
Pozvánka na 
Bartovickou pouť

Srdečně zveme všechny spoluobčany na 
XVIII. Bartovickou pouť ke Sv. Anně, která se 
uskuteční v sobotu 28. července 2012 před hasič-
skou zbrojnicí a základní školou v O.-Bartovicích.

Mgr. Šárka Tekielová, starostka
Program Bartovické pouti
od 11:00 pouťové atrakce
15:00 zahájení
15:15 Klauni z Balónkova – zábavný pro-

gram pro děti
16:00 Mistr Bičař – show s bičem
16:30  Klauni z Balónkova – zábavný pro-

gram pro děti
17:30  Travesti show
18:15  Standa Hložek
19:00 tombola
20:00 Nebratři – hrají k poslechu a k tanci
21:45 ohňostroj

Doprovodný program: Kolotoče, nafukovací 
atrakce, stánkový prodej, prezentace hasičské tech-
niky, prezentace městské policie, ukázka sportov-
ního výcviku psů a agility, bohaté občerstvení.
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 Příjmy 
Z uvedené tabulky je zřejmé, že nejvýznam-

nějším příjmem městského obvodu byly dotace 
a transfery. Poskytovatelem těchto dotací 
a transferů bylo statutární město Ostrava a stát 
prostřednictvím jednotlivých ministerstev. 
Nejvýznamnějšími byly: 
• transfer ve výši 8 898 tis. Kč na sociální 

dávky,
• transfer ve výši 1 457 tis. Kč na dofinanco-

vání výstavby okružní křižovatky Těšínská 
x Lihovarská x Čapkova,

• transfer ve výši 406 tis. Kč na „Obnovu 
lesoparku – Matuškův park“,

• transfer ve výši 399 tis. Kč na spolufinan-
cování projektů financovaných z Evropské 
unie (ve výši 311 tis. Kč na Sadové úpravy na 
hřbitově v Bartovicích, ve výši 88 tis. Kč na 
Matuškův park),

• účelový transfer ve výši 874 tis. Kč z pro-
středků Evropské unie pro Základní školu 
Vrchlického,

• transfer ve výši 6 000 tis. Kč na rekonstrukci 
kuchyně a vytápění v MŠ Těšínská,

• transfer ve výši 2 950 tis. Kč na sanaci vlh-
kého zdiva v ZŠ Vrchlického,

• transfer ve výši 1 480 tis. Kč na opravy 
a rekonstrukce silnic a místních komuni-
kací.
Druhým nejvýznamnějším příjmem měst-

ského obvodu byly příjmy nedaňové, které 
zahrnují zejména zisky vzniklé při nakládání 
s majetkem městského obvodu – příjmy z pro-
nájmů bytů, pozemků a nebytových prostor, 
dále úhrady za zřízená věcná břemena, hrobová 
místa apod. 

Hospodaření městského 
obvodu za rok 2011

 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (v tis. Kč):
Schválený  
rozpočet 

Upravený  
rozpočet

Plnění 
k 31. 12. 2011

Třída 1 – Daňové příjmy 6 087 6 549 6 089
Třída 2 – Nedaňové příjmy 11 596 12 874 13 392
Třída 3 – Kapitálové příjmy 0 647 647
Třída 4 – Přijaté dotace 24 561 49 017 48 035
Příjmy celkem 41 496 68 272 68 165
Třída 5 – Běžné výdaje 40 277 57 090 53 499
Třída 6 – Kapitálové výdaje 2 776 18 230 16 063
Výdaje celkem 43 053 75 320 69 562 
Saldo: Příjmy – Výdaje - 1 397 
Třída 8 – Financování 1 557 7 048 1 397 
Prostředky minulých let 1 397

pokračování na straně 2

Obvod pokračuje 
v charitativních akcích

V letošním roce jsme navázali na tradici 
charitativních koncertů a uspořádali jsme další, 
v pořadí druhý charitativní koncert, tentokrát 
s názvem „JEDEME TAKY!!!“. Koncert se 
konal 7. června v 16 hodin v sále Společenského 
domu v Ostravě-Bartovicích a byl dotován 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 

Na koncertě vystoupili zdravotně postižení 
umělci z příspěvkové organizace ČTYŘLÍSTEK 
s úžasnou bubenickou šou, děti ze speciálních škol 

pokračování na straně 2

Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice schválilo na svém zasedání konaném 
dne 14. června 2012 závěrečný účet městského obvodu za rok 2011. Roční hospodaření městského 
obvodu skončilo přebytkem. Zůstatky prostředků, které mohou být použity k rozdělení v roce 2012, 
případně v letech následujících, činily 5 596 926,46 Kč. Zůstatek je tvořen přebytkem za rok 2011, 
prostředky z finančního vypořádání a současně volnými zdroji u základního běžného účtu vytvoře-
nými v předchozích letech.

Výše příjmů a výdajů, se kterými městský obvod hospodařil v roce 2011, je uvedena v následující 
tabulce: 



Náplní práce strážníků městské policie 
je dohled na dodržování veřejného pořádku. 
Úkoly, které strážníci plní v jednotlivých měst-
ských částech, se liší v návaznosti na aktuální 
potřeby, složení obyvatelstva, konkrétní pro-
blematiku i územní charakter dané lokality.

Obyvatelé městského obvodu Radvanice 
a Bartovice jsou v současné době mj. obtěžo-
váni provozem nákladních vozidel, jejichž 
řidiči nerespektují zákaz vjezdu, který zde pro 
nákladní vozidla platí. Jízdou přes tento měst-
ský obvod si zkracují cestu.

Této problematice se strážníci věnují 
již od konce loňského roku, kdy zde bylo 

uvedené dopravní značení instalováno. Na 
základě informací samotných občanů byla 
vytipována místa, kde se nákladní vozidla 
pohybují nejčastěji, a zde byl posílen výkon 
služby. Intenzivními kontrolami se podařilo 
snížit počet nákladních vozidel, jejichž řidiči 
dopravní značení nerespektují, na minimum. 
V současné době se jedná v převážně míře 
o řidiče, kteří nejsou místní a spíše zabloudí.

Od prosince loňského roku do konce letoš-
ního května zde strážníci městské policie řešili 
v souvislosti s porušováním zákazu vjezdu 
nákladních vozidel 24 přestupků. Řidičům byly 
uloženy pokuty v celkové výši 4 100 Kč. Čtyři 

přestupky byly vyřešeny domluvou na místě, 
v jednom případě byla věc postoupena k projed-
nání správnímu orgánu.

I nadále budou strážníci v městském obvodu 
Radvanice a Bartovice dohlížet na dodržování 
pravidel silničního provozu a dohlížet na to, 
aby porušováním dopravního značení nebyli 
občané ohrožováni či obtěžováni. 

Vladimíra Zychová, Městská policie Ostrava

v Ostravě se svým programem a poté měli mož-
nost všichni zažít svá životní setkání na jednom 
jevišti se zpěváky Josefem Laufrem a Martinem 
Maxou. Moderování se skvěle zhostila mladičká 
zpěvačka a herečka Genny Ciatti, která se účastní-
kům akce věnovala celou dobu i nad rámec svého 
vystoupení. Plný sál roztančených lidí a šťastné 
výrazy ve tvářích zdravotně postižených osob 
byly pro organizátory akce tou největší odměnou. 
Sponzorsky se na organizaci akce podílely firmy 

PPS Kania, s.r.o., HOLUB zámečnictví, s.r.o., 
PHARMOS, s.r.o., Robert Číž INSTAMONT 
a cestovní kancelář VÍTKOVICE TOURS, s.r.o. 
Výtěžek z akce ve výši 10 000 Kč byl věnován 
přímo na místě Mgr. Janě Heřmanové, zástupkyni 
občanského sdružení BES, pro děti se ZŠ a MŠ, 
Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, přísp. org., na 
podporu mobility dětí. 

Děkujeme všem, kteří přišli akci podpořit 
a přispěli k fantastické atmosféře, která na 
koncertě vládla. Těšíme se na další charitativní 
koncert, který podpoří jinou z potřebných 
neziskových organizací v našem regionu.

Ing. Kateřina Tomanová
Fotografie z akce najdete na poslední straně.
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Daňové příjmy byly na třetím místě a jsou 
tvořeny zejména daní z nemovitostí, místními 
poplatky ze psů, za užívání veřejného prostran-
ství, za provozovaný výherní hrací přístroj, 
a dále pak správními poplatky. 

Nejmenší mírou se na příjmech městského 
obvodu podílejí kapitálové příjmy z prodeje 
majetku městského obvodu, zejména pozemků. 

 Výdaje
Z výdajů bylo nejvýznamnější čerpání 

vykazováno:
-  u výdajů na sociální dávky, které činily 

9 023 590 Kč. Výši těchto výdajů neměl 
městský obvod možnost ovlivnit, neboť 
dávky byly vypláceny dle podmínek stano-
vených zákonem č. 110/2006 Sb., o životním 
a existenčním minimu, ve znění pozděj-
ších předpisů, a č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších před-
pisů, a prostředky na jejich výplatu jsou 
přidělovány městskému obvodu státem, 

-  u výdajů spojených se správou, údržbou, 
rekonstrukcemi a modernizacemi bytového 
fondu, které činily 6 531 586,50 Kč. Dle 
obecně závazné vyhlášky města Ostravy 
Statutu města Ostravy jsou městské obvody 
povinny veškeré prostředky z nájemného 
z obecních bytů opět použít pouze na výdaje 

spojené se správou a údržbou bytového 
fondu.
Na opravy komunikací bylo vynaloženo 

2 367 573,64 Kč, na údržbu zeleně 1 069 301 Kč.
Součástí hospodaření městského obvodu je 

i hospodaření příspěvkových organizací, u kte-
rých je městský obvod zřizovatelem. V roce 
2011 skončilo hospodaření všech příspěvko-
vých organizací rovněž přebytkem.
  Hospodaření příspěvkových orga-
nizací zřízených městským obvodem 
za rok 2011

Výsledek hospodaření 

MŠ Radvanice 108 540,74 Kč
MŠ Bartovice 164 114,45 Kč
ZŠ Trnkovecká 12 907,85 Kč
ZŠ Vrchlického 36 091,15 Kč

Hospodaření městského obvodu za loňský 
rok přezkoumala auditorská společnost TOP 
AUDITING, s.r.o., z Brna, která byla vybrána 
v rámci výběrového řízení statutárním městem 
Ostrava. Tato firma nezjistila při přezkoumání 
žádné chyby a nedostatky. Nebyla ani zjištěna 
rizika, která by mohla mít v následujících letech 
negativní dopad na hospodaření. Proto zastupi-
telstvo městského obvodu odsouhlasilo celoroční 
hospodaření městského obvodu bez výhrad. 

