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Městský obvod Radvanice a Bartovice 
si v roce 2010 a 2011 organizoval výkon 
veřejné služby sám v rámci své samostatné 
působnosti. Nezaměstnaní pomáhali našemu 
městskému obvodu například při údržbě ulic, 
městské zeleně a zlepšování životního pro-
středí. Protože tato činnost byla honorována, 
obvod neměl problém zajistit dostatek pracov-
níků. Dnes, kdy už za tuto práci nedostanou 
žádnou finanční odměnu, začíná být údržba 
obce problém.
 Peníze byly motivující

Výkon veřejné služby prováděly osoby, 
které byly dlouhodobě ve stavu hmotné nouze 
a měly objektivní či subjektivní problémy 
s nalezením zaměstnání. Motivací výkonu 
veřejné služby bylo finanční ohodnocení. 
Pokud osoba v hmotné nouzi vykonávala veřej-
nou službu v rozsahu min. 20 hodin za měsíc 
po dobu minimálně 6 měsíců, zachovávala se 
jí plná výše příspěvku na živobytí a neklesla na 
existenční minimum. V případě odpracování 
30 hodin za měsíc byl příspěvek na živobytí 
této osobě navýšen o polovinu rozdílu mezi 
životním a existenčním minimem, tj. o 553 Kč 
na osobu. Za uvedených podmínek vykonávalo 
v roce 2010 veřejnou službu pro náš městský 
obvod 100 osob, v roce 2011 55 osob. Denně 
v tomto období k výkonu služby docházelo cca 
12–15 osob. 
 Organizaci převzal úřad práce

V rámci Sociální reformy I. a novely 
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů, došlo 
s účinností od 1. 1. 2012 k zásadní změně 
organizace veřejné služby. Organizace 
veřejné služby přešla z obcí na krajské 
pobočky úřadu práce. Každá krajská pobočka 
úřadu práce má jmenovaného koordinátora 
veřejné služby a jeho zástupce, kteří jednají 
s obcemi a dalšími organizacemi, které veřej-
nou službu vykonávají nebo mají zájem ji vyko-
návat, a následně jim přiděluje uchazeče. 

Krajská pobočka úřadu práce v Ostravě 
uzavře s uchazeči o zaměstnání, kteří jsou 

dlouhodobě vedeni v evidenci uchazečů 
o zaměstnání, smlouvu o  výkonu veřejné 
služby a odešle je k výkonu této služby obcím. 
Uchazeči je ze strany úřadu práce určen den 
zahájení výkonu veřejné služby, její délka, 
místo výkonu a kontaktní osoba na příslušném 
úřadě. Výkon veřejné služby je od nového 
roku motivován skutečnostmi, že pokud bez 
vážného důvodu odmítnou nabídku vykoná-
vat veřejnou službu, jsou vyřazeni z evidence 
uchazečů o zaměstnání. Následně, pokud jsou 
vyřazení uchazeči zároveň osobou v hmotné 
nouzi, nemají nárok na dávky pomoci v hmotné 
nouzi. Přijdou také o pojištění placené státem. 
Do evidence uchazečů o zaměstnání může být 
takový člověk znovu zařazen nejdříve po uply-
nutí 6 měsíců ode dne vyřazení. 
 Dnes pro obvod pracuje jen 5 až 8 lidí

I v letošním roce pracují pro náš městský 
obvod osoby vykonávající veřejnou službu, 
která spočívá především v údržbě zeleně 
a komunikací. Se změnou organizace výkonu 
veřejné služby byli pracovníci vykonávající 
veřejnou službu na městský obvod zasíláni až 
od dubna 2012. Do dnešního dne se u měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice zaregis-
trovalo k výkonu veřejné služby 40 osob, z toho 
2 osoby jsou v pracovní neschopnosti a 5 osob 
muselo být z důvodu dlouhodobého nevykoná-
vání služby vráceno zpět na krajskou pobočku 
úřadu práce v Ostravě. Z výše uvedeného 
vyplývá, že v současné době pro náš městský 
obvod vykonává veřejnou službu 33 osob. 
Denně se do veřejných prací pro obec zapojuje 
cca 5 až 8 osob. 

