Starosta městského obvodu
Ing. Břetislav Blažek, CSc.,
zve občany na ustavující zasedání

Zastupitelstva městského
obvodu Radvanice a Bartovice,
které se uskuteční

ve čtvrtek 11. listopadu 2010
od 16.00 hodin
ve Společenském domě Bartovice.

zdarma	ROČNÍK XIX

listopad 2010

„Neodcházím,“ říká odstupující starosta
obvodu Ing. Břetislav Blažek, CSc.
Čtyři roky jste stál v čele městského obvodu. Co vidíte, když se
za těmi čtyřmi roky ohlédnete?
Myslím, že toho je docela
do st . T řeba O z d r av né c entrum Ještěrka dělá radost nejen
obvodu, ale i široké veřejnosti.
Na místě zdevastovaného lihovaru
stojí dnes moderní nákupní centrum, kde si lidé mohou vybrat
peníze z bankomatu. Řekněte,
která obec se jím může pochlubit? Opravili jsme novou třídu ve
školce v Bartovicích tak, že svítí
do celého okolí. Investovali jsme
do oprav škol, veřejného osvětlení zastávek městské hromadné
doprav y, tak že se mohou lidé
v našem obvodě cítit bezpečněji,
a zahájili jsme celoplošnou opravu
Těšínské ulice s instalací zklidňujících prvků ve finančním objemu
40 milionů korun. Vydláždili jsme
chodníky na hřbitovech, opravili
cesty a chodníky. A dnes budujeme i okružní křižovatku, která
uleví nejen obci, ale i řidičům.
Do majetku obvodu jsme získali
Společenský dům v Bartovicích,
a přestože nám to mnozí vyčítali,
dnes musí uznat, že se takzvaný
Společňák stal centrem kulturního a společenského dění v obci.
Po letech lidé zaznamenali také změnu k lepšímu v obecních bytových domech, kde jsme
vyměnili okna a vymalovali chodby. Za obrovský úspěch považujeme náš velký podíl na
zabezpečení 24hodinového provozu policejní
služebny – obvodního oddělení v Radvanicích
Policie České republiky od ledna příštího
roku. Těší mě, že jsme tolik věcí stihli udělat
za pouhé čtyři roky. Bez aktivních lidí v obci
by to ale nešlo, takže bych jim všem, kteří se
na těchto pozitivních změnách v obci podíleli,
chtěl poděkovat.
A co ovzduší? Radvanice a Bartovice jsou
pořád symbolem místa, kde se špatně dýchá.
Bohužel, to je jedna z věcí, která mi radost
nedělá, a ani nemůže. Stav ovzduší je alarmující a neudržitelný, proto jsme prostřednictvím
kraje a města vyvíjeli tlak na vládu, která slí-

bila zásadní změny v této oblasti. Něco se ale
přece jen za ty čtyři roky změnilo. Po změně
vedení v hutní společnosti ArcelorMittal, velkého znečišťovatele ovzduší, se radikálně proměnil i přístup firmy k problematice životního
prostředí. Firma si uvědomila svou zodpovědnost k místu, kde podniká, a velmi živě
sleduje, co se v našem městském obvodu děje
a snaží se vyvážit dopady svého podnikání na
život lidí. Na společných zasedáních jsme prováděli veřejnou kontrolu plnění
ekologických opatření, ke kterým se firma zavázala. Toto vnímám jako pozitivní změnu.
Ja k t o v y p ad á s o b e c n í
pokladnou? Zůstane v ní něco?
Určitě. Úřad našeho městského obvodu předává m ve

skvělé finanční kondici – máme
v yrovnaný rozpočet, jeho čerpání je naprosto kontinuální,
všechny ukazatele jsou naplňovány dle našich požadavků a je
předpoklad, že na konci roku
bude plnění rozpočtu schváleno
v celém rozsahu bez sebemenších
výhrad. V minulých letech jsme
se potýkali s problémy u daně
z nemovitosti – daňové subjekty
si podaly dodatečná daňová přiznání za tzv. zpevněné plochy,
které se podle dřívějšího výkladu
zákona o dani z nemovitosti zdaňovaly jako stavby a po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
se zdaňují jako pozemky, u kterých je značně nižší sazba daně
z nemovitosti. U v ýnosu daně
z nemovitosti tak došlo k jejímu
enormnímu poklesu. K dnešnímu
dni již plánovanou výši výnosu
této d a ně má me napl něnou.
Podle vyjádření Finančního úřadu
Ostrava I. z října tohoto roku lze
předpokládat, že pokud daňové
subjekty nepodají dodatečná přiznání k dani z nemovitosti na nižší
daňovou povinnost, do konce roku
budou na náš účet převedeny ještě
další cca 3 miliony korun z této
daně. O rozdělení těchto financí
budou rozhodovat již členové našeho nového
zastupitelstva.
Lidé ve volbách jasně řekli, že se jim
správa obce pod vaším vedením líbila. Není
vám líto, že ve funkci končíte?
To ne, neodcházím mimo veřejné dění, ani
se nebudu nikam stěhovat. Nechci si z funkce
starosty udělat politickou trafiku, ale chci dát
prostor aktivním lidem, kteří mohou obci přinést něco nového. Jsem rád, že se
nemusím za nic, co jsem za ty čtyři
roky udělal, stydět a že mohu chodit
rovně mezi lidmi, s nimiž tu žiji.
A pokud budu moci být pro některé
z nich oporou či jim jinak nápomocen, budu spokojený.
Text a foto:
PaeDr. Zuzana Sedláčková

Výsledky voleb do ZMOb, ZM a Senátu
V říjnu t. r. proběhly volby do zastupitelstva našeho městského
obvodu, zastupitelstva města a do Senátu Parlamentu České republiky.
V našem městském obvodu jsme volili celkem v 6 volebních okrscích, řada občanů pro svůj zdravotní stav volila do „přenosných volebních schránek“ přímo doma.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci voleb v našem městském obvodu, především členům okrskových volebních komisí za jejich
bezchybnou práci, zodpovědný přístup, příkladné pracovní nasazení
a rovněž tak i zaměstnancům našeho úřadu, kteří zajišťovali celou
přípravu a samotný průběh voleb.
Sčítání Vašich hlasů bylo velmi složité, neboť mnozí z Vás využili
možnosti označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem celkem

21 kandidátů pro naše zastupitelstvo a 55 kandidátů pro zastupitelstvo
města.
Tyto hlasy bylo třeba zaznamenávat za každý hlasovací lístek, což
vyžadovalo pozornost, přesnost a hlavně časovou náročnost. Navíc
bylo nutno sečíst i Vaše hlasy pro Senát Parlamentu České republiky.
Sčítání bylo ukončeno až v neděli 16. října téměř dvě hodiny po půlnoci.
Děkujeme rovněž všem občanům, kteří se voleb zúčastnili, za vyjádření jejich politického názoru a za podporu svých kandidátů.
Kompletní informace k výsledkům voleb je možno získat na adrese
www.volby.cz.
Ing. Břetislav Blažek, CSc., starosta
Ing. Renata Nytrová, tajemnice

Výsledky za celý městský obvod
Okrsky

Počet volených členů
zastupitelstva

Počet volebních
obvodů

celkem

zpr.

v%

21

1

6

6

100,00

Kandidátní listina
číslo název

abs.