Po schválení závěrečného účtu schválilo 
zastupitelstvo městského obvodu rovněž rozdělní 
volných zdrojů – přebytku hospodaření za rok 
2011, případně předchozích let („hospodářského 
výsledku“).

Zůstatky prostředků, které mohly být použity 
k rozdělení v roce 2012, případně letech násle-
dujících, činily, jak již bylo výše uvedeno, 5 596 
926,46 Kč. 

Vzhledem k zanedbanosti bytového fondu 
bylo rozhodnuto o navýšení prostředků na rekon-
strukce a modernizace bytového fondu městského 
obvodu. Připravována je rekonstrukce domu na 
ulici Třanovského 21, 23, 25 (zateplení domu 
a střechy). Rovněž budou vytipovány další bytové 
domy spravované městským obvodem a bude 
zadáno zpracování projektových dokumentací 
na jejich rekonstrukce. Projektové dokumentace 
jsou jednou z podmínek pro podání případných 
žádostí o dotace, například na zateplení.

Současně bylo schváleno vyčlenění pro-
středků na zpracování nezbytně nutných projek-
tových dokumentací – zejména na rekonstrukce 
silnic a místních komunikací (např. odvodnění 
ulice Turgeněvovy, rekonstrukce komunikace 
U Pramenů, Za Školkou, Návrší, Jiskrova, 
U Lípy, Dalimilova, U Důlňáku, zpevněné plochy 
u garáží Na Hrázkách). 

Vyčleněny byly i prostředky na nákup vánoční 
výzdoby, na nákup techniky pro údržbu veřejné 
zeleně (např. náhrada za neopravitelné křovino-
řezy), na opravy majetku obvodu (např. zábradlí, 
vývěsní skříňky), na údržbu drobného vodního 
toku – zpevnění břehu a dna koryta Bezejmenného 
potoku v Bartovicích, na navýšení příspěvků pro 
jednotky sboru dobrovolných hasičů na nákup 
nezbytného vybavení (např. prádlo, oděv, obuv, 
ochranné pomůcky). Ing. Renáta Spěváková, 

vedoucí odboru FaR 

Hospodaření…

Obvod pokračuje v charitativních…

pokračování ze strany 1

pokračování ze strany 1

Strážníci řeší neoprávněné průjezdy nákladních vozidel přes obvod 

Soutěž o nejkrásnější 
zahradu pokračuje

Až do 31. srpna 2012 se můžete přihlásit 
do soutěže o nejkrásnější rozkvetlou zahradu 
a květinovou výzdobu domu.

Soutěže se mohou zúčastnit všichni občané 
nebo firmy městského obvodu Radvanice 
a Bartovice, kteří se chtějí v létě prezentovat 
rozkvetlými okny, balkony a zahrádkami. 
Můžete také přihlásit jiného občana Radvanic 
a Bartoivc, jehož květinová výzdoba se Vám líbí. 
Po domluvě bude určen termín, kdy soutěžní 
zahradu navštíví hodnotící komise. První cena 
bude digitální fotoaparát. Přihlásit se můžete 
na sekretariátě Úřadu městského obvodu 
Radvanice a Bartovice. Slavnostní vyhodnocení 
proběhne v rámci programu Radvanických 
slavností v září 2012. Více informací získáte na 
sekretariátu úřadu nebo na telefonních číslech 
599 416 100 nebo 599 416 111. 

(RED)
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Představujeme 
novou vedoucí 
stavebního úřadu

Rada městského obvodu 
Radvanice a Bartovice, 
usnesením číslo 849/36/1, 
jmenovala s účinností 
od 6. 6. 2012 Ing. Věru 
Raisovou do funkce vedoucí 
odboru stavebního řádu, 
dopravy a životního pro-
středí Úřadu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice.

Ing. Věra Raisová je absolventkou Vysokého 
učení technického v Brně, kde na fakultě sta-
vební vystudovala obor Geodézie a kartografie. 
Po ukončení studia pracovala v soukromých fir-
mách provádějících zeměměřičské práce. 

Ve veřejné správě působí od roku 2010, 
kdy nastoupila na Úřad městského obvodu 
Radvanice a Bartovice, kde vykonávala agendu 
stavebního řádu a územního plánování. Kromě 
uvedených činností má v nové funkci na sta-
rosti také agendu dopravy a místních komu-
nikací, životního prostředí, úklid městského 
obvodu a údržbu veřejné zeleně.

Mgr. Kateřina Zdražilová,
tajemnice

Škola otevře 
informační 
centrum pro 
veřejnost

Moravskoslezský kraj finančně podpořil 
projekt Základní školy Ostrava-Radvanice, 
Trnkovecká s názvem Učíme se společně III, 
jehož cílem je, mimo jiné, vybudování a ote-
vření informačního centra pro veřejnost. Už od 
prvního září bude v prostorách školy otevřeno 
poradenské centrum pro žáky, rodiče i veřejnost 
Radvanic a Bartovic. Ve vybrané dny zde budou 
odborníci – psychologové, sociální pracovníci 
a speciální pedagogové zdarma radit a posky-
tovat informace týkající se drogové závislosti, 
závislosti na hracích automatech, rodiče se 
dozví, jakým způsobem je možné řešit výchovné 
a vzdělávací problémy svých děti, ale mohou se 
informovat i v případě, že se tyto patologické 
jevy týkají jejich rodiny či známých. Služby 
bude centrum v případě potřeby poskytovat 
rovněž dalším školám a školkám v obvodu 
v případě, že budou chtít zajistit besedy či jiné 
preventivní aktivity pro děti. Pedagogové těchto 
škol se budou moci rovněž bezplatně účastnit 
vzdělávacích akcí s problematikou patologic-
kých jevů, které se v příštím školním roce v ZŠ 
Trnkovecká uskuteční.

Mgr. Šárka Honová, ředitelka školy

městský obvod rozdělil účelové dotace na rok 2012
poř. č. žadatel výše dotace název projektu

1. SH ČMS – Sbor dob-
rovolných hasičů 
Ostrava-Radvanice

 10 000,00 Kč Celoroční činnost mladých hasičů 
a dorostu organizovaných při JSDH 
Ostrava-Radvanice

 5 000,00 Kč Kulturní a společnské aktivity (Drakiáda)
 5 000,00 Kč Besedy s mládeží s tematikou chování 

člověka při mimořádných událostech
2. SH ČMS-Sbor dob-

rovolných hasičů 
Ostrava-Bartovice

 10 000,00 Kč Soutěže v požárním sportu

3. SRPŠ při ZŠ 
Vrchlického

 10 000,00 Kč Doplnění školní družiny a školního klubu 
pomůckami pro výtvarnou a pracovní 
činnost

4. ZŠ Trnkovecká  8 790,00 Kč Nákup sportovního vybavení pro bez-
platné volnočasové aktivity dětí

5. Tělocvičná jednota 
SOKOL Radvanice-
Bartovice

 20 000,00 Kč Organizační, materiální a finanční zajiš-
tění akce pro veřejnost plánované na září 
2012 pod názvem „150“ let v pohybu

6. TJ SOKOL Bartovice-
Lipina

 5 000,00 Kč Sportovní činnost oddílu kopané 

7. Motosport Schwarz  2 000,00 Kč Mini Moto – účast na přeboru České 
republiky s mezinárodní účastí

8. HC Radvanice  5 000,00 Kč Pronájem ledové plochy pro uspořádání 
veřejného bruslení občanů Radvanic 
a Bartovic

 5 000,00 Kč Pronájem ledové plochy pro domácí 
zápasy družstva HC Radvanice 
v Nezávislé hokejové lize

9. Unie rodičů ČR – 
sdružení při 
ZŠ v Ostravě-
Bartovicích

 5 000,00 Kč Podpora vzdělávání, mimoškolních aktivit 
dětí v ZŠ – modelářský kroužek

10. Knihovna města 
Ostravy, pobočka 
Radvanice 

 10 000,00 Kč Ostrava!!! Není otrava! – besedy, výtvarné 
dílny, testy, soutěže, nákup knih do fondu 
pobočky

11. Římskokatolická far-
nost Ostrava- 
-Radvanice

 10 000,00 Kč Podpora divadelního, hudebního a pěvec-
kého sdružení mládeže RaBaNaFaDiHuK 
a přehlídka mladých křesťanských sou-
borů 5. Radvanický Superschol

13. Český zahrádkářský 
svaz Ostrava- 
-Radvanice

 5 000,00 Kč Výchova mládeže – mladý zahrádkář

14. Český svaz chova-
telů Ostrava- 
-Radvanice

 10 000,00 Kč Podpora chovatelské činnostiv Ostravě- 
-Radvanicích, výstavní činnosti