Do výkonu veřejné služby jsou průběžně 
zapojováni další uchazeči, tak jak jsou na 
městský obvod zasíláni z úřadu práce. Mnozí 
uchazeči odesláni z úřadu práce se do veřejné 
služby vůbec nezapojí. Buď jsou při lékařské 
prohlídce uznáni práce neschopnými, nebo se 
sice k výkonu veřejné služby zaregistrují, ale 
do práce nenastoupí. Tyto osoby jsou následně 
vráceny na úřad práce.

Pavla Kolářová, odbor SŘDaŽP

Veřejná služba už nefunguje 
jako dříve, lidí je méně

soutěž o nejkrásnější 
zahradu – přihlaste se!

Až do 31. srpna 2012 se můžete přihlásit 
do soutěže o nejkrásnější rozkvetlou zahradu 
a květinovou výzdobu domu. Zatím do sou-
těže přihlásili své zahrady, balkony a rozkvetlá 
okna čtyři obyvatelé Radvanic a Bartovic.

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 Bartovic, jehož květi-
nová výzdoba se Vám líbí. Po domluvě bude 
určen termín, kdy soutěžní zahradu navštíví 
hodnotící komise. První cena bude digitální 
fotoaparát. Přihlásit se můžete na sekreta-
riátě Úřadu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice. Slavnostní vyhodnocení pro-
běhne 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.  (SED)

Bartovická pouť 
se opět vydařila

V sobotu 28. 7. se konala již XVIII. Bartovická 
pouť ke Sv. Anně. Počasí se letos vydařilo a  i díky 
tomu byla účast tradičně hojná. Pro malé i velké 
byly připraveny kolotoče, trampolíny a skákací 
hrady, ukázka výcviku psů a stánky nejrůznějším 
zbožím. Velké díky pak patří Městské policii 
Ostrava, která na bartovické pouti prezentovala 
 pokračování na straně 8 
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Velké stěhování, které nastalo v posledním 
týdnu v červnu, předcházelo rekonstrukci, která 
v těchto letních dnech probíhá v MŠ v Radvanicích.

Přemístění veškerého vybavení MŠ do tělo-
cvičny ZŠ Vrchlického mělo hladký průběh, 
a to především díky hasičům ze Sboru dob-
rovolných hasičů Ostrava Radvanice, žákům 
a zaměstnancům ZŠ Vrchlického a také samo-
zřejmě všem zaměstnankyním MŠ.

Velké poděkování patří nejen všem jmeno-
vaným, ale i rodičům dětí, kteří měli pochopení 

pro náročnou organizaci provozu MŠ v posled-
ních dnech školního roku 2011/2012.

Hned po posledním odchodu dětí začaly 
stavební práce. Všichni věříme a těšíme se, že 
v novém školním roce se sejdeme v krásném, 
útulném a zmodernizovaném prostředí MŠ.

Touto cestou bych chtěla oslovit rodiče dětí 
z MŠ, aby sledovali webové stránky MŠ – www.
msslunecnice.cz, kde je budeme informovat 
o ukončení stavebních prací v MŠ a zahájení škol-
ního roku 2012/2013. Dana Lérová, ředitelka MŠ

rekonstrukce školky v radvanicích je v „plném proudu“

představujeme 
novou vedoucí 
odboru 
majetkového, 
bytového a investic

Rada městského obvodu Radvanice 
a Bartovice, usnesením číslo 866/38/12, 
jmenovala s účinností od 1. 8. 2012 Ing. Hanu 
Dlouhou do funkce vedoucí odboru majetko-
vého, bytového a investic Úřadu městského 
obvodu Radvanice a Bartovice. Výběrové 
řízení na obsazení pracovního místa bylo 
vyhlášeno po odchodu bývalé vedoucí odboru 

Ing. Ludmily 
Tikovské do 
důchodu.