Hlasy

1 Česká strana sociálně demokrat.
13 500
2 Komunistická strana Čech a Moravy
6 362
3 „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“
4 756
4 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
1 917
5 Občanská demokratická strana
7 390
6 TOP 09
3 263
7 Věci veřejné
3 427
8 Křesť. demokr.unie-Čs. str. lid.
2 665
		
 OKRSEK Č. 291
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OSTRAVA-RADVANICE
Voliči v seznamu Vydané obálky

1 286

512

Volební účast v %

Odevzdané obálky

Platné hlasy

5 292

2 365

44,69

2 361

43 280

v%

31,19
14,70
10,99
4,43
17,07
7,54
7,92
6,16

Odevzdané
obálky

Platné hlasy

39,81

512

8 968
Hlasy

číslo název

abs.

1 Česká strana sociálně demokrat.
2 Komunistická strana Čech a Moravy
3 „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“
4 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
5 Občanská demokratická strana
6 TOP 09
7 Věci veřejné
8 Křesť. demokr.unie-Čs. str. lid.
		
 OKRSEK Č. 292
KLUB DŮCHODCŮ OSTRAVA-RADVANICE
Voliči v seznamu Vydané obálky

440

v%

2 952 32,92
1 541 17,18
714
7,96
564 6,29
1 314 14,65
658 7,34
833 9,29
392 4,37

Volební účast
v%

Odevzdané
obálky

Platné hlasy

47,41

440

8 228

Kandidátní listina
číslo název

1
2
3
4
5
6
7
8

Vydané obálky

Volební účast
v%

Kandidátní listina

928

Voliči v seznamu

Česká strana sociálně demokrat.
Komunistická strana Čech a Moravy
„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Občanská demokratická strana
TOP 09
Věci veřejné
Křesť. demokr.unie-Čs. str. lid.
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Hlasy
abs.

v%

1 947 23,66
800
9,72
1 585 19,26
515 6,26
1 428 17,36
901 10,95
370 4,50
682 8,29
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 OKRSEK Č. 293
LIPINA (BÝVALÁ ŠKOLA) – UNIMETRA, OSTRAVA-RADVANICE
Voliči v seznamu Vydané obálky

677

Volební účast
v%

Odevzdané
obálky

Platné hlasy

35,30

239

4 403

239

Kandidátní listina

Hlasy

číslo název

1
2
3
4
5
6
7
8

abs.

Česká strana sociálně demokrat.
Komunistická strana Čech a Moravy
„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Občanská demokratická strana
TOP 09
Věci veřejné
Křesť. demokr.unie-Čs. str. lid.

v%

1 509 34,27
623 14,15
356 8,09
129 2,93
997 22,64
185 4,20
264 6,00
340
7,72

 OKRSEK Č. 294
MATEŘSKÁ ŠKOLKA ZA JEŠTĚRKOU		
Voliči v seznamu Vydané obálky

1 078

Volební účast
v%

Odevzdané
obálky

Platné hlasy

58,35

626

11 430

629

Kandidátní listina

Hlasy

číslo název

1
2
3
4
5
6
7
8

abs.

Česká strana sociálně demokrat.
Komunistická strana Čech a Moravy
„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Občanská demokratická strana
TOP 09
Věci veřejné
Křesť. demokr.unie-Čs. str. lid.

v%

4 080 35,70
1 856 16,24
715 6,26
306 2,68
2 190 19,16
617 5,40
810 7,09
856
7,49

 OKRSEK Č. 295
VAN GANSEWINKEL		
Voliči v seznamu Vydané obálky

310

158

Volební účast
v%

Odevzdané
obálky

Platné hlasy

50,97

158

2 978

Kandidátní listina
číslo název

1
2
3
4
5
6
7
8

Česká strana sociálně demokrat.
Komunistická strana Čech a Moravy
„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Občanská demokratická strana
TOP 09
Věci veřejné
Křesť. demokr.unie-Čs. str. lid.

Hlasy
abs.

v%

818 27,47
251 8,43
893 29,99
123 4,13
278 9,34
54 1,81
275 9,23
286 9,60

 OKRSEK 296
ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRNKOVECKÁ UL., OSTRAVA-RADVANICE
Voliči v seznamu Vydané obálky

1 013

387

Volební účast
v%

Odevzdané
obálky

Platné hlasy

38,20

386

7 273

Kandidátní listina
číslo název

1
2
3
4
5
6
7
8

Česká strana sociálně demokrat.
Komunistická strana Čech a Moravy
„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Občanská demokratická strana
TOP 09
Věci veřejné
Křesť. demokr.unie-Čs. str. lid.

Hlasy
abs.

v%

2 194 30,17
1 291 17,75
493 6,78
280 3,85
1 183 16,27
848 11,66
875 12,03
109 1,50

Foto Jindra Lásková

Lidová veselice pobavila všechny
Velkému zájmu veřejnosti se těšila Lidová
veselice, která se uskutečnila 25. září na hřišti
u sokolovny v Radvanicích. Městský obvod
v letošním roce oslavuje 705 let od první
písemné zmínky o založení obcí, a tak oslavy
probíhaly po celý rok. Jejich vyvrcholením

byla právě Lidová veselice, kterou organizoval Úřad městského obvodu Radvanice
a Bartovice ve spolupráci se všemi místními
a společenskými organizacemi.
Program veselice byl opravdu bohatý.
Zahájila ho už dopoledne kulturní vystoupení základních a mateřských škol. Na hřišti
u sokolovny mohli lidé obdivovat králíky, slepice a další domácí zvířectvo místních chovatelů, svými trofejemi se pochlubili také
myslivci a rybáři. Uvnitř sokolovny pak byly
vystaveny květiny, dýně a výpěstky zahrádkářů, nemohl chybět chutný myslivecký guláš
a o pivo a párky se postarali místní hasiči.
Také na hlavním pódiu, které lidé sledovali z laviček pod velkým stanem, bylo živo.
Odpoledne se na něm vystřídali například
Světlana Nálepková, Železný Zekon, imitátor
Petr Martinák, komik Jaroslav Sypal nebo

zpěvačka Tanja se skpinou TNT. Na pódium
ale také starosta Ing. Břetislav Blažek, CSc.,
s místostarostou Ing. Bc. Ivanou Michálkovou
pozvali zástupce společenských organizací
a zaměstnance úřadu a poděkovali jim za
perfektní přípravu celé akce. Starosta hasičů
Richard Dudek pak od starosty obvodu převzal klíče od dvou vozidel, které budou hasičům sloužit při zdolávání pohrom v obvodu.
Akci navštívili také zástupci polského družebního města Wodzislaw Ślaski – Kokoszyce
a chvilku si našel také primátor Ostravy Petr
Kajnar. Na závěr veselice mohli lidé obdivovat
ohňostroj. 
Text a foto Zuzana Sedláčková

ArcelorMittal daroval televizi
Dne 5. října 2010 navštívil Dům s pečovatelskou službou v Bartovicích generální ředitel firmy ArcelorMittal Ostrava pan Augustine Kochuparampil s manželkou. Cílem jeho
návštěvy bylo seznámení se s chodem tohoto zařízení. V průběhu večera navštívil také
několik zdejších bytů. Hlavním důvodem jeho návštěvy však bylo předání osobního daru,
a to plazmové televize, která umožní obyvatelům DPS příjemnější sledování televize. Tato
iniciativa vzešla z jednání zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice. Setkání
se zúčastnili místostarostka Ing. Ivana Michalková, náměstek primátora Vojtěch Mynář
a vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Irena Kopciuchová.
Mgr. Irena Kopciuchová
vedoucí odboru sociálních věcí

