Radvanický super-
schol. Chceme tak navázat na předchozí 
dva ročníky této ojedinělé akce, které pro
běhly v radvanickém kostele v letech 2005 
a 2009. 

Radvanický Superschol chce nabídnout 
prostor všem mladým hudebním souborům 
v Ostravě a okolí, které se věnují křesťan
ské hudbě. Začínáme ráno v 8:45 hodin 
společnou bohoslužbou v kostele, po které 
následují zajímavé dopolední hudební 
workshopy v prostorách ZŠ Vrchlického. 
Odpoledne od 12:30 hodin dostane každý 
soubor prostor k nácviku. Přesně v 16 hodin 
začíná v kostele koncert schol, na kterém 
soubory předvedou, co umí. Srdečně zveme 
všechny příznivce „křesťanského folku“. 
Bližší informace na www.superschol.ic.cz.

Mgr. Marek Jargus, farář

PODĚKOVÁNÍ
Vedení městského obvodu Radvanice 

a Bartovice vyjadřuje veliké poděkování 
paní Jiřině Přecechtělové 
za dlouholetou nezištnou pomoc při zvelebo
vání okolí domu na Kobrově ulici č. 2 a také 
na hřbitově v OstravěRadvanicích. 

Foto a text: Jindra Lásková, MBŠaK

Víte, že…
 25. května 1868 vyšel školský zákon, 
který stanovil základní pravidla vztahu 
mezi státem a církví ve školách? Stát začal 
vykonávat dozor, ale nesměl zasahovat 
do náboženství. O rok později byla organi
zace školství stanovena říšským zákonem.

 v roce 1869 byla v Sedlištích na Frýdecku 
založena první česká obecní knihovna 
na území rakouského Slezska?

  2 2 .  s r pna 18 69 s e ve S v i b i c i 
na Těšínsku konal národní tábor čes
kého a polského obyvatelstva deklaru
jící státoprávní požadavky slovanských 
ná rodů v hab sbu r ské mona rch i i?

 v letech 1871–1878 bylo pruské Slezsko zasa
ženo politikou tzv. kulturního boje, realizova
ného kancléřem Bismarckem a namířeného 
k utvoření vnitřně pevného centralizovaného 
německého státu? Cílem této politiky bylo 
omezení vlivu katolické církve na obyva
telstvo a potlačení národnostních menšin.
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Dne 28. 9. 2010 by se dožila  
100 let paní 

Františka Běgoňová 
z Bartovic a 29. 9. 2010 

si připomeneme 13. smutné výročí 
jejího úmrtí.

Vzpomínají: syn Emil, vnuk Emil s manželkou 
Marcelou, dcerami Evou, Markétou a Zuzkou 

i pravnučkou Laurinkou. 
Vzpomeňte s námi.

Odešel, ale zůstal v srdcích těch, kteří 
ho měli rádi.

15. září 2010 jsou tomu 3 roky,  
kdy nás náhle opustil pan 

Pavel Gurný.

S láskou vzpomínají manželka Jana  
a synové Tomáš a Michal s rodinami. 

V těchto dnech vzpomínáme  
20. výročí, co nás opustil pan 

Miloš Sieja 

z Radvanic.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Rodina

Vítání občánků
Rodiče, přihlaste svá děťátka k vítání 

občánků.
V obřadní síni zdejší radnice se v sobotu 

18. zář í v 10 hodin bude konat v ítání 
občánků narozených od 15. dubna 2010. Rádi 
bychom zachovali tradici slavnostní akce 
„vítání občánků“ našeho městského obvodu, 
a proto se obracíme na rodiče narozených 
dětí: Vážení rodiče, pokud budete mít zájem 
o účast na slavnostním obřadu, dostavte se, 
prosím, v úřední dny na matriku (1. patro, 
č. dveří 13) s platným občanským průkazem 
a originálem rodného listu dítěte nejpozději 
do 13. září 2010. Se zveřejněním fotografie, 
zapsáním do slavnostní kroniky a zveřejně
ním na internetové televizi městského obvodu 
musí zákonný zástupce děťátka vyjádřit svůj 
písemný souhlas. 

Mgr. Taťána Frajs,  
vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí 

Daruji dvojhrob,  
pokrytý terasovou deskou 

s urnovou schránkou 
a starším žulovým pomníkem 

v Ostravě-Bartovicích.
info tel.: 736 632 774

Pan František Pavelčík, který se zabývá 
historií letectví, doplnil svou prací bílé místo 
v historii Radvanic.