Ing. Hana 
Dlouhá absol-
vovala studijní 
obory Veřejná 
ekonomika 
a správa 
a Účetnictví 
a daně na 
Vysoké škole 
báňské – 

Technické univerzitě Ostrava. Má více než 
třicetileté pracovní zkušenosti v oblasti 
veřejné správy na komunální úrovni a mana-
žerskou praxi. Její profesní působení bylo 
nejprve spjato s Okresním národním výborem 
a po roce 1990 s Okresním úřadem v Novém 
Jičíně, kde pracovala na úseku financí, správy 
rozpočtu a majetku organizace a nakonec ve 
funkci vedoucí kontrolního oddělení finanč-
ního referátu. 

Po reformě veřejné správy od roku 2002 
pracovala na Městském úřadě v Novém Jičíně 
mimo jiné ve funkci vedoucí oddělení hospo-
dářské správy a krizového řízení, posledních 
5 let zastávala funkci ekonomické náměstkyně 
a zástupkyně ředitele Technických služeb 
města Nového Jičína. Na úřadě městského 
obvodu bude mít na starosti správu majetku 
a bytového fondu městského obvodu, hřbitovní 
správu, požární ochranu a přípravu a realizaci 
investičních akcí. 

Mgr. Kateřina Zdražilová, tajemnice

Z důvodu odstavení vodárenské tlakové stanice 
společnosti OVAK a.s. na ulici Bartovická 
v Ostravě-Bartovicích v důsledku vypnutí elek-
trického proudu ze strany ČEZ Distribuce, a.s.,
ve čtvrtek dne 9. 8. 2012 v době
od 07:30 do 15:00 hodin
dojde k přerušení dodávky pitné vody na 
těchto ulicích: Těšínská v úseku od ul. Za 
Ještěrkou po ul. Vardasovou, U Statku, 
Bartovická, Sousedská, Březová, Za Školkou, 
Zahrádkářů, U Lesíka, Paškova, Újezdní, 
Nad Hutěmi, Na Stezce, Jiskrová, Na Ostří, 

Táborská, Podvrší, Zadní, Přední, Artézská, 
Nad Obcí, Myslivecká, U Potoka, Za Ještěrkou, 
U Pramenů, Lejskova, Majovského, Mezní, 
Na Okraji, Klaklova, Na Výsluní, Večerkova, 
U Samoobsluhy, Bémova, Ke Studánce, 
K Pískovně, K Rybníkům, M. Magdonové, 
Bučinská, Návrší, Kálalova, Durčákova, 
Rohova, Podlesí, Horácká, Ludvíkova, 
Haškova, Do Údolí.

Náhradní zásobování vodou pojízdnými 
cisternami bude zajištěno.

Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru SŘDaŽP

pozor, bude odstávka vody

Stavba „Revitalizace území rybníka Volný 
a lesních pozemků v katastrálním území 
Radvanice pro využití volného času“ byla zahá-
jena v březnu roku 2011. Stavba se realizuje 
podle projektové dokumentace vypracované 
společností OKD, Rekultivace, a. s. Zhotovitelem 
stavby je firma AQUASYS, spol. s r. o., vybraná 
Ministerstvem financí ve výběrovém řízení. 

V srpnu během provádění prací došlo vlivem 
klimatických podmínek k výskytu sesuvných 
jevů na levém břehu obvodové hráze. Z tohoto 
důvodu byl ihned svolán městským obvodem jako 
právnickou osobou kontrolní den za účasti všech 
zainteresovaných stran k urychlenému řešení 
havarijního stavu levého svahu rybníka, kdy byla 
přijata okamžitá opatření k zabránění rozšiřování 
předmětného sesuvu. Následně byl dohodnut 
postup řešení, který spočíval ve zpracování 
projektové dokumentace sanace sesuvu včetně 
provádění geotechnického monitoringu firmou 
K-GEO s.r.o., jako zadávací dokumentaci pro 
novou zakázku. Na základě požadavku ředitele 