Výměna oken
V současné době je již ukončeno výběrové
řízení na dodavatele oken. Smlouva na výměnu
oken v bytovém domě na ul. Těšínská 587/316
je uzavřena s firmou Dec-plast Trade. Nyní
probíhá výroba oken. O výměně budou nájemníci včas informováni.
Smlouva na výměnu oken ve Společenském
domě byla předložena k projednání radě městského obvodu dne 27. října 2010.
Jarmila Kolkopová, OBŠaK
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Z jednání samosprávy obvodu
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice
na své 86. schůzi dne 1. září 2010
- rozhodla o uzavření smlouvy o zabezpečení
odborné praxe v oboru strojník požární
techniky se Střední školou techniky a služeb Karviná a o pojištění praxe těchto studentů – studenti budou vykonávat svou praxi
v hasičské zbrojnici Radvanice
- roz ho d la o u z av řen í sm lou v y o d í lo
na „Rozšíření ul. U Lípy v Radvanicích –
1. část“ se zhotovitelem Jaromír Mičulka
- rozhodla zaslat písemnou výzvu k podání
cenové nabídky na akci „Bezpečný dům –
Pátova 655/2 v Ostravě-Radvanicích“ a jmenovala komisi pro otvírání obálek s nabídkami
a hodnotící komisi
- rozhodla o uzavření kupní smlouvy na traktor
YUKON W5064 a jeho příslušenství od prodejce WISCONSIN ENGINEERING CZ
- schválila v yplacení odměny řediteli ZŠ
Tr n kove ck á z roz vojového prog ra mu
„Na podporu škol, které realizují inkluzívní
vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním
znevýhodněním na rok 2010“
- projednala informaci o registraci akce městského
obvodu z programu „Podpora prevence kriminality Ministerstvem vnitra české republiky“
- v yjádřila souhlas s uzavřením smlouv y
na koupi staršího klavíru SCHOLZE pro MŠ
Bartovice
- rozhodla o uzavření smlouvy s CENTROM
na dodávku služby při zajištění projektu
„Kdo si hraje, nezlobí“ v rámci „Programu
prevence kriminality a extremismu v roce
2010 – Úsvit“
- souhlasila s mimořádným navýšením rozpočtu ve výši 90 000 Kč na provoz nové třídy
MŠ Bartovice při navýšení kapacity o 20 dětí
- rozhodla o udělení plné moci společnosti
ASA expert k zajištění výkonu inženýrské
činnosti ve věci projednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení a zajištění
veškerých vyjádření, stanovisek a správních
rozhodnutí stavby „Bezpečný dům – Pátova
655/2 v Ostravě-Radvanicích“
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice
na své 87. schůzi dne 15. září 2010
- vyslovila poděkování všem členům komisí rady
městského obvodu a členům výborů zastupitelstva městského obvodu za jejich práci
v průběhu funkčního období 2006–2010
- projednala dopis správce konkurzní podstaty
ve věci úpadce: EMI spol. s r.o. „v likvidaci“
- rozhodla zaslat písemnou výzvu k podání
cenové nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu na akci „Zpevněné plochy pro umístění kontejnerů na separovaný sběr odpadů“
- schválila výjimku ze stanoveného počtu dětí
na Základní škole Trnkovecká pro školní rok
2010/2011
- projednala informaci o akceptování žádosti
o podporu v rámci Operačního programu
Životního prostředí pro stavbu „Obnova
zeleně na hřbitově v Ostravě -Radvanicích“
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- schválila služební cestu Ing. Břetislava Blažka,
CSc., starosty městského obvodu, Ing. Bc.
Ivany Michálkové, místostarostky městského
obvodu, a Richarda Dudka, člena rady
městského obvodu, na „Dožínky“ v rámci
předdružebního setkání mezi Wodzisławia
Śląskiego – Kokoszyce a městským obvodem
19. září 2010 v Polsku
- roz ho d la o u z av řen í sm lou v y o d í lo
s ČESKOU REGIONÁLNÍ TELEVIZÍ –
ČRTV na tvorbu a distribuci zpravodajství
tzv. „internetové televize“ na našich webových stránkách
- rozhodla o v ýběru nevhodnější nabídky
a uzavření smlouv y o dílo na veřejnou
zakázku „Bezpečný dům – Pátova 655/2
v Ostravě-Radvanicích“ za cenu nejvýše přípustnou 637 980 Kč včetně DPH se zhotovitelem ALWIN START
- vyslovila poděkování za organizační přípravu
a vzorný průběh akce „Děti policii, policie
dětem“ – branný den 7. a 9. září 2010 všem
zaměstnancům odboru sociálních věcí pod
vedením Mgr. Ireny Kopciuchové
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice
na své 88. schůzi dne 29. září 2010
- schválila harmonogram prací na návrhu rozpočtu na rok 2011 a návrh metodiky pro
sestavování návrhu rozpočtu na rok 2011
- souhlasila s uzavřením darovacích smluv
mezi Mateřskou školou Ostrava-Bartovice,
Za Ještěrkou 8, a GV Invest Ostrava
s .r.o. ve v ý ši 5. 0 0 0 K č + SA F E T Y
E NGI N E ER I NG C ONSU LT I NG a . s .
ve výši 7.000 Kč na nákup vybavení nové
třídy mateřské školy pomůckami a hračkami
- projednala zpráv y z finanční kontroly
na Základní škole Ostrava-Radvanice,
Trnkovecká 55, a na Základní škole Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5
- odložila žádost eCentre, a.s., o ukončení
smluvního vztahu o sdružených službách
dodávky plynu se stávajícím dodavatelem
Severomoravská plynárenská, a.s., v souvislosti s realizací veřejné zakázky na výběr
dodavatele plynu centrálním zadavatelem
statutárním městem Ostrava
- projednala informaci o stavu dětí ve školním roce 2010/2011 na školách v městském
obvodu s 5letým vývojem
- byla seznámena s podklady rozhodnutí
v rámci řízení o odstranění stavby „Zpevněná
plocha k areálu HAUT-RAVESA s.r.o.“
- byla seznámena s průběhem služební cesty
ze 14. „Setkání hornických měst a obcí ČR
ve Stříbře“
- souhlasila s tr valým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
z důvodu realizace stavby „Stabilizace území
a úprava odtokov ých poměrů v lokalitě
Šporovnice“
- projednala organizační opatření akce „Skoku
přes kůži“ konající se 9. října 2010
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice
na své 89. schůzi dne 13. října 2010
- rozhodla o uzavření smlouvy o spolupráci
č. S 0598/2010 na zřízení a provoz. HOT SPOT –
Internet Free Zone s firmou OVANET, a.s.