„10. listopadu 1959 spadlo v blízkosti 
VVUÚ letadlo. Ke katastrofě došlo při jed
nom z prvních létání 8. stíhacího leteckého 
pluku na letišti Mošnov. Npor. Vránek byl hod
nocen jako slabší pilot a jeho vyřazení z letec
kého výcviku bylo již téměř jisté. Inspektor 
techniky pilotáže 22. stíhací letecké divize však 
po vývozu na „spárce“ dal na přání pilota 
a jeho další výcvik povolil, což byla chyba. 
Npor. Vránek při následujícím letu za ztíže

ných povětrnostních podmínek nedodržel 
režim sestupu, sklesal do přízemního kouřma 
a v katastru obce Radvanice zachytil o vršky 
stromů. Při nárazu letounu na zem pilot zahynul.

Šlo o Mig15bis, výr. č. 62 834, trup. ozn. 
3834, škoda činila 533 783 Kč.“

Při vyhledání pravděpodobného místa kata
strofy autorovi napomáhali radvaničtí občané: 
pánové František Kafno, Vilém Hofbrucker 
a Drahoslav Kozel. Jsouli ještě v našem měst
ském obvodu další pamětníci této události, pro
sím, ozvěte se. Dagmar Joklová, kronikářka

tel.: 596 228 234, 731 318 427, 731 318 428

Mimořádná událost 
v Radvanicích roku 1959

I letos se poutníci z Radvanic, Bartovic, 
Šenova, Vratimova i jiných obcí sešli 25. čer
vence na tradiční bohoslužbě slova u kap
ličky sv. Anny v Bartovicích. Tentokrát ovšem 
nepřálo počasí tak, jak v předchozích letech, 

ale větší část bohoslužby probíhala za drob
ných kapek deště padajících z šedivých mraků. 
Ale jak se shodli účastníci, taková malá lapá
lie nemohla narušit hezkou atmosféru příjem
ného setkání u kapličky.

Bohoslužba se i tentokrát nesla v duchu 
připomenutí svátku významných biblických 
postav, rodičů Panny Marie – sv. Anny 
a Jáchyma. Stejně jako v posledních letech tak 
i letošní bohoslužbu koncelebrovali „domácí“ 
otec Marek Jargus, p. Petr Okapal z šenovské 
farnosti a p. Petr Černota, bartovický rodák, 
nyní působící na farnosti v Píšti. Bohoslužbu 
také svým zpěvem doprovodila schola mla
dých z radvanické farnosti. Po ukončení 
bohoslužby si mohli poutníci pochutnat 
na domácích koláčcích i dobré buchtě, které 
pro účastníky bohoslužby nachystaly obětavé 
hospodyňky. Na kapličce byly během letoš
ního června a července svépomocí provedeny 
drobné opravy omítky a byla také čerstvě 
vymalována její vnitřní i venkovní část. Opět 
tedy svítila novotou, což ocenila většina z pří
chozích. Text a foto: Břetislav Buchta

U kapličky s kapkami deště

POZVÁNÍ NA SRAZ 
ŽÁKŮ ZŠ BARTOVICE

Zveme srdečně na sraz žáků 
Základní školy Bartovice 

25. září 2010 v 15.00 hodin 
do budovy školy.

Po prohlídce rekonstruované školy 
a posezení ve Společenském domě 

Bartovice 
bude setkání pokračovat 

v Radvanicích na Lidové veselici.
Mgr. Jiřina Plachejdová, organizátorka srazu, 

bývalá ředitelka školy
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Vážení občané, předkládáme Vám vyhod
nocení stavu ovzduší v našem městském 
obvodu za první pololetí roku 2010, a to 
pouze u látek a prvků, u kterých byly překro
čeny imisní limity. Celou zprávu včetně tabu
lek a grafů zpracovanou Zdravotním ústavem 
se sídlem v Ostravě najdete na webových 
stránkách www.radvanice.ostrava.cz. 
 Prašnost (PM10)