odboru hornictví a stavebnictví Ministerstva 
průmyslu a obchodu Ing. Zbyška Sochora, Ph.D., 
byl zpracován „Znalecký posudek“, který vyhod-
notil příčiny svahového sesuvu a podal návrh na 
jeho řešení. Na jednání dne 22. června 2012 byl 
předán předmětný znalecký posudek zástupci 
Ministerstva financí Ing. Tomáši Strakošovi, 
který v březnu tohoto roku zastavil pokračování 
zpracovávání dokumentů k výběrovému řízení 
v souvislosti s realizací zakázky „Revitalizace 
území rybníka Volný a lesních pozemků v k. ú. 
Radvanice pro využití volného času – II. etapa“, 
z důvodu odstranění pochybnosti o zbytečném 
vynakládání finanční prostředků.  Znalecký 
posudek soudního znalce potvrdil, že ujetí svahu 
bylo způsobeno intenzivními srážkami v červenci 
minulého roku. Po vyhodnocení všech dokumentů 
ze strany zástupců Ministerstva financí v součin-
nosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu bude 
rozhodnuto o financování a realizaci sesuvu, tak 
aby akce revitalizace území rybníka Volný byla 
dokončena.  Ing. Štěpán Košťál, místostarosta

akce rybník Volný

Náš městský obvodu bude spolupracovat 
při zajišťování bytových potřeb se společností 
RPG Byty, s.r.o. Rozhodla o tom rada obce na 
svém posledním zasedání. Městský obvod totiž 
není schopen vyhovět všem žádostem obyvatel 
Radvanic a Bartovic o pronájem městských bytů 
a společnost RPG Byty, s.r.o., má v současné 
době v rámci městského obvodu Radvanice 
a Bartovice k dispozici volné nájemní byty. 
Obec tak bude moci čelit možnému odchodu 
občanů z městského obvodu a zároveň se 
bude moci podílet na výběru nájemníků, kteří 

budou v rámci městského obvodu využívat 
nájemní bydlení v bytech společnosti RPG 
Byty, s.r.o. Obě strany totiž mají zájem, aby jak 
v obecních, tak v bytech RPG Byty, s.r.o., žili 
a bydleli řádní a slušní občané. Dohoda stanoví, 
že podmínky nájmů pro nájemníky společnosti 
RPG Byty, s.r.o., vybrané obvodem budou 
nastaveny stejně jako podmínky pro nájemníky 
bytů RPG s dříve regulovaným nájemným. Tyto 
podmínky budou tedy výhodnější, než kdyby 
byly tyto byty pronajímány za běžných tržních 
podmínek.  (SED)

Obvod uzavřel memorandum s rpG Byty
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Společenský dům Bartovice už rok zase žije. 
Divadelní představení, koncerty, charitativní 
akce, plesy střídají kroužky, zumba, čaje o páté, 
příměstské tábory a dnes už je v chodu i restau-
race. „Jsme ale v hluboké ztrátě. Z počátku jsem 
si ani neuvědomovala, v jakém zanedbaném 
stavu se budova Společenského domu nachází,“ 
říká po roce úspěšného působení současná 
nájemkyně Společenského domu Bartovice 
Ing. Kateřina Tomanová.

Obvod objekt koupil v roce 2007
Městský obvod Radvanice a Bartovice 

nabyl nemovitost koupí po předchozím sou-
hlasu Rady města Ostravy v prosinci 2007. 
Objekt byl následně pronajat od 1. ledna 2008 
Rostislavu Bílkovi, který jej provozoval do 
31. července 2009. Od 1. srpna 2009 byl objekt 
Společenského domu pronajat společnosti 
s ručením omezeným Tropicalia, která ukon-
čila provozování objektu výpovědí ke dni 
15. května 2011. 

Rada městského obvodu pak rozhodla, že 
objekt pronajme. Svůj zájem poprvé avizovala 
30. března 2011, ale tehdy se nepřihlásil žádný 
zájemce. Po novém vyhlášení záměru o pro-
nájmu 27. dubna 2011 se jako jediný zájemce 
přihlásila Ing. Kateřina Tomanová, která 
předložila ucelený podnikatelský záměr na 
využití objektu pro kulturní akce a restaurační 
provoz, který rada obvodu přijala. Smlouva 
s Ing. Tomanovou byla uzavřena 1. srpna 2011 
a o měsíc později se společenský dům slav-
nostně otevíral.