- vyhodnotila akce
a. Děti policii a policie dětem
b. Společné setkání jubilantů Radvanic
a Bartovic
- projednala informaci o rozhodnutí ministerstva životního prostředí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu „Obnova
lesoparku – Matuškův park, ul. Lipinská
v Ostravě-Radvanicích“
- rozhodla zaslat písemnou výzvu k podání
cenové nabídky na realizaci díla „Obnova
lesoparku – Matuškův park, ul. Lipinská
v Ostravě-Radvanicích“
- rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zpevněné plochy pro umístění kontejnerů na separovaný sběr odpadů“
za cenu nejvýše přípustnou 643 tisíc korun
včetně DPH se zhotovitelem H AUT –
RAVESA, s.r.o.
- souhlasila s uzavřením darovací smlouvy
mezi Mateřskou školou Ostrava-Bartovice
a p. Ing. P. Raisem na finanční dar ve výši
4 350 Kč, a to na vybavení výdejny nové třídy
nádobím pro děti a hračkami
- projednala výroční a hodnotící zprávy o činnosti všech školských zařízení městského
obvodu ve školním roce 2009/2010
- schválila výjimku ze stanoveného počtu
dětí na Základní škole, Ostrava-Radvanice,
Vrchlického ul., odloučeném pracovišti
Bartovická 59 pro školní rok 2010/2011
- rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na provádění zimní údržby místních komunikací
a ploch na území městského obvodu v období
2010–2011 se sdružením firem zastoupené
firmou HAUT-RAVESA, s.r.o.
- po projednání návrhu na bezúplatný převod
pozemků parc. č. 1566/1, 1786, 1831, 1891
a 1964, vše vodní plocha v k. ú. Bartovice,
obec Ostrava, nedoporučila městu Ostrava
souhlasit s bezúplatným převodem pozemků
- rozhodla o podání žaloby na společnost TJ
Baník Radvanice z důvodu neplnění podmínek v yplý vajících z darovací smlouv y
na úhradu provozních nákladů spojených
s její provozní činností
- roz ho d la o u z av řen í sm lou v y o d í lo
na „Výměnu stávajících oken v bytovém
domě na ul. Těšínská 587/316 v Ostravě-Radvanicích“ se zhotovitelem DEC-PLAST
Trade s.r.o.
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice
na své mimořádné schůzi dne 20. října 2010
- rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo,
jehož předmětem je změna termínu a provedení
víceprací u stavby „OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA
ULIC TĚŠÍNSK Á – LIHOVARSK Á –
ČAPKOVA V OSTRAVĚ RADVANICÍCH“
STAVIA – silniční stavby, a.s.
- rozhodla o uzavření darovací smlouv y
s Krajským ředitelstvím policie Moravsko
slezského kraje na peněžní prostředky ve výši
18 000 Kč za účelem nákupu potřeb pro
zajištění běžného provozu policejní služebny –
obvodního oddělení v Radvanicích na podporu zabezpečení nepřetržitého provozu
na služebně od ledna příštího roku
Ing. Renata Nytrová, tajemnice

Okružní křižovatka ulic Těšínská—Lihovarská—Čapkova
Stavba okružní křižovatky ulic Těšínská–
Lihovarská–Čapkova se v průběhu října
dostala do své druhé části, kdy 11. října
začala výstavba druhé poloviny díla. V průběhu výstavby první části byl nucen zhotovitel
akciová společnost STAVIA provést některé
vícepráce, se kterými původní projekt nepočítal. Řešil se i nález zasypané šachtice s potrubím, které nemělo svého majitele. Na základě
toho požádal zhotovitel o úpravu termínu
realizace díla a o odsouhlasení vícenákladů
stavebních prací. Rada městského obvodu rozhodla na základě zpracovávaného znaleckého
posudku o prodloužení doby výstavby o 10 dní
s tím, že konečné rozhodnutí týkající se prodloužení doby výstavby a finančních nákladů
víceprací přijme na svém jednání koncem
října.
Text a foto Ing. Ctirad Havlásek
vedoucí odboru MHDaP

Skok přes kůži
U pří ležitosti oslav 705 let založení
obcí Radvanice a Bartovice městský obvod
jako bývalá hornická obec obnovila hornickou tradici „Skok přes kůži“. Tato kulturní
akce se uskutečnila v sobotu 9. října 2010
ve Společenském domě v Bartovicích.
A kci předchá zelo slav nostní k ladení
věnců u pomníku PTP před Základní školou
Vrchlického v Radvanicích.
Smyslem působivého obřadu skoku přes
kůži v minulosti bylo zdůraznit vážnost stavovské pospolitosti a disciplíny, tolik důležité
pro práci v dolech. Přítomnost nejvyšších hodnostářů akademie zvyšovala slavnostní atmosféru nezapomenutelnou po celý život.
Silme se, Cantus ex, Zdař bůh – tyto
a mnohé další pokyny zněly sálem společenského domu. Obnovená tradice takzvaného
„Skoku přes kůži“ představuje starobylou
slavnost, při které studenti dokazovali, že jsou
hodni se ponořit do tajů hornictví a hutnictví
na báňských akademiích.
Kulturní akce byla organizována a zajišťována ve spolupráci s Vysokou školou
báňskou – Technickou univerzitou, Hornicko-geologickou fakultou s prof. Ing. Prokopem
Pavlem, CSc., který byl zároveň v čele prezidia

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

a řídil celý skok přes kůži.
Této kulturní akce se zúčastnili zastupitelé městského obvodu, zástupci zájmových
a společenských organizací, organizací spolupracujících s městským obvodem, zástupci
Ministerstva průmyslu a obchodu České
republiky a jiní hosté.

Prvním skokem přes kůži byli poctěni
tito semestři a semetriky: Přibyl, Langr,
Stankuš, Sulek, K rumniklová, Lérová,
Kopciuchová, Michálková, aby se nováček,
tzv. „lišák“, mohl stát členem universitní
smečky, musel se posílit před vlastním skokem přes kůži nejmenovaným hořkým nápojem, odhalit své jméno, příjmení, národnost
a říct své heslo, např. „Pokud jde o uhlí,
nikdy jsme neuhli“ nebo „Šachto, šachto
milená, již jsi pěkně vzdálená, přišli paní
a nařídili tvé rozbourání a již nám zbylo
jen vzpomínání“. Bez hesla je přísný zákaz
vstupu do smečky.
Slavné prezidium zakončilo „Skok přes
kůži“ karmínu „Kanafaska“.
Touto cestou rovněž děkujeme sponzorům
této akce, a to NADACI LANDEK, VVUÚ
a GEOMONTANA s.r.o.
„ZDAŘ BŮH“
Ing. Bc. Ivana Michálková, místostarostka
Foto Jindra Lásková

Pozor
na pálení listí
S nástupem podzimu vrcholí práce na
zahrádkách. A s tím je spojeno i pálení
spadaného listí, trávy či jiných rostlinných
zbytků. Stejně jako hasiči varují před možným vznikem požárů při těchto činnostech, Městská policie Ostrava upozorňuje
občany, že pálením rostlinného odpadu
se mohou dopustit přestupku. Nehledě
na skutečnost, že pálením trávy nebo listí
vzniká velice nepříjemný dým, který obtěžuje ostatní.
Přitom biologicky rozložitelný odpad
ze zahrad měl být přednostně kompostován v místě vzniku, jak to ukládá zákon
o odpadech. V otevřených ohništích je
možné spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí,
suché rostlinné materiály a plynná paliva
určená výrobcem, přičemž nesmí být kontaminovány chemickými látkami (zákon č.
86/2002 Sb., O ochraně ovzduší). Má-li
občan větší množství spadaného listí nebo
suché trávy, má možnost odvézt jej do
sběrného dvora firmy OZO Ostrava, a.s.
(pro občany města Ostravy se jedná o
bezplatnou likvidaci odpadu). Bližší informace k tomuto lze dohledat na internetových stránkách www.ozoostrava.cz, popř.
na bezplatné telefonní lince 800 020 020.
Obdobné podmínky přitom platí také
při rozdělávání ohníčků k opékání. Ty
navíc nesmí být zakládány v menší vzdálenosti než 50 metrů od lesa.
Při spalování biologického odpadu
může docházet k porušování hned několika právních norem. Je-li občan přistižen
při pálení jiného materiálu než povoleného
zákonem, hrozí mu pokuta až do výše
150 000 Kč. 
Městská policie Ostrava

5 RaB noviny

Pět zlatých svateb v Klubu důchodců Bartovice

Dne 7. října 2010 oslavili hromadně v klubu
důchodců v Ostravě-Bartovicích svou zlatou
svatbu manželé Jindřich a Marie Dychusovi,
Jaromír a Sylva Najzarovi, Jiří a Helena
K řístkovi, A ntonín a Helena Kuchařovi
a Miroslav a Olga Čajkovi.