Již dlouhodobě se v našem městském 
obvodu potýkáme s vysoce nadlimitní praš
ností. V prvním pololetí letošního roku došlo 
k opětovnému zvýšení prašnosti, a to hlavně 
vlivem smogových epizod v lednu a únoru. 
V prvním pololetí roku 2010 byla naměřena 
průměrná koncentrace frakce prachu PM10 
64 µg/m3, při srovnání výsledků prašnosti 
v této lokalitě s ročním limitem, lze konsta
tovat, že v letošním roce byl limit překročen 
o 60 % a prašnost se vyrovnala koncentracím 
z let 2006 a 2007. Nadále zůstává prašnost 

v roce 2010 v lokalitě Radvanice a Bartovice 
nejvyšší co se týče srovnání s měřenými loka
litami v Přívoze a v Mariánských Horách. 
Během prvního pololetí byl denní limit pře
kročen 73×, což znamená, že již k 1. 7. 2010 
bylo 2× více nadlimitních denních koncent
rací, než je povoleno. Přibližně dva dny z pěti 
dnů byla koncentrace prašnosti vyšší než 
denní limit. Nejvyšší denní koncentrace byla 
naměřena 25. 1. 2010 na hladině 387 µg/m3.
 Benzo(a)pyren – hlavní zástupce PAU 

Koncentrace benzo(a)pyrenu v této loka
litě se dlouhodobě pohybuje na hygienicky 
závažné hladině. Od roku 2003 byly vždy prů
měrné roční hodnoty minimálně 8× vyšší než 
je cílový roční limit a tyto hodnoty byly nej
vyšší z celé Ostravy. V období prvního pololetí 
roku 2010 byla naměřena průměrná hodnota 
8,2 ng/m3, pouze ve třech dnech měření z cel
kového počtu 30 denních měření byla hla
dina benzo(a)pyrenu nižší, než je cílový roční 

limit. Nálezy za posledních 5 let nemají jedno
značný trend. Vzhledem k smogovým epizo
dám se předpokládalo, že dojde k výraznému 
nárůstu, ale měření probíhá v intervalu co 
6 dnů a může dojít k tomu, že v nejhorších 
smogových dnech nebyly PAU měřeny. 
 Benzo(a)antracen

Z ročn ích průměrných koncentrac í 
je známo, že benzo(a)antracen dosahuje v této 
lokalitě výsledky vyšší než je doporučený 
limit SZÚ již dlouhodobě. V prvním pololetí 
roku 2010 byla naměřena průměrná hodnota 
17,1 ng/m3, je to o 71 % vyšší, než je doporu
čená hodnota SZÚ a ve srovnání s výsledky 
za 5 posledních let se naměřená koncentrace 
pohybovala v intervalu minimální a maximální 
průměrné hodnoty. Stanice v Mariánských 
Horách a v Přívoze zaznamenaly nižší koncen
trace této škodliviny v prvním pololetí tohoto 
roku.

Ing. Bc. Ivana Michálková, místostarostka

Vyhodnocení stavu ovzduší za 1. pololetí 2010

Myslivecké 
okénko

V září k nám přichází podzim. Většina 
živočichů se začíná postupně připravovat 
na dlouhou zimu. Srnčí zvěř se dosyta 
krmí, aby si v těle vytvořila dostatečné 
tukové zásoby. Veverky, křečci, ale také 
například sojky hromadí v dutinách stromů 
či zemních skrýších zásoby.
SRNČÍ PERKELT

Připravíme si 1,5 kg srnčí zvěřiny, 
150 g vepřového sádla, 3 cibule, 40 g sladké 
papriky, 150 g rajčat nebo 80 g protlaku, 
150 g paprikových lusků, sůl.

Zvěřinu nakrájíme na kostky, na sádle 
osmažíme dozlatova cibuli jemně nakráje
nou na kostičky, přidáme papriku, zvěřinu 
a osolíme. Dusíme za mírného podlévání 
do poloměkka. Potom přidáme na plátky 
nakrájená rajčata, na nudličky nakrájené 
zelené paprikové lusky a vše doměkka 
dodusíme. Jako přílohu můžeme podávat 
brambory nebo rýži.

MS Bučina Bartovice, o.s.

Mgr. Petra Valčíková Boráková, 
advokátka

obchodní, občanské, 
rodinné a pracovní právo

pobočka Moravská Ostrava
Sokolská třída 11 

sídlo Kunín 310, 742 53 Kunín
mobil: 607 924 659

e-mail: info@advokat-borakova.cz
Zaruèená kvalita a dlouhá trvanlivost !

Srdeènì Vás zveme k nákupu.