15. ZO Český zahrádkář-
ský svaz O.-Bartovice

 5 000,00 Kč Zahrádkářská a ovocnářská činnost ZO 
ČZS Bartovice

16. Český rybářský svaz, 
místní organizace 
Ostrava 

 5 000,00 Kč Mladí rybáři Radvanic a Bartovic – zapo-
jení dětí a mládeže do sportovních aktivit 

17. Český kynologický 
svaz, Základní kyno-
logická organizace 
Šenov

 5 000,00 Kč 4. ročník Šenovské Tlapky

18. Myslivecké sdružení 
Ostrava-Radvanice, 
občanské sdružení

 5 000,00 Kč Zmírnění dopadu nepříznivých vlivů na 
zvěř a bezpečnost silničního provozu, 
ochrana životního prostředí

19. Svaz postižených 
civilizačními choro-
bami v ČR, o.s.

 15 000,00 Kč Zájmová činnost zdravotně postižených

20. Místní skupina ČČK  5 000,00 Kč Kulturní, vzdělávací, regenerační pro-
gram dětí a seniorů

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

 5 000,00 Kč Kulturní zájezdy a turistika

22. Ostravská organi-
zace vozíčkářů o.s.

 1 500,00 Kč Bez bariér – poradenství

23. Ing. Kateřina 
Tomanová

 10 000,00 Kč Divadelní představení pro děti Šípková 
Růženka

24. Mgr. Karel Vůjtek  3 000,00 Kč Karel Vůjtek – I havrani se cukrují (vydání 
knihy)

CELKEM  185 290,00 Kč 
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z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na své 36. schůzi dne 6. 6. 2012
-  projednala návrh likvidační komise na vyřa-

zení a likvidaci neupotřebitelného movitého 
majetku statutárního města Ostravy, městského 
obvodu Radvanice a Bartovice v celkové poři-
zovací hodnotě 44.197,30 Kč a rozhodla o likvi-
daci neupotřebitelného movitého majetku,

-  projednala stanovisko JUDr. Miroslava 
Pavelky k žádosti Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, územní pracoviště 
Ostrava, o vyjádření k majetkoprávním vzta-
hům k pozemkům parc. č. 2022/1, 2022/2, 
2024/1, 2024/2 a stavbě na pozemku parc. č. 
2024/2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava – areál 
hřiště TJ Baník Radvanice a souhlasí s postou-
pením žádosti, stanoviska a dostupných listin 
na odbor majetkový Magistrátu města Ostravy,

-  projednala žádost Magistrátu města Ostravy, 
odbor útvar hlavního architekta, o stanovisko 
z hlediska přípustnosti stavby „Novostavba 
skladů v areálu firmy STASPO, spol. s.r.o.“ 
na pozemku p. č. 35/5 v katastrálním území 
Radvanice dle Územního plánu města Ostravy 
k vydání koordinovaného stanoviska (KS 
722/2012), a souhlasí s umístěním stavby,

-  souhlasí s návrhem na přijetí nového Jednacího 
řádu výborů Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice,

-  rozhodla o záměru pronájmu pozemku pod garáží 
parc. č. 2027/101 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Radvanice o celkové výměře 20 m².

Rada městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na své 37. schůzi dne 20. 6. 2012
-  souhlasila s uzavřením darovací smlouvy 

mezi Mateřskou školou Ostrava-Bartovice, 
Za Ještěrkou 8, příspěvkovou organizací, IČ 
70987734 a paní Drahomírou Vicherkovou, 
Za Šachtou 373/20, 717 00 Ostrava-Bartovice 
na potřeby mateřské školy (hračky, didaktické 
pomůcky aj.) v hodnotě 2000 Kč,

-  rozhodla o záměru pronájmu pozemku parc. 
č. 632/4 zahrada v k. ú. Radvanice o celkové 
výměře 630 m²,

-  schválila v souladu s kritérií pro odměňování 
ředitelů příspěvkových organizací vyplacení 
odměn za dobrý hospodářský výsledek v roce 
2011 a úspěšné vedení škol za školní rok 
2011/2012 ředitelkám škol z vlastních finanč-
ních prostředků příspěvkových organizací,

-  projednala žádost o výpůjčku pozemků a roz-
hodla uzavřít smlouvu o výpůjčce č. 330/2012/
MBaI s RABA Motosport, IČ 22723161, sídlem 
Paculova 10, Ostrava-Radvanice.

Zastupitelstvo městského obvodu 
Radvanice a Bartovice na svém 11. zase-
dání dne 14. 6. 2012
-  vzalo na vědomí zápisy č. 3–6/2012 z jednání 

finančního výboru zastupitelstva městského obvodu 
a zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2011,

-  vzalo na vědomí informaci o stavu pohledávek 
městského obvodu k 31. prosinci 2011,

-  vzalo na vědomí
a) zápisy z rozborů hospodaření za rok 2011 v pří-

spěvkových organizacích
 Základní škola Ostrava-Radvanice, 

Trnkovecká 55, příspěvková organizace, IČ 
70987718,

 Základní škola Ostrava-Radvanice, 
Vrchlického 5, příspěvková organizace, IČ 
70987700,

 Mateřská škola Ostrava-Radvanice, Těšínská 
279, příspěvková organizace, IČ 70987742,

 Mateřská škola Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 
8, příspěvková organizace, IČ 70987734,

b) předloženou zprávu o výsledku hospodaření 
městského obvodu Radvanice a Bartovice za 
rok 2011 – závěrečný účet včetně všech příloh,

c) zprávu nezávislého auditora o výsledku pře-
zkoumání hospodaření statutárního města 
Ostravy, městského obvodu Radvanice 
a Bartovice za rok 2011,

a schválilo 
a) zprávu o výsledku hospodaření městského 

obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2011 – 
závěrečný účet včetně všech příloh s tím, že sou-
hlasí s celoročním hospodařením bez výhrad,

b) finanční vypořádání se státním rozpočtem,
c) finanční vypořádání se statutárním městem 

Ostrava,
d) finanční vypořádání s účelovými fondy,
e) finanční vypořádání s příspěvkovými orga-

nizacemi včetně schválení přídělů do fondů 
příspěvkových organizací,

-  schválilo plnění příjmů a čerpání výdajů 
rozpočtu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice za leden–duben 2012 včetně prove-
dených rozpočtových opatření,

-  projednalo a schválilo návrh na rozdělení vol-
ných zdrojů u základního běžného účtu včetně 
rozpočtového opatření,

-  rozhodlo o poskytnutí účelových dotací z roz-
počtu statutárního města Ostravy, městského 
obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2012 dle 
předloženého návrhu a schválilo návrh smlouvy 
o poskytnutí účelové dotace,

-  projednalo a schválilo nový Jednací řád výborů 
Zastupitelstva městského obvodu Radvanice 
a Bartovice.

Mgr. Kateřina Zdražilová, tajemnice

Dne 3. 6. se v Ostravě-Bartovicích v lokalitě 
„U Důlňáku“ uskutečnil dětský den spojený 
s ukázkou leteckých modelů. Na děti čekali 
a poté je bavili Klauni z Balónkova, vyřádit 
se mohly na skákacím hradu a u připravených 
soutěží. Svou techniku prezentovali také rad-
vaničtí hasiči, kteří nakonec i cvičně uhasili 
založený požár. K vidění byla i ukázka výcviku 
psů, do které se osobně zapojila i paní starostka 
Mgr. Šárka Tekielová. 

Hlavním tahounem programu pak bylo 
vystoupení bartovických leteckých mode-
lářů, kteří pod vedením pana Dalibora Sládka 

představili více než desítku modelů letadel. 
To nejzajímavější z jejich programu byl určitě 
vzdušný souboj mezi dvěma letadly, kdy jedno 
z nich za sebou táhlo nafukovací balonek a menší 
stíhačka se snažila jej „sestřelit“. I přes maximální 
snahu obou pilotů se to však nepodařilo, i když 
v několika chvílích byla stíhačka takříkajíc „nado-
střel“. Děti si tak určitě přišly na své a totéž se dá 
říct o některých tatíncích, kteří se zájmem sledovali 
zejména vystavené modely starších letadel.

Foto M. Sasinové a L. Bergerové najdete na 
poslední straně.

Jan Maceček, odbor OaVV

dětský den v Bartovicích

den dětí  
s Unií rodičů

Ve čtvrtek 31. 5. jsme podnikli další akci 
Unie rodičů a pozvali děti ZŠ Bartovice do kina 
jako oslavu ke Dnu dětí. Vybrali jsme český film 
Modrý tygr, ke kterému děti již dříve malovaly 
obrázky ve výtvarné výchově. Navštívili jsme 
nově Minikinokavárnu, kam se budeme rádi 
vracet. Samozřejmě jsme navštívili i stánek se 
zmrzlinou v centru města. Dětem se odpoledne 
velice líbilo. A my se těšíme na další akce Unie 
rodičů a dětí v příštím školním roce.

Za Unii rodičů I. Sapetová a K. Vidlářová

děti z mŠ na návštěvě zUŠ v radvanicích
V posledním měsíci školního roku se 

děti z Mateřské školy Radvanice vydaly na 
pozvání paní učitelky Zedníčkové do ZUŠ 
v Radvanicích na hudebně-divadelní předsta-
vení „Princezna Písnička“.

V této hudební pohádce účinkovali žáci 
různých věkových skupin. Mezi účinkujícími 
v roli zakletého prince se představil Martínek 
Cichý – „předškolák“ z naší mateřské školy, 
kterého při hře na housle doprovázel hrou na 
klavír jeho dědeček.

Dětem i paním učitelkám z mateřské školy 
se tato hudební pohádka moc líbila a budeme se 
těšit na další shledání.

Irena Tomaňová
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SerIál 
představujeme podnikatele 

v obvodu

V souladu s aktu-
ální koncepcí Městské 
policie Ostrava byla 
zřízena řada okrsků, 
které jsou spravovány 
konkrétními strážní-
ky-okrskáři. 