Kalendář
událostí
v měsíci listopadu
1. 11. až
během
31. 11. půjčování
1. 11. až
každý
31. 11.
pátek
5. 11.
9. 11.

17.00

11. 11.

16.00

25. 11.

17.00

Kdo to ví, odpoví! – městská
knihovna
Postavičky nejen z dolu– městská
knihovna

Svatební proslov pro všechny zlaté oslavence
pronesla místostarostka městského obvodu
Radvanice a Bartovice paní Ing. Bc. Ivana
Michálková a za úřad městského obvodu
se připojila s gratulací také matrikářka Šárka
Krkošková.

Všem zlatým manželům přejeme, aby
i další roky prožili ve zdraví, rodinné pohodě,
klidu a spokojenosti nadále spolu v dobrém
i ve zlém snášeli vše, co život přinese.
Mgr. Taťána Frajs, vedoucí odboru OaVV
Foto: Jiří Jokel

Krásná životní jubilea
Koncem měsíce září 2010 oslavily své
životní jubileum 80 let paní Eva Kodrlová
a krásných 90 let paní Štěpánka Večerková
v radostné životní pohodě. Dlouholetým
oby vatelkám našeho městského obvodu
Radvanice a Bartovice osobně pogratuloval
starosta městského obvodu Ing. Břetislav

Blažek, CSc., místostarostka Ing. Bc. Ivana
Michálková a vedoucí odboru organizačního
a vnitřních věcí Mgr. Taťána Frajs. 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

 Paní Eva Kodrlová

 Paní Štěpánka Večerková

Týden knihoven – hry, soutěže
a kvizy
Koncert ZUŠ E. Runda – obřadní
síň radnice
Ustavující zastupitelstvo –
Společenský dům Bartovice
Vánoční vazba – společenská
místnost ČSZ Radvanice

Víte, že…
 21. června 1911 v Polské Ostravě bylo
otevřeno české dívčí lyceum založené
Maticí osvěty lidové? Bylo jedinou českou dívčí střední školou v rakouském
Slezsku.
 25. července 1914 byla vyhlášena všeobecná mobilizace mužů do armády?
28. července vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku, začala první světová
válka.
 31. července 1914 německý císař vyhlásil
na teritoriu 6. armádního sboru, zahrnujícím v podstatě celé pruské Slezsko,
válečný stav? Veškerou moc v provincii
převzala armáda. Následujícího dne,
1. srpna, byla vyhlášena mobilizace
a 2. srpna vypovězena válka Rusku.
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Naši jubilanti v listopadu 2010
Blahopřejeme!
Lubomír Hyžík, Jiří Hlísta, Zdeněk Keller, Nataša Šarišková, Táňa Elingerová,
Vratislav Helekal, Ludmila Langová, Dagmar Blažková, Eliška Frydrychová,
Jana Svobodová, Karel Vylegala, Jaromír Mikuláš, Stanislava Hanušáková, Jana
Solářová, Erna Valášková, Ján Katreniak, Ivanka Holešová, Milán Vavřinec,
Zdeněk Mikeska, Gertruda Pahorecká, Helena Maková, Vladimír Tomčík, Jaroslav
Zvoníček, František Sládek, Ján Mičovský, Emilie Rygolová, Helena Saverová
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.

Vzpomínáme
1. výročí úmrtí

Drahomíry Klimkové
z Radvanic.
Děti a rodina.

Společné setkání jubilantů 2010

Dne 30. září 2010 se uskutečnilo ve Společenském domě v OstravěBartovicích Společné setkání jubilantů z Radvanic a Bartovic.
Pozvání na setkání, které již tradičně pořádá odbor sociálních věcí
pod vedením Mgr. Ireny Kopciuchové, přijalo 120 seniorů a seniorek. Setkání se zúčastnili také zástupci firmy ArcelorMittal v čele
s jejím generálním ředitelem Augustinem Kochuparampilem.
Každý z jubilantů obdržel při přivítání kytičku a malou pozornost
z dílny dětí ZŠ Vrchlického a ZŠ Trnkovecká. Následovalo vystoupení tanečního kroužku dětí z MŠ v Bartovicích.
Přípitek přednesl starosta Radvanic a Bartovic Ing. Břetislav
Blažek, CSc. Poté byl slavnostně nakrojen patrový dort. Následovalo
občerstvení a volná zábava při poslechu hudební produkce zpěváka
a hudebníka Statise Prusalise.
Jubilanti tak měli jedinečnou
možnost setkat se s představiteli obce a se svými spolužáky, sousedy a spoluobčany
Radvanic a Bartovic.
Mgr. Irena Kopciuchová,
vedoucí odboru sociálních věcí
Foto Zuzana Sedláčková

Dne 8. 11. 2010
vzpomínáme první výročí,
kdy nás navždy opustil
manžel, bratr, děda.
Nikdy nezapomenou manželka,
syn a bratři.

Hluboce zarmouceni oznamujeme všem
příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček,
bratr, tchán, švagr a strýc, pan
doc. PhDr. Josef Jünger, CSc.,
rektor Vysoké školy podnikání v Ostravě.
Zemřel 9. října ve věku 72 let.
Zarmoucená rodina

Všechno nejlepší k tvým
narozeninám, hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti
do dalších let
přeje
František Lariš

manželka Laďka, tchán, tchýně, švagr Aleš,
Martin a Veronika

Radvanický Superschol už potřetí…
Přes sto zpěváků a muzikantů z osmi
schol dorazilo v sobotu 2. 10. do Radvanic
na 3. ročník Radvanického Superscholu, který
pořádá Římskokatolická farnost Ostrava
Radvanice. Po ranní bohoslužbě ve farním
kostele čekaly na účastníky hudební workshopy ve třídách ZŠ Vrchlického. A bylo
z čeho vybírat. O moderní křesťanské hudební
scéně referoval P. Martin Kudla z farnosti
Místek. Základy vedení sboru, dirigování
a sborového zpěvu shrnul ve své přednášce
umělecký vedoucí pěveckého sdružení Slezská
Ostrava Jan Spisar. Gospelovou dílnu si vzal
na starost člen orlovského gospelového sboru
Keep Smiling Jan Dospiva se svými přáteli.
Organizátoři mysleli i na nejmladší účastníky
Superscholu, kteří se mohli zapojit do tvořivé
dílny.