Ostrava - Bartovice, Šenovská 295
tel.: 777 765 751

ØA STK VE ÍP OT VR ICA EB
PEÈEME:

BARTOVICKÝ CHLÉB

tradièní výroba chleba zadìlávaného 

kváskem na klasické parní peci

svatební koláèe

a jiné chutné sladké

i slané peèivo pro Vás.

otevøeno: po-pá 6:00 - 18:30

BAZÉN JEŠTĚRKA 
BARTOVICE

ZDRAVÝ POHYB PRO 
VAŠE TĚLO

AQUA AEROBIC
Vhodný pro všechny věkové kategorie! 

Cvičení bez přetížení kostí, kloubů a páteře, 
intenzívně redukuje váhu, odstraňuje bolesti 

zad, tvaruje pas, stehna a hýždě. 
Pondělí, středa: 19.30 hod.

PILATES
Cvičení na celý život – zlepšuje flexibilitu, 
sílu, rovnováhu, dýchání, odstraňuje 

svalovou nerovnováhu a bolesti páteře.
Pondělí: 18.00 hod.

CVIČENÍ NA VELKÉM 
MÍČI

Dynamické cvičení s velkým podílem 
posilování! 

Středa: 17.50 hod.
Informace: 608 745 605

lenka.kolarcikova@seznam.cz
http://aquaaerobic-ov-fm.sweb.cz

V poslední době stavební úřad zaznamenal 
nárůst nepovolených, tzv. černých staveb.

Chtěli bychom touto cestou upozornit 
občany, že i stavby malého rozsahu, jako jsou 
např. pergoly, altány, oplocení, terénní úpravy 
nad plochu 300 m2, hloubky nebo výšky nad 
1,5 m, stavební úpravy a udržovací práce, při 
kterých se zasahuje do nosných konstrukcí, 
užívání stavby bez kolaudačního souhlasu 
nebo ohlášení o užívání apod., vyžadují vždy 
opatření stavebního úřadu, ať už je to územní 
souhlas, souhlas s provedením stavby, územní 
rozhodnutí nebo stavební povolení dle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb
ním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Legalizace těchto nepovolených staveb 
vyžaduje mnohonásobnou administrativu než 
řádně ohlášená stavba, což je na úkor staveb
níků, kteří stavební zákon respektují a nepři
měřeně dlouho čekají na souhlas či povolení 
stavebního úřadu. 

Upozorňujeme, že fyzické nebo právnické 
osobě může stavební úřad udělit pokutu za 
přestupek nebo správní delikt až do výše 
2 milionů korun.

Věříme, že vám stojí za zvážení, jestli se 
vyplatí zajít na stavební úřad nebo zatelefono
vat, zda k určité stavební činnosti potřebujete 
povolení.

Radmila Malíčková, odbor výstavby, ŽPaVH

Pozor na černé stavby



 
 
 

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

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

 
Dodáme Vám kompletní nové oplocení včetně montáže 

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

naleznete na www.ploty-pletivo.cz  

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

na www.vrata-ostrava.cz 

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

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

 
 

 
Při předložení tohoto inzerátu máme pro Vás drobný dárek

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

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

Nabídka dlouhodobého 
pronájmu

Nabízíme k dlouhodobému pronájmu s možností pozdější-
ho prodeje pozemek na ulici Menšíkova 9 u Husova sboru. 
Pozemek je vhodný ke zřízení zahrady či rekreačního 

objektu. V případě zájmu volejte na tel. číslo 775 092 801.

Nabídka pronájmu
Pronajmeme objekt k podnikání na ulici 

Menšíkova 9 v Ostravě-Radvanicích o celkové výměře 
20 m2 plus skladiště o výměře 12 m2. Vhodné jako menší 

prodejna, second hand, případně dílna.  
Voda a elektřina jsou v místě. 

V případě zájmu volejte tel. číslo 775 092 801.