Plísně a vlhko
Před uzavřením nájemní smlouvy byla pro-

vedena prohlídka objektu za účasti budoucího 

nájemce, zda prostory jsou připraveny pro 
účel pronájmu. Při prohlídce bylo zjištěno, 
že některé místnosti (hlavně sklepní prostory, 
které měly být využity pro kulturní a sportovní 
aktivity), jsou vlhké a vyskytují se zde plísně. 
Bylo třeba provést sanační, zednické a malířské 
práce. Proto na žádost Ing. Tomanové byla uza-
vřena dohoda o narovnání na dobu určitou, tj. 
jeden rok, kdy Ing. Tomanová provede opravy 
na vlastní náklady a vynaložené náklady jí 
pak budou proplaceny formou slevy z nájmu. 
Veškeré opravy provedené v rámci dohody 
o narovnání v celkové výši 240 tisíc korun byly 
schváleny radou městského obvodu.

I když se eliminovaly největší problémy, 
zatěžkávací zkouškou byla loňská zima s kru-
tými mrazy, kdy se konalo několik plesů. 
„Praskala topení i přívody vody a odpady. 
Improvizovali jsme vytápěním náhradními 
topidly a po nocích jsme rozmrazovali ve 
sklepě potrubí ohřívači, fény, abychom provoz 
udrželi a hostům plesů bylo přiměřeně teplo,“ 
vzpomíná na krušné chvíle Ing. Tomanová. Jak 
dodává, vestibul a sál jsou však neutěsněny, 
takže tam profukuje zvenčí a náklady na vytá-
pění jsou mnohonásobně větší než u budov, 
které jsou v dobrém technickém stavu.

Opravy Společenského domu
Rok 2010 – výměna stávajících oken za 

okna plastová v celkové výši 490 tisíc Kč, kdy 
částka ve výši 400 tisíc Kč na výměnu oken byla 
poskytnuta Statutárním městem Ostrava.

Rok 2011 – drobné opravy v celkové výši 
135 tis. Kč. Tyto prostředky byly z převážné 
části použity na odstranění revizních závad 
elektro, opravu střechy, odstranění revizních 
závad plynu apod. V roce 2011 byl společenský 

dům vybaven stoly a židlemi v celkové výši 
280 tisíc Kč.

Rok 2012 – v současné době probíhá rekon-
strukce kotelny v celkové výši 980 tis. Kč. Akce 
je hrazena ze schváleného rozpočtu městského 
obvodu pro rok 2012.

Objekt plný kultury a charity
Přes problémy s technickým stavem budovy 

společenský dům žije kulturou a charitativními 
akcemi. Působí v něm chráněné pracoviště, 
kde se zdravotně postižené osoby podílejí na 
organizaci provozu Společenského domu. „Ve 
spolupráci s městským obvodem se mi podařilo 
uspořádat několik charitativních projektů. V září 
2011 to byl charitativní koncert Nám to vyjde!, 
v červnu letošního roku pak Handicap art festi-
val a charitativní koncert Jedeme taky!. Všechny 
tyto projekty podpořily adresně organizace 
zdravotně postižených osob. Mohli jsme tak 
v našem obvodě kromě zdravotně postižených 
umělců přivítat například hvězdy muzikálu 
Děti ráje nebo zpěváky Josefa Laufra a Martina 
Maxu,“ vypočítává akce Ing. Tomanová. 

Velmi úspěšné bylo divadelní představení 
Dívčí válka, v září si mohou lidé zajít na další 
komedii Hledám milence! Zn. Spěchá, zájem 
přilákal italský festival s bazénem plných špa-
get, autogramiáda knihy Ing. Tomanové Jahody 
pro Popelku, akce pro děti, Vánoční jarmark. 

„Jsem ráda, že mohu nabízet našim obča-
nům kvalitní kulturu ve spojení s charitativ-
ními projekty. Stále věřím, že když budeme 
nabízet kvalitní kulturní program, přitáhneme 
diváky a sál se nám bude plnit pravidelně,“ uza-
vírá Ing. Kateřina Tomanová.

PaedDr. Zuzana Sedláčková

společenský dům žije charitou a kulturou

Odbor sociálních věcí a školství informuje
Po velmi dlouhou dobu se zdálo, že štěnice 

domácí z bytů v rozvinutých zemí světa natr-
valo vymizely. 