Zabavit se ve volných chví lích mohli
i ostatní účastníci setkání. Na farní zahradě
vyrostla již v pátek stanová čajovna, zkušebna
i herna se třemi stolními fotbálky. „Chceme
touto akcí dát prostor ke společnému setkávání schol v rámci Ostravy a okolí,“ uvedl
duchovní správce farnosti Ostrava-Radvanice
P. Marek Jargus, který se svými spolupracovníky setkání připravil poprvé v roce 2005.
„Naším cílem není dokazovat si, kdo je lepší,
nejedná se o soutěžní setkání. Chceme společně strávit den ve znamení hudby, která nás
spojuje,“ uvedl otec Marek.
A mladí tuto možnost vítají. „Byli jsme
na Superscholu už loni a líbilo se nám tady.
Takže to byla letos jasná volba. Líbí se nám
zdejší atmosféra a je to pro nás také inspirace,“ sdělil vedoucí scholy při katedrále

Božského Spasitele Michal Moric. „Zpíváme
každou neděli při mši svaté pro rodiny
s dětmi. V repertoáru máme vždy rytmické
písně, ordinária i žalm.“
Scholy, které letos zavítaly na Radvanický
Superschol, se postupně předvedly před publikem. Každá se čtyřmi písničkami. Více než
dvouhodinový koncert osmi „kapel“ sledovala
tříčlenná komise odborných poradců. „Poradci
byli zpestřením programu oproti minulým
ročníkům. Hlavně šlo o to, aby scholám
dal po vystoupení někdo z publika zpětnou
vazbu a povzbudil je. Po hudebně umělecké
stránce zhodnotil vystoupení schol Jan Spisar.
Další dva členové poroty kostelník Jan Lyčka
a ředitelka ZŠ Vrchlického Hana Ostřanská
hodnotili scholy ze svého laického pohledu
posluchače, doplnil k porotě Marek Jargus.
Působivý byl také samotný závěr Superscholu,
který patřil společné písni. Více než stočlenný
sbor složený ze všech účinkujících schol zazpíval píseň „Chci Pane chválit tě.“
http://www.farnostradvanice.cz/radvanickysuperschol
Pavel Siuda, Marek Jargus
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Poděkování
V měsíci září zapomněl ve školním
autobuse žák naší školy batoh s drahým
cvičebním úborem. Situaci zachránila paní
dispečerka DPO Ludmila Grygerková,
která batoh objevila a posléze předala
rodičům žáka.
Mnohokrát děkujeme za vstřícnost
a pohotové jednání paní Grygerkové a přejeme Dopravnímu podniku Ostrava a.s.
spokojené zákazníky.
Vedení školy ZŠ Vrchlického

Hřiště ZŠ Trnkovecká má
díky firmě nové prvky
Ve spolupráci s ostravským podnikem
ArcelorMittal a naším úřadem městského
obvodu došlo ke zkvalitnění volnočasových
aktivit našich dětí. ArcelorMittal věnoval naší
škole finanční obnos, za který jsme rozšířili
dětské hřiště o další dva prvky. Děti mohou

Září v Mateřské škole
Za Ještěrkou
Dne 7. září se děti z předškolní třídy
zúčastnily akce Branné dny aneb Děti policii a policie dětem, kterou pro ně připravil
obecní úřad Radvanice a Bartovice ve spolupráci se záchranným integrovaným systémem.
Děti získali mnoho poznatků o práci záchranářů, policie a hasičů díky názorným ukázkám
a také při plnění různých úkolů, jako byla
například jízda zručnosti na koloběžkách, při
které si vyzkoušely své dovednosti a odvahu,
a na koních jízdní policie. Za svou snahu a splnění všech úkolů dostaly děti krásnou odměnu
od obecního úřadu, a to lego stavebnici. Tato
akce měla u dětí velký úspěch.
Dne 18. září se děti zúčastnily Vítání
občánků v obřadní síni obecního úřadu
Radvanice a Bartovice. Pro své budoucí
kamarády, jejich rodiče a příbuzné připravily krátký program písniček a básniček, který
zakončily tanečkem s názvem Říkej mi táto.
Za tento krásný program byly děti nakonec
odměněny potleskem.
Dne 25. září se také děti podílely na programu Lidové veselice, která se konala v pro-

storách radvanické sokolovny a přilehlém
okolí. Děti předvedly 4 tanečky, které si pro
tuto příležitost pečlivě nacvičily a spolu s učitelkami a panem učitelem vymysleli kostýmy.
Za svou snahu byly odměněny potleskem, sladkostí a frkačkou od obecního úřadu, ze které
měly velkou radost.
Dne 30. září přišly děti svým tanečním
vystoupením popřát hodně zdraví a štěstí všem
jubilantům na jejich setkání ve Společenském
domě v Bartovicích.
MŠ Za Ještěrkou

Nový školní rok na Ještěrce

využívat hřiště jak ve školní, tak i mimoškolní činnosti. Obnovené dětské hřiště bude
využíváno zájmovými kroužky, školní družinou, přípravným ročníkem, dětmi prvního
stupně ZŠ a v odpoledních hodinách zpřístupníme objekty také místním dětem. Toto
hřiště by mohlo navštěvovat nejméně sto dětí
ze spádové oblasti naší školy.
Touto cestou chceme velmi poděkovat
zástupcům podniku ArcelorMittal za finanční
dar, také paní místostarostce Ing. Bc. Ivaně
Michálkové za pomoc při realizaci projektu.
Těšíme se na další spolupráci.
Text a foto Mgr. Jarmila Rojková, zástupkyně
ředitele ZŠ Trnkovecká

Informace MŠ
Mateřská škola Ostrava-Radvanice
se zařadila do soutěže Stavíme si svého
„Kiribotka“. Vyzýváme všechny, kteří by
chtěli podpořit děti a MŠ, aby na www.
kiri.cz poslali své hlasy. Jako výhru mohou
děti z MŠ získat částku 55 tis. Kč na zakoupení hraček a učebních pomůcek. Jak nás
najdete? Kiribotka KIRI, MŠ Slunečnice.
Děkují vám děti a kolektiv MŠ
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Tak jako každý rok se po prázdninách otevírají brány mateřské školy, tak i letos tomu
nebylo jinak. V mateřské škole Ještěrka byl
nový školní rok zahájen ve středu 1. září,
a to rovnou slavnostním přestřižením pásky,
která otevírala nový pavilon pro nejmenší
děti v naší školičce. Slavnostního otevření
se zúčastnili jak představitelé našeho obecního úřadu, tak její stavitelé, sponzoři a hlavně
rodiče a jejich děti. Po slavnostním otevření
je v nových prostorách provedly a přivítaly
paní ředitelka Taťána Krumniklová a paní
učitelka Marcela Římanková a popřály jim, ať
se jim v nové třídě líbí, ať v ní najdou spoustu
nových kamarádů a zažijí spoustu radostných
chvil. Také v ostatních třídach naší mateřské školy byly děti slavnostně přivítány a poté
provedeny naší školičkou našimi učitelkami
Kateřinou Kramolišovou, Hanou Holubovou,

Šárkou Stařinskou a panem učitelem Davidem
Králem.
Doufáme, že tak, jako přišly děti první
den s úsměvem na tváři do naší školky, budou
chodit po celý rok, a že se jim i jejich rodičům
bude u nás líbit.
Text a foto kolektiv MŠ Bartovice