Ceny za inzerci v RaB novinách 
za jedno uveřejnění:
a. 1/1 A4 4 000 Kč + 20 % DPH 800 Kč, celkem 4 800 Kč
b. 1/2 A4 2 000 Kč + 20 % DPH 400 Kč, celkem 2 400 Kč
c. 1/4 A4 1 000 Kč + 20 % DPH 200 Kč, celkem 1 200 Kč
d. 1/8 A4 500 Kč + 20 % DPH 100 Kč, celkem 600 Kč
e. 1/16 A4 250 Kč + 20 % DPH 50 Kč, celkem 300 Kč

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

Politická inzerce není zveřejňována

Ostraváci 
běží pro 
Ostravu 2015

Symbolických 2 015 metrů poběží ve 
třiadvaceti ostravských městských obvo
dech štafeta osobností a vybraných žáků 
základních škol, kteří budou reprezentovat 
jednotlivé městské části. Štafeta se poběží 
2. a 3. září a ponese symbolickou pocho
deň s ohněm 2015, na kterou starosta 
každé městské části při průběhu štafety 
připevní stužku symbolizující daný měst
ský obvod. Štafeta skončí před městskou 
radnicí, kde oheň 2015 převezme primátor 
Ostravy a celá akce pak vyvrcholí happe
ningem s kulturním programem.

Běhu se zúčastní také náš městský 
obvod, a to 3. září. Štafeta předá oheň 
v Radvanicích v 15.14 hodin a v 16.04 hodin 
předá pochodeň zástupcům Moravské 
Ostravy. Přijďte povzbudit běžce z našeho 
obvodu!  (red)

Pomoc osobám s postižením 

V měsíci září budou provedeny již avizované 
opravy místních komunikací ulic U Stavisek, 
U Důlňáku (část k vodárně), dále budou pro
vedeny úpravy odtokových poměrů komuni
kací ulic Turgeněvova, Pastrňákova (v oblasti 
garáží), Potoční, Na Pasekách a odvodnění 
plochy garáží na ul. Na Hrázkách.

Bude provedeno rozšíření komunikace 
ulice U Lípy, včetně odvodnění do stávající 
kanalizace, která bude v této souvislosti spo
lečností OVAK opravena. Pravděpodobně 
v říjnu bude započato s celoplošnou opra
vou silnice Těšínská v úseku od stávající 

okružní křižovatky v Radvanicích po hranici 
se Šenovem v Bartovicích. Tuto opravu pro 
Moravskoslezský kraj provede společnost 
ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o. 

V srpnu byly městským obvodem provedeny 
plánované opravy komunikací ulic Čapkova, 
Ke Studánce a havarijní oprava propadu na 
ulici U Pramenů. Ostravské komunikace pro
vedly celoplošnou opravu místní komunikace 
ulice Šmídova položením mikrokoberce tvo
řeného emulzí s drceným kamenivem tvořící 
obrusnou vrstvu na vozovce.
Ing. Ctirad Havlásek - vedoucí odboru MHDaP

Opravy místních komunikací a silnice Těšínská

Regionální pracoviště pro MSK poskytuje 
svým uživatelům bezplatné odborné soci
ální poradenství, je kontaktním místem pro 
ochranu práv osob se zdravotním postižením, 
pro získání tzv. Handy Card a elektronické 
zdravotní knížky IZIP. Zároveň umožňuje ve 
svých prostorách zdarma setkávání krajské 
rady, organizací a skupin osob se zdravotním 
postižením, apod.

Komu je služba určena: Občanům se 
zdravotním postižením, seniorům, žadate
lům o příspěvek na péči, rodičům dětí se 
zdravotním postižením, opatrovníkům osob 
zbavených způsobilosti k právním úkonům, 
pečujícím osobám, rodinným příslušníkům 
uživatelů sociálních služeb a dalším skupinám 
uživatelů sociálních služeb.

V čem vám můžeme být nápomocni: 
Zaměřujeme se zejména na zákon č. 108/2006, 
o sociálních službách, na poradenství v oblasti 
smluv o poskytování sociální služby (náleži
tosti smluv, podmínky, práva a povinnosti ze 
smluv vyplývající, platby za služby, úskalí smluv 
apod.), příspěvku na péči, systému sociálních 
dávek a dostupných sociálních služeb směřují
cích k osobám se zdravotním postižením.

Kde nás najdete: Jsme Vám k dispozici 
v konzultačních hodinách (pondělí 8:00–17:00 
hodin, středa, čtvrtek 8:00–16:00 hodin, polední 
pauza vždy 12:00–13:00 hodin) na nové adrese 
Ostrčilova 4, 4. patro, dveře č. 440, 729 30 
Moravská Ostrava a Přívoz, nebo na telefo
nech č. 596 110 282, 736 751 206 či emailu 
ostrava@poradnaprouzivatele.cz.	 (red)
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