Výkon služby pro-
střednictvím okrskářů 
má řadu nesporných 
výhod, a to zejména 
pro samotné občany. 
Ti mohou být v mnohem užším kontaktu s těmi 
„svými“ okrskáři, vědí, na koho se mohou v pří-
padě potřeby obrátit, a také vědí, jak byla kon-
krétní věc řešena. Okrskář si také maximálně 
prohlubuje místní znalost ve vztahu k občanům, 
poměrům, které v daném okrsku panují, i stavu 
veřejného pořádku. Okrskáři jsou rovněž 
v kontaktu s vedením jednotlivých městských 
obvodů, místně příslušnými odděleními Policie 
ČR, zástupci podniků, firem a společností ve 
svých okrscích. Cílem tohoto kroku je v podstatě 

jediné – aby každý občan našeho města znal 
„svého strážníka“ a s důvěrou se na něj obracel, 
kdykoli bude potřebovat jeho pomoc.

Stávající počet okrsků v Ostravě činí 
183, z toho na městský obvod Radvanice 
a Bartovice připadají okrsky 4. Pro každý okr-
sek je stanoven konkrétní strážník-okrskář. 
Jsou to VENGLÁŘ Pavel, PAVLISKA Petr, 
STANKUŠ Jiří a CHROSTEK Milan. Okrskáře 
mohou občané kontaktovat např. prostřednic-
tvím internetových stránek www.mpostrava.cz, 

elektronickou poštou 
na adrese info@
mpostrava.cz, tele-
fonicky či osobně na 
uvedených kontak-
tech, prostřednictvím 
bezplatné telefonní 
linky 800 199 922 – 
tzv. zelené linky, 
a také písemně na 
adrese Městská poli-

cie Ostrava, Hlubinská 
6, 702 00, Moravská Ostrava. 

Občané městského obvodu Radvanice 
a Bartovice mohou své strážníky-okrs-
káře kontaktovat také osobně na pracovišti 
Městské policie Ostrava na ul. Těšínské 281 
v Radvanicích (služebna městské policie), a to 
vždy v pondělí od 12.00 do 15.00 hodin.

Městská policie Ostrava

v radvanicích a Bartovicích působí čtyři strážníci-okrskáři

Ivan Duda začínal s podnikáním jako 
spousta jiných lidí. Po revoluci zanikl podnik, 
ve kterém pracoval, a tak přemýšlel, co bude 
dělat dál. Jeho děda byl zahradník, táta také, 
takže se rozhodl, že to zkusí i on. „Prostě bylo 
to v rodině. A jak se říká, měl jsem to v krvi,“ 
vzpomíná na rozhodnutí věnovat se rostlinám. 
V roce 1991 přistavěl k domu provozovnu, kde 
začal prodávat řezané i hrnkové květiny. S uče-
ním se novému oboru neměl problém, v začát-
cích mu pomáhal otec. „Šlo mi to. Nebyl pro 
mě problém svázat třeba dvacet růží. Asi mám 
k tomu nějaký vztah nebo cit, když se na růže 
podívám, hned vím, jak tu kytici poskládat,“ 
vysvětluje.

Dnes už rostliny, které prodává, nepěstuje, 
ale má svých pět dodavatelů, s nimiž je spoko-
jen. „Zboží musí být pěkné a hlavně čerstvé,“ 
dodává Ivan Duda a ukazuje na pultu nádherné 
rudé růže s dlouhými stonky. 

Květinová síň dělá vše – smuteční vazby, 
svatební vazby, kytičky pro každou příležitost 
(děti, narozeniny). A pokud si lidé přejí kytici 
třeba z klobásek, cigaret, vína a dalších věcí, pro 
Ivana Dudu není problém ji vytvořit. V květinář-
ství najdete kromě řezaných květin velký výběr 
hrnkových rostlin, zeminu, postřiky, květináče, 
sadbu, svíčky, hnojiva, dekorativní předměty, 

prostě vše, co lidé potřebují ke zkrášlení svého 
domova a okolí.

Květinářství Ivana Dudy krášlí svými 
výrobky také svatby. „Zdobíme kostely, děláme 
svatební ikebany a kytice, kytice na auta, která 
lak karoserie rozhodně nepoškrábou,“ říká 
majitel a ukazuje podklad, který se připevní na 
kapotu auta. V menším měřítku se Květinová síň 
Ivan věnuje i okrasným zahradám – radí zákaz-
níkům, co na nich vysadit a jak pěkně rostliny 
rozmístit, jak se o ně starat, jak postupovat proti 

škůdcům. Také poradí, jaké květiny se hodí na 
hroby, a nejen to. Květiny na hroby i vysází.

Celý rok se Květinová síň Ivan připravuje 
na Svátek zesnulých a Vánoce. „Vysazujeme 
slaměnky, statice, chystáme si sami chryzan-
témy,“ vypočítává Ivan Duda. Z nich pak tvoří 
různé kytice, lesní i z umělých květů. Ale lidé 
si nejvíce oblíbili lesní kytice a už měsíc před 
svátkem si je objednávají. Nemohou chybět nej-
různější věnečky, věnce, hrnkové chryzantémy, 
svíčky, oleje.

Na Vánoce nemohou chybět adventní věnce 
a vánoční hvězdy. Adventní svícny vyrábí Ivan 
Duda ještě podle starého způsobu, jak je dělali 
jeho předkové. Na dřevěný rám se přidává chvojí, 
jehličnany a dekorace. Jeden věnec či svícen 
vzniká i dvě hodiny, ale výsledek je dokonalý 
a mezi lidmi velmi žádaný. Oblíbené jsou také 
vánoční hvězdy – ty květinářství nabízí v mnoha 
variantách i barvách – od úplně miniaturních až 
po metr vysoké. Setkáte se tu s hvězdami nejen 
červené barvy, ale i zelenkavé a oranžové. Ale 
největší zájem je o červenou klasiku. „Hodně lidí 
je bere na objednávku,“ dodává Ivan Duda.

S Květinovou síní Ivan se mohou lidé 
setkat také na velkých akcích v městském 
obvodu. Každoročně přispívá do tomboly na 
místní plesy, například Sokola, zahrádkářů, 
Reprezentační ples Radvanic a Bartovic. „Tam 
jsem se byl i podívat, protože zpívala Petra 
Janů. A tu mám rád,“ uzavírá Ivan Duda.

PaedDr. Zuzana Sedláčková

Květinová síň Ivan
Ivan Duda, Těšínská 247
Ostrava-Radvanice, Tel. a fax: 59 623 53 33
Mobil: 604 203 824, 
e-mail:ivandudakrtecek1@seznam.cz
www.kvetinova-sin.cz

Květinová síň Ivan existuje dvacet let

Pavel Venglář Q Petr Pavliska Q Milan Chrostek Q Jiří Stankuš Q



Ve Společenském domě v Ostravě- 
-Bartovicích se konal 7. června 2012 první roč-
ník akce nazvané Handicap art festival. Přinesl 
tak do našeho městského obvodu novou tradici 
prezentace umění osob se zdravotním posti-
žením. V krásném a emočně naplněném pro-
gramu se představili děti i dospělí neziskových 
organizací, např. Bílá Holubice, Čtyřlístek, 
Sdružení BES, Asociace TRIGON aj. Součástí 
akce byla prezentace organizací, které svými 
aktivitami zdravotně postiženým osobám 
pomáhají. Mohli jsme se tak seznámit s prací 
16 neziskových organizací, k dispozici byli 
asistenční psi z občanského sdružení Podané 

ruce, hippoterapie, canisterapie a doprovodný 
program v podání Klaunů z Balónkova, kteří 
chodí povzbuzovat nemocné děti do nemocnic 
a ústavů sociální péče. Akce byla velmi úspěšná 
a těšila se velkému zájmu veřejnosti. Přišlo 
několik stovek diváků. Děkujeme dobrovolní-
kům ze Sdružení na pomoc zdravotně postiže-
ným občanům KATO, občanské sdružení, za 
organizaci akce a skvěle zvládnutý program, 
který uspořádali ve spolupráci se zaměstnanci 
nově vybudovaného chráněného pracoviště 
ve Společenském domě, financovaného z roz-
počtu statutárního města Ostravy.

Ing. Kateřina Tomanová
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Omezení provozu 
na lince č. 45

Na základě dopravních průzkumů, které 
zpracoval Dopravní podnik Ostrava a.s., 
na lince č. 45 v úseku NH hlavní brána – 
Olšák – Ještěrka bude od zavedení letních 
jízdních řádů (1. července) omezen provoz 
v tomto úseku. 

Ruší se spoj v pracovní dny v 8:05 hodin 
z NH hlavní brána do Bartovic a v 8:35 
hodin zpět. Další zrušený spoj je o víkendu 
v 6:21 hodin z NH hlavní brána do Bartovic 
a v 6:40 hodin zpět. 

Dopravní podnik Ostrava

Ozdravný pobyt dětí
Naší škole byla poskytnuta účelově vyme-

zená neinvestiční dotace z rozpočtu statu-
tárního města Ostrava ve výši 1.147.500 Kč. 
Tato neinvestiční dotace byla školou využita 
na výdaje spojené s ozdravným pobytem dětí 
ohrožených znečištěným ovzduším.

Žáci a pedagogové vyjeli do Beskyd za 
čerstvým vzduchem. Prožili hezkých čtr-
náct dní na čtyřech zařízeních – Hotel Petr 
Bezruč v Malenovicích, Penzion Beskydy na 
Visalajích, Hotel Pokrok na Bílé a Keltská salaš 
Ebeka na Bílé.

V termínu 15.4.-28.4.2012 vyjelo celkem 
177 žáků z toho 109 z I. stupně a 68 žáků II. 
stupně.