Školy opět
nezklamaly
V pátek 24. září proběhl v Radvanicích
a Bartovicích již IX. ročník Běhu naděje.
Pořadatel TJ Sokol Radvanice – Bartovice
přivítal na startu 423 účastníků z řad žáků
a učitelských sborů. Náš letošní příspěvek
na podporu výzkumu rakovinných onemocnění je 5 358 korun, které jsme z pokladničky veřejné sbírky poslali na konto
výzkumu rakoviny. Je to zásluhou žáků,
učitelů a rodičů, že se v celostátním přehledu můžeme pochlubit touto částkou.
Cenná je i dlouholetá tradice této sbírky,
která za devět let konání přinesla celkem
částku přes 50 000 korun. Kolem nás existuje řada sbírek na humanitární účely, ale
pouze u Běhu naděje demonstrujeme účastí
na doprovodném běhu, že nejen finančně
podporujeme účel akce, ale sami svou účastí
na běhu a zájmem o tělovýchovu a sport
propagujeme své přesvědčení, že i v našich
silách je získání naděje na zdravý život bez
nemocí a zdravotních potíží. Děkujeme
za účast i spolupráci a zdar X. ročníku
v roce 2011. 
Josef Přibyl

Výlet redaktorů do Jeseníků
Reda k toř i škol n í ho č a sopisu „ L ist y
Vrchličáku“ se opět v září vypravili na dva
dny do Jeseníků. Už u školky se 12 dětí rozdělilo do dvou soutěžních skupinek. A ve vlaku
začaly soutěže roz víjející slovní zásobu.
Tak jsme vytvořili společně třeba pohádku,
povídku, pokřik, písničku. Každý redaktor
si zkusil napsat básničku a dokončil článek
o svých zážitcích z prázdnin.
Ovšem nemyslete si, že jsme pouze psali
a školili se. Třeba s míčem získala titul „Mistr
koše“ Kristýna Zimmerová nebo v Jesenické
superstar se staly hvězdami Alice Štrochová,
Kamila Holmanová a Anička Skotnicová.
U večerního táboráku jsme se nasmáli při
dramatizaci písní. Tuto legrační soutěž vyhráli
Vlkodlaci pod vedením Lucie Havlasové.
Znalosti redaktorů jsou nadprůměrné.
Jsou to moc šikovné děti, které na počítači

tého jesenického vzduchu a zase jsme se více
seznámili a skamarádili. Moc nám pomohla
s vařením i programem obětavá maminka
nové redaktorky Alice Štrochové.
Věřili byste, že časopis, který si můžete
přečíst na listvrch.atlasweb.cz vytvářejí děti
3.–6. třídy jen s několika sedmáky a jednou
deváťačkou?
Jako jejich editor jim držím palečky, aby
je jejich redaktorská práce bavila a děti měly
stále skvělé nápady.
Text a foto: Lenka Laštuvková, ZŠ Vrchlického
nehrají pouze hry, ale také obětavě píšou
po večerech o tom, co se děje ve škole
i o životě a zálibách dětí. V neděli jsme
pilně pracovali na počítači a pak zase hráli
hry a soutěže. Užili jsme si sluníčka, čis-

Tanec, zpěv a pohádky

Na c eloškol n ích a kcích sk l idi ly velkou chválu děti ze školní družiny se svými
tanečky a pohádkami. Proto měly děti své
umění předvést i na Lidové veselici na sokolovně 25. září. Domnívali jsme se, že bude
stačit pouze letošní pohádka Madagaskar
a Šmoulové. Pak jsme ovšem zjistili, že naše
vystoupení má trvat celou hodinu. Náročného
úkolu se ovšem nikdo nezalekl. Připravili jsme
a vyprali všechny kostýmy z posledních let

a během září jsme znovu nacvičili i pohádky
a tance již poněkud zapomenuté. Všechny
děti nacvičování bavilo, o role v pohádkách
byl veliký zájem. Třeba na vystoupení naší
radvanické ABBY jsme museli vyhlásit konkurs pro muzikanty z 3. A.
Radvanická veřejnost tak jistě poznala,
že děti družina velice baví a už se všichni těší,
co zase vymyslíme v letošním školním roce.
Text a foto Lenka Laštuvková, ZŠ Vrchlického

Renarkon na Trnkovci
Také v letošním roce se v naší škole budeme
setkávat se společností Renarkon a první zářijové setkání je již za námi. Prvňáčci si otevřeně
popovídali o přátelství, mezilidských vztazích
i lásce, druháci si podrobněji vyprávěli o tom,
jak se chováme ve společnosti a co se nám
líbí na jednotlivých druzích zvířat, svůj prostor dostala rovněž beseda o mezilidských

vztazích. Třeťáci si třeba kladli otázky o přijetí spolužáků „takových, jací jsou“ a čtvrťáci
s páťáky ve společném bloku hledali mj. odpovědi na dotazy „Jak mě vidí kamarádi?" či
„Za co mě nejvíc chválí doma?“ nebo „Jaký
je můj největší úspěch?“. Renarkonu děkujeme
a těšíme se na další obohacující programy.
Pavla Hermannová, ZŠ Trnkovecká

Návštěva JOJO parku

Dne 13. října jsme s dětmi z MŠ Slunečnice
v Radvanicích odjeli na návštěvu dětského
zábavního centra JOJO park v Zábřehu. Děti
měly možnost si pohrát na skákacím hradě,
zatančit si v rytmu disko a barevné hudby,
také je velmi bavilo prolézat labyrintem
se skluzavkami a schovávat se do kuliček.
Někteří jezdili na odrážecích autíčkách, jiní
raději stříleli pneumatickými děly. Rádi jsme
využili tuto možnost, když v našem okolí jsou
nyní velmi nepříznivé podmínky pro pobyt
venku, a doufáme, že podobných akcí bude
více.
Text a foto S. Slížková

Beseda
v knihovně
Dne 22. 9. navštívila naše třída radvanickou knihovnu. Tam pro nás byla připravena
zajímavá beseda se zoologem, publicistou
a výtvarníkem panem Ludvíkem Kuncem.
Velmi poutavě vyprávěl o chování kočkovitých šelem a ptáků. Krásně nám povídal také
o medvědech. Naučil nás, jak se nedostat
do konfliktu se šelmami, a vysvětlil nám, jak
loví rys a jak může být nebezpečný medvěd
nebo slon. Jeho vyprávění nebylo v žádném
případě nudné. Na konci besedy nám namaloval obrázky zvířat, o které jsme si řekli. Tato
beseda se nám moc líbila a jsme rádi, že jsme
se s panem Kuncem setkali.
Dalibor Pavelek, Alexandra Bravanská, žáci
VI.A, ZŠ Vrchlického
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Senioři děkují
Kluby důchodců se sídlem v Radvanicích
a Bartovicích děkují vedení městského
obvodu a zastupitelům za podporu jejich
činnosti v průběhu let 2006–2010.
Arnoštka Marcisová, Zdeňka Smužová
a Lumír Adamus,
předsedové jednotlivých klubů

Starosta poděkoval spolkům
Starosta městského obvodu Ing. Břetislav
Blažek, CSc., poděkoval jménem organizačního štábu za excelentní spolupráci při
přípravě Lidové veselice panu Šebestovi,

Hofbruckerovi, Zelinovi, Stankušovi, paní
Pěčkové, panu Přibylovi, panu Tichému
a panu Kozlovi.
Foto Jindra Lásková