Aktivně se štěnice domácí šíří přelézáním 
z místnosti do místnosti nebo z bytu do bytu po 
chodbách i po vnější fasádě domu v létě, až na 
vzdálenost 30 m na jeden zátah. Mohou se roz-
lézat i ze zamořeného vystěhovaného nábytku. 

Pasivně se štěnice domácí šíří na neomezenou 
vzdálenost v zavazadlech, elektronických přístro-
jích, nábytku i ve svrchním oděvu. Štěnice byly 
nalezeny při cestování pěšky, auty, vlakem, lodí 
i letadly. Při podezření na výskyt štěnic v navští-
veném ubytovacím zařízení je vhodné prohléd-
nout lůžko, matraci, lůžkoviny, čelo postele. 

Jediným spolehlivým důkazem přítom-
nosti je nález štěnice. Je jen málo pravdě-
podobné, že by někdo dokázal svépomocí 
a dokonale zlikvidovat štěnice ve svém bytě, 
domě nebo dokonce v jakémkoliv ubyto-
vacím zařízení. Objednávka dezinsekce 
u odborné profesionální firmy je nezbytná 
a nejspolehlivější. Odborná firma také nej-
dříve potvrdí nebo vyloučí výskyt štěnice 
domácí a seriózní firma by měla pracovat se 
zárukou účinnosti. 

K zahubení štěnic a jejich vajíček v lůžkovi-
nách stačí vyprání v pračce při 60°C, studená 
voda zahubí dospělé štěnice a jejich larvy až za 
24 hod., vajíčka přežívají. 

Dne 27. července 2012 proběhlo šetření 
vedoucí odboru sociálních věcí a školství  
v bytech na ul. Pátova 4 v Ostravě-Radvanicích 
ve spolupráci s pracovníkem firmy DEREK – 
Kaluža s. r. o., z důvodu stížností nájemníků. 
V bytech byla zjištěna přítomnost štěnice domácí. 

Z tohoto důvodu v nejbližších několika 
dnech proběhne opakovaná desinsekce  v celém 
objektu a následný monitoring úspěšnosti 
zákroku firmou DEREK – Kaluža s. r. o.  

Mgr. Irena Kopciuchová, vedoucí odboru SVaŠ
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z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na své 38. schůzi dne 
18. 7. 2012
-  jmenovala dnem 1. 8. 2012 v souladu s ust. 

§ 102, odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, na pracovní místo 
vedoucího odboru majetkového, byto-
vého a investic Úřadu městského obvodu 
Radvanice a Bartovice Ing. Hanu Dlouhou,

-  souhlasí s návrhem odboru majetkového, 
bytového a investic se zajištěním výkonu 
zadavatelské činnosti veřejné zakázky 
pod názvem „Stavební úpravy bytového 
domu, ul. Třanovského 21, 23, 25 v Ostravě-
-Radvanicích“ společností: SELLER 
MORAVIA, s.r.o., se sídlem: Ostrava, 
Moravská Ostrava, Kounicova 2929/5, PSČ 
702 00, IČ 25829637,

-  projednala žádost Magistrátu města 
Ostravy, odboru ochrany životního pro-
středí, oddělení komunálního o posouzení 
možnosti umístění stanoviště na separaci 
odpadů v křižovatce ulic Na Pasekách 
a U Důlňáku, na části pozemku p. č. 1965 
v k.ú. Bartovice a souhlasí se zřízením 
nového stanoviště na separaci odpadů v kři-
žovatce ulic Na Pasekách a U Důlňáku, na 
části pozemku p. č. 1965 v k.ú. Bartovice,

-  projednala žádost Magistrátu města 
Ostravy, odbor útvar hlavního architekta, 
o stanovisko k umístění vzorkové prodejny 
interiérových dveří a obložkových zárubní 
a sklad těchto výrobků na pozemcích p.č. 
1689, 1690/1 v k.ú. Bartovice a nesouhlasí 
s umístěním vzorkové prodejny interiéro-
vých dveří a skladu na pozemcích p.č. 1689, 
1690/1 v k.ú. Bartovice,