Byli ubytování ve dvou, tří a čtyřlůžko-
vých pokojích. Dopoledne probíhala výuka, 
odpoledne žáci podnikali pěší výlety do okolí, 
navštěvovali solnou jeskyni, bazén, tělocvičnu, 
posilovnu a hráli společenské hry.

Pobyt byl pěkný a dětem prospěl. Za dotaci 
děkujeme.

Vedení ZŠ Vrchlického

Úspěšní 
výtvarníci se 
dívají na svět

Krásné třetí místo v kategorii mladších 
žáků (1. až 3. ročníky) získal kolektiv žáků 
druhé třídy Základní školy Trnkovecká, který 
se zúčastnil Celoměstské výtvarné soutěže na 
téma Brýle světa. Pod vedením paní učitelky 
Mgr. Ivany Fehérové děti vytvořily prostorový 
objekt nazvaný „Dívám se“. Zástupci třídy 
převzali 7. června drobné pozornosti na slav-
nostní vernisáži v prostorách pořádající školy 
K. Pokorného v Ostravě Porubě. Výsledková 
listina a fotografie našich dětí z vernisáže jsou 
k dispozici rovněž na webu pořádající školy.

http://www.zspokorneho.cz/index.php?op-
tion=com_content&view=article&id=267:bry-
le-svta&catid=55:kolni-akce&Itemid=67

Mgr. Šárka Honová, ředitelka školy

Dne 14. června 2012 slavila 
Římskokatolická farnost Ostrava-Radvanice 
své 105. narozeniny. Oslavy začaly v neděli 
10. června v 9 hodin slavnostní bohoslužbou, 
kterou vedl ostravský děkan Mons. Josef 
Gazda. Při homilii hovořil o významu slavení, 
vzpomínání a rituálech v našem každodenním 
životě. Svým zpěvem doprovázela tuto mši sva-
tou místní schola mladých.

V sobotu 16. 6. v 17.30 hodin pokračovalo 
naše slavení koncertem muziky Hradišťan 
v čele s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou. 

Koncert měl nádhernou atmosféru, ve které 
se prolínaly okamžiky veselé i vážnější. Vedle 
dokonalé hudby Hradišťanu nás na duši hladilo 
také příjemné a zároveň hluboké průvodní 
slovo Jiřího Pavlici. Myslím, že mi všech 
200 účastníků této naší oslavy dá za pravdu. 
Krásnější narozeninový dárek jsme si snad přát 
a společně užít ani nemohli.

Veliké poděkování patří všem dobrovolní-
kům z farnosti a všem, kteří tuto akci podpo-
řili materiální pomocí: ZŠ Trnkovecká, DSS 
Gacík, Mayak Corporation a.s., VÁLEK TOUR 
s.r.o. Především chci ale poděkovat za význam-
nou finanční podporu městského obvodu 
Radvanice a Bartovice, bez které by realizace 
tohoto koncertu nebyla možná.

Marek Jargus, farář

Oslavy kostela s Hradišťanem

Handicap art festival

Provoz školního 
hřiště od 1. 7. do 31. 8.

Prostředky na realizaci projektu „Účelová 
dotace na provoz hřišť škol a školských zaří-
zení bezúplatně zpřístupněných pro veřejnost“ 
poskytlo statutární město Ostrava.

Správcem hřiště od 1. 7. 2012 do 31. 8. 2012 
bude slečna Marcela Baronová a provoz hřiště 
se bude řídit tímto rozpisem:
PONDĚLÍ, ÚTERÝ   
10.00–12.00 hod. veřejnost 
13.30–19.30 hod. veřejnost
PÁTEK, SOBOTA, NEDĚLE
10.00–12.00 hod. veřejnost 
13.30–19.30 hod. veřejnost
Hřiště je UZAVŘENO pro veřejnost: středa, 
čtvrtek.  Vedení ZŠ Vrchlického

vítání občánků
V sobotu dne 23. června slavnostně přivítal 

v obřadní síni radnice v Radvanicích místosta-
rosta městského obvodu Ing. Štěpán Košťál 
a matrikářka Šárka Krkošková nově narozené 
občánky. Každé z dětí obdrželo upomínkový 
list s věnováním pana místostarosty, říkanky, 
bryndáček s vyšitým ozdobným nápisem 
„občánek Radvanic a Bartovic“ a maminka 
květinu. Našim nejmenším zarecitovaly děti 
z Mateřské školy Slunečnice v Ostravě- 
-Radvanicích pod vedením paní učitelky 
Henriety Čajkové a slavnostní atmosféru celého 
obřadu vítání občánků zachytila internetová 
televize a je k nahlédnutí prostřednictvím 

internetových stránek Radvanic a Bartovic 
nebo na adrese www.tvova.cz.

Text a foto Šárka Krkošková,  
odbor OaVV
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Naši jubilanti v červenci 2012
Blahopřejeme!

Gabčová Eva, Kličková Miroslava, Klímek Petr, Vítek Jiří, Bajusová Zinaida, Novysedlák 
Dušan, Biela Roman, Hanáček Radim, Kalužová Pavla, Pavlasová Marie, Lutonská Eva, 

Kadlec Josef, Legerský Dušan, Machálek Emil, Kubinová Daša, Richter Zdeněk, Prchalová 
Vlasta, Dvořáková Emilie, Hudcová Marie, Skoczek Břetislav, Cetkovský Josef, Kiška 

Adolf, Slíva Břetislav, Šustalová Valerie, Dyndová Vlasta, Plucnarová Božena 
 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 příjmení a jméno oslavence.

Během půjčo-
vání

Pobočka KMO v Radvanicích – 
Červencové pranostiky – soutěž 
pro děti v doplňování pranostik

Během půjčo-
vání

Pobočka KMO v Radvanicích 
– Jen krůček k Jantarové cestě – 
test pro děti o historii Ostravy

Během půjčo-
vání

Pobočka KMO v Radvanicích-
Osobitá města

Každé pondělí 
během půjčo-

vání

Pobočka KMO v Radvanicích-
Hrajeme si v knihovně

Klub důchodců O.-Radvanice-
Posezení v restauraci Magda 
a Slezský dvůr

7.-8. 7. Motocyklové závody

9. 7. 13:00 až 
15:00

Pobočka KMO v Radvanicích– 
Nechte se vtáhnout do děje! – 
Výtvarné odpoledne pro děti

18. 7. 15:00 38. schůze Rady MěOb RaB – 
kancelář starostky

28. 7.  XVIII. Bartovická pouť 

v měsíci červenci

Kalendář
událost í

Dne 31. 7. 2012  
vzpomínáme 1. výročí, kdy nás navždy 

opustil pan 

Jan Mičovský. 
S láskou vzpomínají manželka, děti, vnuci, 

pravnuci, zeťové, snachy a celá rodina.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta 
a vzpomínky zůstávají dál. 

Dne 9. července 2012 si s bolestí v srdcích 
připomínáme 1. výročí od chvíle, kdy z našeho 
rodinného kruhu navždy odešel náš milovaný 

syn, manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc 

pan Jan Kusák. 
S láskou a úctou vzpomínají maminka Eliška, 

manželka Jiřina, dcera Martina a syn Jan s rodinami, 
sestry a bratr s rodinami a děda Oldřich. 

Dne 11. 7. 2012 dožívá 70 let
pan  

Rudolf Mrázek. 
Do dalších let přejí hodně elánu a zdraví 

manželka, děti, vnuci a vnučka  
a celá rodina. 

Dne 9. května 2012 nás navždy opustila 
paní

Vlasta Tvardková
ve věku nedožitých 83 let. 

 S láskou a úctou vzpomíná dcera Vlaďka 
s rodinou. 

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

V úterý 12. června zemřel ve věku nedo-
žitých 93 let v kanadském městě Victoria bri-
gádní generál v.v. Robert Matula. 
Radvanický rodák po obsazení 
českých zemí německou armádou 
a jednotkami SS přešel v květnu 
roku 1939 hranice do Polska 
a 3. června byl v Krakově prezento-
ván do československé zahraniční 
armády. V roce 1944 byl zařazen 
do paraskupiny WOLFRAM, 
která byla v září 1944 vysazena 
v Beskydech a jejímž cílem bylo rozvinout 
partyzánský boj. Paraskupina Wolfram se také 
významně podílela na vítězství v Ostravské 
operaci a na záchraně Ostravy před zniče-
ním nacisty. V roce 1948 opustil ilegálně 
Československo, a to poté, když byl dvakrát 
vyhozen z práce a tušil, že možná neunikne 
ani zatčení. Nejprve se usadil ve Velké Británii 
a později se přestěhoval do Kanady. V dubnu 
2006 bylo nositeli dvou Československých 
válečných křížů a Československé medaile 
Za chrabrost před nepřítelem uděleno čestné 
občanství města Ostravy. Ocenění mu bylo pře-
dáno na kanadské půdě 14. června 2006 čtyř-
člennou delegací v čele s Vojtěchem Mynářem, 
tehdejším starostou městského obvodu 
Radvanice a Bartovice. Mimořádná událost 

byla do podoby půlhodinového dokumentu 
zpracována pracovníky ostravského studia ČT. 

V roce 2009 byl devadesáti-
letý Robert Matula prezidentem 
Václavem Klausem povýšen do 
hodnosti brigádního generála u pří-
ležitosti Dne veteránů. Dekret mu 
byl předán tehdejším náměstkem 
primátora města Ostravy Vojtěchem 
Mynářem a vojenským přidělencem 
České republiky pro USA a Kanadu 
generálmajorem Emilem Pupišem. 

Na slavnostním setkání pan Robert Matula 
obdržel také blahopřání od anglické královny 
a kanadského předsedy vlády, pamětní medaili 
prezidenta Václava Klause, blahopřání od před-
sedy české vlády a předsedů Senátu a Poslanecké 
sněmovny České republiky. Obdržel rovněž 
osobní dar primátora města Ostravy.