Městská policie Ostrava

informuje

 Mladík byl přistižen v cizím autě
Strážníci městské policie byli dne 24. srpna
vysláni na základě všímavosti občana v OstravěRadvanicích k jednomu ze zaparkovaných vozidel, do kterého bylo násilím vniknuto a v němž
se měl nacházet podezřelý mladík. Jakmile
strážníci k vozidlu dorazili, na místě spolujezdce seděl mladík menšího vzrůstu a jedno
z oken vozidla bylo skutečně rozbité. Mladík
hlídce sdělil, že není vlastníkem automobilu
a nemůže předložit občanský průkaz, protože
jej ještě nemá, jelikož je mu 14 let. Událost
byla na místě předána přivolané hlídce Policie
ČR. Při kontrole okolí bylo nalezeno ještě
jedno vozidlo, do kterého bylo rovněž násilím
vniknuto. Věc nyní šetří policie.
 Muži chtěli přespat ve sklepě
Na tři cizí muže, kteří spali ve sklepě jednoho z bytových domů v Ostravě-Radvanicích
dne 25. Srpna, upozornil jeden z místních
obyvatel. Muži byli po probuzení vyzváni
k prokázání totožnosti. U jednoho z nich
(48 let) vyšlo najevo, že se jedná o osobou
hledanou, proto byl předveden na policii.
 Opilý řidič naboural
Krátce po půlnoci dne 4. září přistihli strážníci městské policie v Ostravě-Radvanicích
32letého muže, který řídil motorové vozidlo
opilý. Při jízdě dokonce naboural do jiného
vozidla, zaparkovaného na ulici. Nehoda
se naštěstí obešla bez zranění. Při dechové
zkoušce mu bylo naměřeno 2,15 promile alkoholu v dechu. Událost nyní šetří Policie ČR.
Městská policie Ostrava

Výlov rybníku s prodejem ryb

(kapr, štika, candát, sumec atd.)
dne 20. listopadu 2010 od 8.00 do 16.00 hod.
Rybník naproti mlýnu Šenov, ul. K Rybníku pod ČSAD.
Tel.: 739 522 911
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Draci soutěžili o dort
Dne 10. října se od 13 hodin uskutečnil 3. ročník drakiády, kterou pořádal Sbor
dobrovolných hasičů v Ostravě Radvanicích
společně s městských obvodem Radvanice
a Bartovice.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem
65 registrovaných draků a 18 mimo soutěž.
Na akci byli také koně z Městské policie
Ostrava, na kterých si mohly děti také vyzkoušet, jak se takový kůň ovládá, dále hasiči
se svými soutěžemi pro děti včetně střelby
ze vzduchovek a také modeláři se sv ými
modely aut, které si mohly děti vyzkoušet.
Každý registrovaný účastník dostal občerstvení
zdarma stejně tak jako občerstvení a pečené
brambory v ohni. Hlavní cenu do této soutěže, dort ve tvaru draka, věnovalo cukrářství
Aknel v Radvanicích. Soutěžilo se v disciplínách pouštění draků a kreslení na cestu.
Závěrečného vyhodnocení se také zúčastnil Petr Kajnar, primátor města Ostravy, který
předal ceny soutěžícím.
Pavel Šebesta
Foto Aleš Boháč

Statutární město Ostrava
Městský obvod Radvanice a Bartovice
ve spolupráci s Klubem důchodců Bartovice
pořádají akci pro všechny děti městského obvodu

S lampióny po stopách
Svatého Martina
Datum konání:
12. 11. 2009 v 16.00 hodin
Výchozí stanoviště:
parkoviště u ozdravného centra Ještěrka
Děti musí být v doprovodu dospělé osoby!

Začala topná sezóna
Jako každý rok se blíží topná sezóna a s ní
i nebezpečí vzniku požárů sazí a dehtových
usazenin ve špatně udržovaných komínech.
Že se nejedná o planou hrozbu, potvrzuje
i statistika Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje, kdy od komínů
a topidel vzniklo od začátku roku
2010 v Moravskoslezském kraji
již 48 požárů.
Hlavní příčinou vzniku požáru
bývá zanedbaná údržba komínového tělesa, protože i malé nečistoty v komíně mohou snadno
způsobit velké nepříjemnosti, ať
již dlouhodobé žhnutí a následný
otevřený požár, nebo otravu obyvatel domu jedovatým oxidem
uhelnatým. Nezapomínejte proto
na pravidelné čistění komínů a vybírání sazí,
stejně jako na kontrolu technického stavu
komínu odborníky – kominíky!
A co taková pravidelná údržba komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv obnáší? Dle
nového nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv, které nabude
účinnosti 1. ledna roku 2011 je povinností
majitele nemovitosti zajistit vyčištění spalinové cesty, a to:
- u spotřebičů na pevná paliva do 50 kW
• při celoročním provozu 3× ročně

• při sezónním provozu 2× ročně (nejlépe
před a po skončení topné sezóny)
- u spotřebičů na plynná paliva 1× ročně
Dále je povinností majitele nemovitosti
zajistit kontrolu spalinové cesty u spotřebičů
na pevná paliva a na plynná paliva jedenkrát
ročně. Čištění komínů u spotřebičů do zmíněných 50 kW včetně
lze provádět svépomoci, přesto
je lepší spolehnout se na kominíky.
Ti by měli provést revizi komínu
i v případě, že se chystáte připojit
nový spotřebič, nebo hodláte změnit
druh paliva. O provedeném čištění
vydá kominík doklad, nebo revizní
zprávu, která je důležitá nejen pro
uplatnění případných nároků vůči
pojišťovně.
A co když dojde k požáru v komíně?
Snažte se jednat v klidu a s rozvahou. Co
nejdříve jej oznamte na tísňovou linku 150
nebo 112. Požár sazí v komíně nikdy nehaste
vodou, komín by popraskal, nebo by dokonce
mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů
se můžete pokusit zkrotit plameny pomocí
vhazování suchého písku vymetacími dvířky
nebo ze střechy do komína, nikdy však nejednejte riskantně.
Nejdůležitější je život a zdraví, teprve
potom majetek!
Prevence HZS MSK

Opravy místních
komunikací
V letošním roce byly z prostředků městského obvodu a statutárního města Ostrava
provedeny opravy těchto místních komunikací:
Ulice U Stavisek, Čapkova, U Lípy,
Turgeněvova, Pastr ňákova, Kubečkova,
Na Hrázkách, Nad Hutěmi, Ke Studánce,
B u č i n s k á , U D ů l ň á k u , Na Pa s ek á c h ,
Majovského, Lejskova, Za Ještěrkou.
Dále byly provedeny opravy některých
úseků chodníků, a to především na ulici
Těšínská, a byla provedena výměna části silničních obrub na ulici Šenovská.
Ing. Ctirad Havlásek - vedoucí odboru MHDaP

Rozvoz obědů
Přicházíme s nabídkou rozvozu obědů
do domácností seniorů Radvanic a Bartovic
a to od ledna 2011. Výběr bude možný
ze 4 druhů jídel a z toho vždy bude jedno
dietní /diabetes/žlučník/. Cena oběda včetně
dovozu je 73 Kč. V případě zájmu se dostavte
v co nejkratší době, nejpozději do konce listopadu 2010, na odbor sociálních věcí ÚMOb
Radvanice a Bartovice, Těšínská 281, kancelář č. 4, k Mgr. Kopciuchové, kde obdržíte
podrobné informace.
Mgr. Irena Kopciuchová
vedoucí odboru sociálních věcí

Vo lBy Do o BEcn Í h o Z aStUpitE l St Va

liDoVá VESE licE V r aDVan icÍch

Spo lEČn é SEtK án Í JUBil antŮ

SKoK pŘES KŮŽi V BartoVicÍch

 Snímky Jindra Lásková, Zuzana Sedláčková
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