-  projednala žádost Magistrátu města 
Ostravy, odbor útvar hlavního architekta, 
o stanovisko z hlediska přípustnosti stavby 
„Kryté stání včetně skladu a jímky“ na 
pozemku p.č. 1896/1 v k.ú. Bartovice dle 
Územního plánu města Ostravy k vydání 
koordinovaného stanoviska (KS 812/2012) 
a souhlasí s umístěním stavby „Kryté stání 

včetně skladu a jímky“ na pozemku p.č. 
1896/1 v k.ú. Bartovice,

-  projednala žádost společnosti DHV CR, 
spol. s r.o., pobočka Ostrava, Hollarova 
3119/5, 702 00 Ostrava, o souhlas se 
vstupem na pozemky v rámci stavby 
„Cyklistické trasy O, Ostrava-Radvanice“ 
a souhlasí se vstupem na pozemky parc. 
č. 2075/9, 2090, 2094/2, 2127, 2131/3, 
2139/1, 2140/1, 3215/1, 3215/2, 3258,, 3275/1 
a 3276/1 v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, 
které jsou ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřená správa městskému obvodu 
Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 
87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice, za úče-
lem zpracování projektové dokumentace 
a s umístěním stavby „Cyklistické trasy O, 
Ostrava-Radvanice“ pro společnost DHV 
CR, spol. s r.o., pobočka Ostrava, 

-  projednala návrh Memoranda o vzájemné 
součinnosti a spolupráci při zajišťování 
bytových potřeb pro občany městského 
obvodu Radvanice a Bartovice včetně 
návrhu Spolupráce s městským obvodem 
Radvanice a Bartovice v oblasti pronájmu 
bytů a rozhodla uzavřít Memorandum o vzá-
jemné součinnosti a spolupráci při zajišťo-
vání bytových potřeb pro občany městského 
obvodu Radvanice a Bartovice,

-  rozhodla na návrh odboru organizačního 
a vnitřních věcí o uzavření kupní smlouvy 
č. S 0357/2012 na „Prodej užitkového vozi-
dla Seat Inca“ s kupujícím: Auto Heller s.r.o., 
se sídlem Cihelní 481/49, 70200 Ostrava – 
Moravská Ostrava, IČ 47683341,

-  vzala na vědomí organizační opatření 
k zajištění Setkání jubilantů Radvanic 
a Bartovic, 

-  vzala na vědomí informaci o organizačním 
opatření městského obvodu Radvanice 
a Bartovice k zajištění XVIII. Bartovické 
pouti ke Sv. Anně, která se uskuteční dne 
28. července 2012 v prostorách u ZŠ na ul. 
Bartovická a hasičské zbrojnice v Ostravě- 
- Bartovicích.

Mgr. Kateřina Zdražilová, tajemnice

zumba opět 
v bartovickém 
společenském domě

Po půlroční odmlce se vrátila do sálu 
Společenského domu v Ostravě-Bartovicích 
tolik oblíbená zumba. Každé úterý od 18:30 
hodin můžete přijít zumbit s lektorkou Ivanou 
Pawlasovou za pouhých 60 korun. Hned 
první taneční cvičení zumby naplnilo sál 
a s každou přibývající lekcí přibývají i noví 
zájemci. Výhodu mají maminky s dětmi, 
neboť po čas zumby je pro děti otevřena herna 
Společenského domu, kde si děti mohou malo-
vat a dostanou i drobné sladkosti. Zvláštností 
už ani není, že si zumbu chodí užívat i několik 
mužů. Dveře jsou otevřené i pro vás, proto 
neváhejte rozšířit úžasnou partu lidí, kterým se 
líbí vlnit se v rytmu svěží hudby a přitom posi-
lovat své svalstvo příjemným cvičením.