Ačkoliv pan brigádní generál Robert Matula 
žil čtyřiašedesát let v daleké Kanadě, zůstal 
Čechem a pravověrným Ostravákem, rodá-
kem z milovaných Radvanic. Jeho činy budou 
zapsány do paměti národa jako ukázka mimo-
řádné statečnosti.

Vzdejme čest muži nezávislého a silného 
charakteru. 
Dagmar Joklová, kronikářka městského obvodu 

Radvanice-Bartovice

Odešel radvanický rodák Pozvání ke kapličce
Zveme všechny lidi dobré vůle na již tra-

diční bohoslužbu slova, která se bude konat 
v neděli 29. července 2012 v 15,00 hodin 
u kapličky Svaté Anny v Bartovicích na 
Bartovické ulici.

Za pořádající Břetislav Buchta 
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Také v tomto školním roce jsme se snažili 
zpestřit výuku cizího jazyka několika plánova-
nými akcemi „navíc“. 

Jedinou z celoročních aktivit je fungující 
Anglická knihovna pro žáky 1. i 2. stupně školy. 
Čtenáři si během roku přečetli v průměru 4,61 
knihy na žáka, což jsou pouze statistická fakta. 
Skutečností je, že knihovna bude znovu díky 
účelové dotaci z rozpočtu statutárního města 
Ostravy rozšířena o cca 50 nových titulů a mezi 
dětmi je o toto odlišné pojetí „výuky“ zájem. 
Výpůjčky knih a CD začnou opět po prázdni-
nách.

Multimédia, počítače, interaktivní pro-
gramy a prezentace jsou pro školní hodiny 
velkým přínosem. Také sami žáci jsou díky 
skvělé výuce předmětu Informatika připraveni 
prezentace vytvářet. Je již tradicí, že se naše 
škola účastní prezentační soutěže v angličtině 
na 1st International School – mezinárodní škole 
v Ostravě. Letos byl hlavním tématem sport. 
A musím říct, že jsem na družstvo naší školy 
ve složení D. Boldi, D. Boldiová, L. Linhartová 
velmi hrdá. Připravili si a perfektně předvedli 
před porotou (jejímž členem byl i olympijský 

vítěz Aleš Valenta) svou vlastní Powerpoint-
ovou show. V konkurenci dalších 14 škol se 
neztratili, publikum poučili i pobavili, získali 
další zkušenosti s anglickým jazykem a vystu-

pováním na veřejnosti. To se v současné době 
dosti cení, nemyslíte? Samotná soutěž i pří-
prava na ni pro ně byla tedy velmi náročná.

Je již tradicí, že několikrát ročně probíhá 
na škole boj „O nejlepšího angličtináře“. Ve 
třech kolech byli nejlepší tito žáci: listopad – E. 

Tomicová, leden – N. Olšarová, červen – 
K. Krausová. Účastnilo se dalších 45 dětí 
z 5.–8. ročníku. Mnoho z nich si odneslo 
hodnotné ceny, nebo aspoň malou sladkost, 
za což patří dík sponzorům, které nyní chci 
jmenovat: Ostravské zastoupení nakladatelství 
Oxford University Press, pan Lukáš, prodejna 
Megabooks CZ v Ostravě a SRPŠ radvanické 
školy.

Naším úkolem, coby aktivních učitelů, 
je nyní: 0/ Zajistit žákům pracovní sešity do 
výuky. 1/ Zapsat nové přírůstky do knihovny 
a připravit katalogové lístky. 2/ Oslovit stávající 
i další sponzory a najít i jiné vhodné granty. 3/ 
Udržet kvalitu i množství soutěží v angličtině. 
4/ Vymyslet pro žáky něco nového (třeba poje-
deme do Anglie!). 5/ Ale hlavně si o prázdni-
nách pořádně odpočinout, cestovat, poznávat, 
komunikovat a nabít se novou energií.

Žákům buď pak přáno – zažít v době prázd-
nin co nejvíce nového a mít příležitost ověřit si 
své znalosti angličtiny a komunikační doved-
nosti v běžném životě.

Mgr. Jana Matalová, ZŠ Vrchlického
Foto: Dominika Sládková

Nebuď líný, studuj více než ostatní a…

Tento školní rok zakončily pilné maminky 
ze SRPŠ tím, že připravily pro děti 1. stupně 
ZŠ Vrchlického tradiční výtvarnou soutěž 
„Malování na chodníku“. Letos se uskutečnila 
již podesáté a poprvé nám počasí zabránilo 
malovat na asfaltový povrch u školy.

Proto padlo před soutěží rozhodnutí, že se 
soutěž nezruší, jen se přesune do třídy. 22 dětí 
tedy malovalo křídou na výkres, a ne na chodník.

V tradičních výtvarných soutěžích již děti 
v minulých letech kreslily budovu naší školy, 
svět zvířat, pohádkový hrad, barvy podzimu, 
veselé Vánoce a jiná témata. Výkresy zdobí 
dodnes školní chodby. Soutěže se to deštivé 
odpoledne zúčastnili šikovní malí malíři. Pro 

porotu nebylo jednoduché vybrat vítěze mezi 
tolika nadanými dětmi. Křídové obrázky opět 
vyvěsíme ve škole.

A tady jsou jména vítězů:
1.kategorie (PT,I.–II. třída)  
 1. místo Amálka Surovcová
 2. místo Daniela Rousková
 3. místo Andrea Stankušová
2.kategorie (III.–V. třída) 
 1. místo Pavlína Slívová
 2. místo Markéta Rojková
 3. místo Eliška Kozlová 

Lenka Laštuvková, ZŠ Vrchlického
Foto: Žaneta Ševčíková

výtvarná soutěž malování na chodníku

Na jaře a v létě všechno kvete. Také naše 
MŠ rozkvetla do krásy. Nádherné slunečné 
odpoledne přivítalo děti a ony mohly osla-
vit svůj den. Vše začalo výrobou košíčků, 
které se zdobily květinkami. Pomáhaly 
maminky, babičky i paní učitelky. Na děti, 
které měly košíček hotov, čekalo šest kytič-
kových úkolů, které musely plnit po vyzna-
čené cestě. Kytičky zalévaly, navlékaly na 
dlouhou nit, udicemi s magnetkou lovily 
lekníny z rybníku, strefovaly se míčkem do 
kopretiny a také zazpívaly písničku o kytce. 
Přitom do košíčku nasbíraly šest obrázků 
s květy pampelišek, růží, sedmikrásek, 
vlčích máků, zvonečků a tulipánů. Kdo měl 
splněno, dostal odměnu v podobě velké 
čokolády a medaile. 

Pak na řadu přišlo občerstvení – párek 
s kečupem a čaj. Děti měly možnost projet se na 
koníčku nebo povozem taženým koňmi. Také 
vybarvovaly obrázky květin a využily atrakce, 
které jsou na zahradě mateřské školy.  
Za tento krásný den patří poděkování všem 
pracovníkům mateřské školy, panu Grafovi 
a jeho koníčkům, dětem a všem rodičům, kteří 
jakýmkoli způsobem pomohli při organizaci 
tohoto odpoledne.

Text a foto Marcela Římánková

Květinkový den v mateřské škole Bartovice

Úspěchy dětí 
z mateřské školy 
za Ještěrkou

V sobotu 19. května se děti z předškolní 
třídy zúčastnily taneční soutěže Hot Dance 
ve Valašském Meziříčí. V kategorii mini 
soutěžily s formacemi Skřítci a Šmoulové. 
Za formaci Skřítci získali 1. místo a zlaté 
medaile. Děvčata Adélka Rodryčová, 
Sárinka Papoušková a Liduška Pazderová 
tančily ve formaci V peřině v kategorii 
děti, za kterou získaly 3. místo a bronzové 
medaile.

V sobotu 2. června se děti z mateřské 
školy Za Ještěrkou zúčastnily soutěže Sokol 
Dance Cup v Ostravě. Mladší děti si v kate-
gorii mini s formací Tučňáčci vytančily 
5. místo a jejich starší kamarádi se Skřítky 
místo čtvrté.

Všem dětem blahopřejeme a jsme hrdí na 
jejich skvělou reprezentaci Bartovic a děku-
jeme rodičům za jejich podporu.

Učitelky MŠ Za Ještěrkou
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Dne 15. května se v tělocvičně ZŠ Vrchlického 
uskutečnila soutěž Vrchličácký labyrint, která 
letos proběhla již popáté. S nápadem přišli redak-
toři školního časopisu Listy Vrchličáku. Celou 
soutěž pro děti přípravné (PT) až V. třídy při-
pravily i moderovaly Lucka Linhartová a Sylvie 
Závodná. Předsedou poroty byl náměstek primá-
tora pan Bc. Aleš Boháč. Nejprve do tělocvičny 
vběhli soutěžící v pestrých tričkách. Po zahájení 
soutěže a představení poroty vystoupila školní 
družina s pohádkou a tancem. 

Soutěžilo se ve družstvech po třech žácích. 
Soutěžních disciplín nebylo málo. V každé 
z nich byl někdo nejlepší. Nejprve na soutěžící 
čekalo pár otázek. Otázky byly vědomostní, 
ale také pohádkové. V hodu balónkem do koše 
dala 6 bodů IV. A. Stavění z kostek nejlépe 
zvládly děti z přípravné třídy. Nejvíce se dařilo 
prvňáčkům. Všem soutěžícím se nejvíce líbila 
poslední disciplína – opičí dráha se štafetou.

Po vyhodnocení pokračoval Vrchličácký 
labyrint pro žáky VI. –IX . tříd. Ten mode-
rovaly a připravily nejpilnější redaktorky 

školního časopisu 
Dominika Liščáková 
a Kamila Holmanová 
s paní vychovatelkou 
Lenkou Laštuvkovou.

Nejprve soutě-
žící trošku potrápili 
své hlavičky. Na 
magnetické tabuli 
byly připraveny 
otázky z mnoha oborů, pak žáci poznávali na 
obrázku různé zeměpisné lokality, následovalo 
poznávání melodií, které známe z televize 
a filmů. Pak následovala pantomima, rétorika 
a skok přes švihadlo. Na závěr opět pan učitel 
Stavinoha připravil skvělou opičí dráhu.

Krásné ceny pro jednotlivce i pro třídu 
věnovalo SRPŠ, městský obvod Radvanice 
a Bartovice a náměstek primátora města 
Ostravy. Potisk na trička zajistila firma 
Reklama Hila. Všem sponzorům velice děku-
jeme. Soutěž se líbila a už se těšíme na další 
akce SRPŠ. 

A jak to dopadlo? 
I. kategorie
1. místo – I. A
2. místo – přípravná třída
3. místo – IV. A
II. kategorie
místo VIII. A – 1. družstvo
místo VIII. A – 2. družstvo
místo VI. A – 2. družstvo

 Lenka Laštuvková, ZŠ Vrchlického
Foto: Martina Linhartová

vrchličácký labyrint

Děti ve školní družině každý 
rok vymýšlejí nové pohádky, pís-
ničky a tanečky, kterými překvapí 
maminky na besídkách i ostrav-
skou veřejnost na přehlídce čin-
nosti ŠD. Svými nápady mnohdy 
překvapují také mne. Letos jsme 
jako obvykle v družině už od 
zimy vymýšleli, kterou pohádku 
zpracujeme. Představte si, že děti 
samy napsaly texty podle známé 
pohádky Dívka na koštěti. A také spoustu vlast-
ních scének. Na jaře jsme uskutečnili konkurzy 
a sami jsme vybrali, komu to nejlépe čte, hraje 
a tančí.

Pak jsem od zimy vyráběla ježibabí kos-
týmy.

V květnu se ve školní tělocvičně sešlo velké 
množství rodičů i prarodičů. Děti zpívaly 
a recitovaly. Hlavním programem ovšem byla 
pohádka „Saxana se nechce učit“. Písně zněly 
celou školou a maminky byly jistě potěšeny, 
co jejich děti připravily. S pohádkou pak děti 
vystoupily v MŠ, na Doremi a na Vrchličáckém 
labyrintu. Možná jste nás tam viděli.

A pak se již přiblížila celoostravská pře-
hlídka činnosti školních družin. 

Dozvěděli jsme se, že přehlídka ŠD letos 
nebude ve Vesmíru ani ve sportovní hale Sareza 

v Přívoze. Tato významná celoostravská akce 
byla letos zorganizována v důstojném prostředí 
KD Akord v Zábřehu.

Moje ježibabky a čarodějové měli v Akordu 
obrovský úspěch. Byli jsme nejlepší a paní 
moderátorka nás chválila asi ze všech nejvíc. 
Ostatní družinky si připravily jen tanec, 
ale my jsme opravdu rozesmáli celý sál. 
Vystupovali jsme dvakrát. Dopoledne pro ost-
ravské školy a odpoledne pro rodiče. Doufám, 
že jsme potěšili hrdé rodiče, jak se skvělé 
a nadané děti popraly s trémou a vystupovaly 
jako profesionální herci. Já jsem na ně opravdu 
pyšná.

A příští rok se prý necháme inspirovat 
pohádkou Mrazík. Tak pravila moje kuřátka. 
Už se docela těším.

Lenka Laštuvková, ZŠ Vrchlického

Skvělí malí herci ze školní družiny

Ve čtvrtek 7. června se byly děti ze třídy 
Berušek a Myšek podívat na charitativním 
koncertě s názvem „JEDEME TAKY!!!“, který 
pořádala paní Tomanová. Po příchodu do areálu 
kulturního domu v Bartovicích děti přivítal 
klaun, který jim vyrobil tryskomyš z balónků. 
Pro děti zde byly také připraveny různé atrakce 

(skákací hrad, projížďka na koni). Poté, co se děti 
dosytosti vyřádily, tak zhlédly taneční vystou-
pení účastníků akce. Přestože jsme viděli jen 
malou část programu, tak se nám to všem moc 
líbilo a děkujeme paní Tomanové za pozvání.

Hana Holubová a Michaela Stiborová,  
MŠ Bartovice

Návštěva „Jedeme TaKY!!!“

zahradní slavnost 
v mŠ v radvanicích

Každoročně se s dětmi a jejich rodiči 
scházíme v měsíci červnu na školní zahradě 
v Mateřské škole v Radvanicích, abychom 
popřáli našim předškolákům hodně štěstí 
v další cestě za vzděláním. I v letošním 
školním roce jsme zůstali věrni tradici a dne 
18. 6. odpoledne se uskutečnila Zahradní 
slavnost. Součástí programu bylo vystou-
pení dětí z jednotlivých tříd, rozloučení 
s předškoláky – tzv. Pasování školáků, 
ukázka výuky anglického jazyka pod 
vedením lektorky z jazykové školy Helen 
Doron, vystoupení dětí z tanečního kroužku 
a program pro děti, který připravili „Klauni 
z Balónkova“. 

V rámci Zahradní slavnosti se uskuteč-
nilo i slavnostní otevření zahrady. V minu-
lých dnech byly nainstalovány na školní 
zahradě zahradní prvky, jejichž vybudo-
váním vzniklo pro děti bezpečné, účelné 
a atraktivní prostředí pro sportovní vyžití.

Pozvání na slavnostní otevření přijali 
nejen zástupci sponzorů firmy ArcelorMittal 
Ostrava a.s. a PA Office group s.r.o. se síd-
lem v Pardubicích, které poskytly finanční 
příspěvek na pořízení zahradních prvků, ale 
i vedoucí odboru sociálních věcí a školství 
paní Mgr. Irena Kopciuchová. 

Zahrada je pro děti připravena, ale MŠ se 
za několik dnů uzavře na celé prázdniny – 
z důvodu rozsáhle rekonstrukce.

Celý kolektiv mateřské školy přeje dětem 
i jejich rodičům krásné prožití letních prázd-
nin, hodně sluníčka, spoustu dobrodružství 
a nových zážitků.

Dana Lérová, ředitelka MŠ
Fotografie najdete na poslední straně.



PrOGram 
SPOleČeNSKÉHO dOmU v OSTravĚ-BarTOvIcÍcH ČerveNec 2012
 1. Neděle Hurááá prááázdniny!

 2. Pondělí
PRÁZDNINOVÉ MALOVÁNÍ – téma Prázdniny 
V době od 8 do 16 hodin mohou přijít děti malovat obrázky. 
Všechny obrázky vystavíme a děti odměníme sladkostí. Vstup 
zdarma.

 3. Úterý
PRÁZDNINOVÉ MALOVÁNÍ – téma Zvířátka 
V době od 8 do 16 hodin mohou přijít děti malovat obrázky. 
Všechny obrázky vystavíme a děti odměníme sladkostí. Vstup 
zdarma.

 4. Středa
PRÁZDNINOVÉ MALOVÁNÍ – téma Hračky 
V době od 8 do 16 hodin mohou přijít děti malovat obrázky. 
Všechny obrázky vystavíme a děti odměníme sladkostí. Vstup 
zdarma.

 5. Čtvrtek
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 
Prezentace státního svátku v prostorách vestibulu 
společenského domu.

 6. Pátek
Den upálení mistra Jana Husa 
Prezentace státního svátku v prostorách vestibulu 
společenského domu.

 7. Sobota
Pitná kůra na zahrádce s grilovací párty 
Od 15 hodin otvíráme druhou letní zahrádku u společenského 
domu. Je ze zadní strany budovy u Motobaru. Máte možnost 
grilovat si vlastní produkty.

 8. Neděle Nedělní výukové kurzy – rétorika a modeling 
Výuka od 9 do 16 hodin.

 9. Pondělí PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR MĚSTSKÉHO OBVODU RaB 
V době od 8:00 do 15:30 hodin. Tábor je financován z dotace SMO.

10. Úterý PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR MĚSTSKÉHO OBVODU RaB 
V době od 8:00 do 15:30 hodin. Tábor je financován z dotace SMO.

ZUMBA 
Opět zumbíme! V 18:30 hodin, hlavní sál. Cena 60,- Kč.

11. Středa PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR MĚSTSKÉHO OBVODU RaB 
V době od 8:00 do 15:30 hodin. Tábor je financován z dotace SMO.

12. Čtvrtek
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR MĚSTSKÉHO OBVODU RaB 
V době od 8:00 do 15:30 hodin. Tábor je financován z dotace 
SMO.

13. Pátek PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR MĚSTSKÉHO OBVODU RaB 
V době od 8:00 do 15:30 hodin. Tábor je financován z dotace SMO.

14. Sobota
Pitná kůra na zahrádce s grilovací párty 
Od 15 hodin otvíráme druhou letní zahrádku u společenského 
domu. Je ze zadní strany budovy u Motobaru. Máte možnost 
grilovat si vlastní produkty.

15. Neděle Nedělní výukové kurzy – rétorika a modeling 
Výuka od 9 do 16 hodin.

16. Pondělí
PRÁZDNINOVÉ MALOVÁNÍ – téma Pohádky 
V době od 8 do 16 hodin mohou přijít děti malovat obrázky. 
Všechny obrázky vystavíme a děti odměníme sladkostí. Vstup 
zdarma.

17. Úterý ZUMBA  
Opět zumbíme! V 18:30 hodin, hlavní sál. Cena 60,- Kč.

18. Středa
PRÁZDNINOVÉ MALOVÁNÍ – téma Ovoce a zelenina 
V době od 8 do 16 hodin mohou přijít děti malovat obrázky. 
Všechny obrázky vystavíme a děti odměníme sladkostí. Vstup 
zdarma.

19. Čtvrtek
PRÁZDNINOVÉ MALOVÁNÍ – téma Dárky 
V době od 8 do 16 hodin mohou přijít děti malovat obrázky. 
Všechny obrázky vystavíme a děti odměníme sladkostí. Vstup 
zdarma.

20. Pátek
PRÁZDNINOVÉ MALOVÁNÍ – téma Knížky 
V době od 8 do 16 hodin mohou přijít děti malovat obrázky. 
Všechny obrázky vystavíme a děti odměníme sladkostí. Vstup 
zdarma.

21. Sobota
Pitná kůra na zahrádce s grilovací párty 
Od 15 hodin otvíráme druhou letní zahrádku u společenského 
domu. Je ze zadní strany budovy u Motobaru. Máte možnost 
grilovat si vlastní produkty.

22. Neděle Nedělní výukové kurzy – rétorika a modeling 
Výuka od 9 do 16 hodin.

23. Pondělí
PRÁZDNINOVÉ MALOVÁNÍ – téma Rodina 
V době od 8 do 16 hodin mohou přijít děti malovat obrázky. 
Všechny obrázky vystavíme a děti odměníme sladkostí. Vstup 
zdarma.

24. Úterý ZUMBA 
Opět zumbíme! V 18:30 hodin, hlavní sál. Cena 60,- Kč.

25. Středa
PRÁZDNINOVÉ MALOVÁNÍ – téma Víkend 
V době od 8 do 16 hodin mohou přijít děti malovat obrázky. 
Všechny obrázky vystavíme a děti odměníme sladkostí. Vstup 
zdarma.

26. Čtvrtek
PRÁZDNINOVÉ MALOVÁNÍ – téma Jídlo 
V době od 8 do 16 hodin mohou přijít děti malovat obrázky. 
Všechny obrázky vystavíme a děti odměníme sladkostí. Vstup 
zdarma.

27. Pátek
PRÁZDNINOVÉ MALOVÁNÍ – téma Sport 
V době od 8 do 16 hodin mohou přijít děti malovat obrázky. 
Všechny obrázky vystavíme a děti odměníme sladkostí. Vstup 
zdarma.

28. Sobota
Pitná kůra na zahrádce s grilovací párty 
Od 15 hodin otvíráme druhou letní zahrádku u společenského 
domu. Je ze zadní strany budovy u Motobaru. Máte možnost 
grilovat si vlastní produkty.

29. Neděle Nedělní výukové kurzy – rétorika a modeling 
Výuka od 9 do 16 hodin.

30. Pondělí
PRÁZDNINOVÉ MALOVÁNÍ – téma Voda, koupání 
V době od 8 do 16 hodin mohou přijít děti malovat obrázky. 
Všechny obrázky vystavíme a děti odměníme sladkostí. Vstup 
zdarma.

31. Úterý ZUMBA 
zumbíme! V 18:30 hodin, hlavní sál. Cena 60,- Kč.

Změna programu vyhrazena. Vstupenky v předprodeji pondělí až 
pátek od 8 do 16 hodin. Informace: tel. 603 142 068, e-mail: kulturak.
bartovice@email.cz, www.kulturak-bartovice.cz Na facebooku: 
Společenský dům v Ostravě-Bartovicích.
Jsme chráněným pracovištěm pro osoby se zdravotním postižením. 
Statutární město Ostrava nás podpořilo dotací ze svého rozpočtu.

Hospůdka LUČINA
Hospůdka Lučina Vás zve na denní menu  

(65–75 Kč) + víkendové grilování.
Možnost oslav, večírků, svateb.

Zastřešená terasa + houpačky pro děti.
Tel.: 774 861 375 



Druhý prázdninový víkend 7. a 8. čer-
vence ožije Ostrava největší motoris-
tickou akcí, která je svým programem 
a pozvanými závodníky reprezentativní 
sportovní událostí zaštítěnou význam-
nými osobnostmi. Již počtvrté je hostite-
lem a partnerem mezinárodního závodu 
silničních motocyklů a sajdkárů na 
Okruhu Františka Bartoše v Ostravě- 
-Radvanicích statutární město Ostrava.

Dnes už tradiční motocyklový závod, 
který se stal nedílnou součástí význam-
ných akcí statutárního města Ostrava 
a je zapsán v kalendáři evropské motocyklové federace, svou nezaměni-
telnou atmosférou nabízí divákům v samém srdci Ostravy výjimečnou 
barevnou podívanou, dráždivý zvuk čtyřtaktních motorů a vůni spále-
ného benzínu. Historie motocyklových závodů v Radvanicích sahá až do 
roku 1935, do doby, kdy se Ostrava dokonce stala v Evropě centrem moto-
ristických závodů. Novodobý závodní okruh v Radvanicích nese jméno 
ostravského občana, který sklízel obdiv diváků na závodních okruzích 
po celém světě a v padesátých letech patřil k nejlepším evropským 
závodníkům. Letošního závodu se zúčastní jako čestný host paní Helena 
Bartošová, manželka Františka Bartoše, a syn Luděk Bartoš.

Pořadatelem závodu je občanské sdružení RABA Motosport 
z Radvanic, jehož členové jsou aktivní motocykloví a sajdkároví závod-
níci, kteří reprezentují nejen Ostravu, ale i Českou republiku na závodech 
doma a v zahraničí a v loňském roce získali titul mistra Evropy a titul 
mezinárodního mistra Slovenska. Letos byli pověřeni konáním histo-
ricky prvního závodu nového českého šampionátu silničních motocyklů 
na přírodních okruzích. 

Už sobotní tréninkové jízdy slibují divákům strhující boje o zlomky 
sekund a tím i postavení na startovním roštu sedmi nedělních závodů, 
kdy se postupně představí současné závodní motocykly několika obje-
mových tříd, divácky atraktivní sajdkáry a závodní motocykly Klasik, 
při kterých si přijdou na své i dříve narození diváci. Po loňské premiérové 
účasti závodníků z Anglie, Belgie a Polska se letos divákům poprvé 
představí závodníci z Dánska, Finska, Francie, Portugalska, Švédska 
a Švýcarska. Radvanice budou zastupovat mezi 166 přihlášenými závod-
níky dvojnásobný vítěz závodu sajdkár Richard Bílý a v prestižní třídě do 
600 ccm Jan Vachala.

Vzhledem k velkému počtu přihlášených závodníků a očekávanému 
zájmu diváků byly pro diváky vytvořeny bezpečné divácké prostory, 
které jsou bezbariérové a jsou obsazeny stánky s občerstvením, suvenýry 
a WC. 

Závodní trať, která je vedena po ulicích Radvanická, Pikartská, 
Trnkovecká a Pastrňákova, bude uzavřena pro běžný provoz v sobotu 
i v neděli od 9 hodin do 19 hodin, začátek tréninku a závodu je vždy v 10 
hodin.

Občané Radvanic a Bartovic mají po oba dva dny vstup zdarma. 
Ing. Jan Lindner

Pronajmu byt 1+1  
v Ostravě-Bartovicích 

na ul. Těšínská v domě  
s vlastním vchodem. 

Kontakt: tel. 602 532 532

Oddíl florbalu v Sokole Radvanice a Bartovice ukončil další rok půso-
bení v Podbeskydské florbalové lize. V jejím pátém ročníku jsme hráli 
v kategoriích mladších žáků, kde jsme obsadili sedmé místo z osmi účast-
níků. V kategorii mužů jsme skončili na desátém místě z celkového počtu 
čtrnácti zúčastněných.

Rovněž jsme zorganizovali v naší sokolovně 5. května přátelský turnaj 
našich začátečníků, ve kterém naši nejmladší obsadili v konkurenci star-

ších chlapců z Frenštátu pod Radhoštěm 
a Žabně poslední místo. Pro všechny to 
ovšem byla zajímavá a cenná zkušenost 
do budoucna. V současné době působí ve 
třech našich týmech celkem 48 florbalistů.

Miroslava Pěčková

Florbal v Sokole

POzváNKa
na povinné očkování psů proti vzteklině

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice 
Vám v letošním roce připravilo hromadné očkování psů proti vzteklině.

Očkování provede privátní veterinární služba (MVDr. Ivo Šimoník, 
CSc.) u psů starších 6 měsíců. Očkování je povinné na základě zákona 
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
v ÚTerÝ 4. záŘÍ 2012
 v 8.00–11.00 hodin a ve 14.30–16.00 hodin v Ostravě- 

-Radvanicích ve dvoře radnice,
 ve 12.30–14.00 hodin v Ostravě-Bartovicích na hřišti u hasič-

ské 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 materiálu, potvrzení o očkování. 

Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby předvedení psi byli opatřeni 
náhubkem a doprovázela je dospělá osoba.

Náhradní termín očkování není stanoven. Majitelé psů mají  
možnost psy dovakcínovat ve veterinární ordinaci v Ostravě- 
-Michálkovicích (pondělí–pátek od 15.00 do 19.00 hodin), případně si 
očkování zajistit v jiné veterinární ordinaci již za plnou cenu.

Mgr. Šárka Tekielová, starostka

Okruh Františka Bartoše v radvanicích

Na snímku Nuno Caetano,  Q

mistr Portugalska, který bude 

startovat v závodě do 250 ccm 

a 600 ccm.

Dne 21.6.2012 oslavil 75 let 
pan 

Ladislav Jakubčík. 
Hodně štěstí, zdraví a elánu do dalších let přejí 
dcera Laďka s manželem, manželka Eva, syn 

Aleš a vnoučata Veronika a Martin
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Zahradní slavnost MŠ radvanice

dětský den s leteckýMi Modeláři

vrchličácký labyrint

charitativní koncert jedeMe taky!!!