Ing. Kateřina Tomanová

do divadla opět 
na komedii

V dubnu letošního roku mohli občané Radvanic 
a Bartovic navštívit divadelní představení Dívčí 
válka v podání známých pražských umělců. Pro 
veliký zájem byli pozváni herci do Společenského 
domu v Ostravě-Bartovicích znovu, tentokrát 
s hrou Hledám milence. Zn. Spěchá. V humorných 
rolích se představí Michaela Kuklová, Veronika 
Nová, Václav Upír Krejčí, Petr Jablonský, Miroslav 
Šimůnek a Jindřich Kriegel. Představení se bude 
konat ve čtvrtek 27. září 2012 v 19 hodin a je 

částečně sponzorováno Společenským domem, 
proto si mohou diváci zakoupit vstupenku v před-
prodeji za 190 Kč místo původní ceny 350 Kč. 
Předpokládá se opět velký zájem, proto všem 
doporučujeme si vstupenky zajistit včas. Můžete 
přijít osobně do kanceláře společenského domu ve 
všední dny mezi 8 a 16 hodinou, nebo objednat tele-
fonicky na čísle 734 136 655, popř. v předprodeji na 
www.kulturak-bartovice.cz.

Ing. Kateřina Tomanová

Statutární město Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice Vám v letošním roce při-
pravilo 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 před-
pisů,
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 hasičské zbroj-
nice.

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 dopro-
vázela je dospělá osoba.

Náhradní termín očkování není sta-
noven. 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

pozvánka na povinné očkování  
psů proti vzteklině



Další firmou, která působí v našem městském 
obvodu, je společnost Van Gansewinkel, a.s. Její 
mateřská společnost pochází ze zemí Beneluxu 
a zpracovává odpady a dodává suroviny a ener-
gie. V této oblasti působí také v Polsku, Francii, 
Portugalsku a Maďarsku. Sídlo pro Českou 
republiku bylo vybudováno v roce 1995 na stra-
tegickém přepravním uzlu v Modřicích u Brna. 
V současné době jsou v provozu 3 pobočky – 
v Brně, Ostravě a Olomouci.

Firma se soustřeďuje na třídění odpadu 
a jeho následné zpracování. „Pro mnoho lidí 
je odpad jako něco bez hodnoty, pro nás už 
znamená něco, co zítra přinese hodnotu novou. 
Řídíme se heslem: Nic není odpad,“ říká nový 
regionální ředitel pro oblast Severní Moravy se 
sídlem v Ostravě Ing. Roman Mikulín. Ten ve 
společnosti dříve působil jako finanční ředitel 
a po šesti letech strávených nad speciálními 

projekty v realitní skupině RPG Real Estate se 
do firmy vrátil.

„Naše služby poskytujeme od malých živ-
nostníků až po velké společnosti. Rozhodujícím 
není ani odvětví. Nacházíme řešení pro 
všechny druhy odpadů, a to jak tuhé, kašovité 
tak i kapalné odpady. Firmy si nás většinou 
vybírají proto, že se jim líbí naše filozofie 
a vědí, že vytříděné odpady neskončí na jedné 
hromadě někde na skládce u lesa, ale že z nich 
vytvoříme nové hodnoty, energie a podobně,“ 

vysvětluje regionální ředitel nárůst spokoje-
ných zákazníků.

Firma zpracovává veškerý odpad. Sklo, 
papír, plasty, železný a neželezný šrot, dřevo, 
ale i olověné akumulátory, oleje, zbytky barev, 
lepidel, rozpouštědel, zdravotnický materiál, 
odpady z kuchyní, biologicky rozložitelný 
odpad, zeminu, kamení. 

Specialitou firmy Van Gansewinkel, a.s., 
je logistika. Firma zpracuje pro své zákazníky 
základní popis odpadu, které mohou produko-
vat, zajistí, aby firma mohla odpady ukládat do 
nádob různé velikosti nebo do velkoobjemo-
vých kontejnerů. Odpad nejen odveze, ale je 
schopna vést průběžnou evidenci a také zařídit 
legislativní náležitosti spojené s odpadem 
(například zákonné roční hlášení). „V tomhle 
jsme opravdu dobří, protože máme velmi 
kvalitní a zkušené legislativní oddělení,“ říká 
Ing. Roman Mikulín.

Společnost Van Gansewinkel nabízí fir-
mám ještě jednu unikátní službu, a to skartaci 

citlivých dokumentů 
a nosičů dat. Společnosti 
a veřejné instituce totiž 
disponují citlivými daty 
zaměstnanců, zákazníků 
a interními materiály, 
které musejí být po 
zákonné lhůtě bezpečně skartovány. A právě 
tohle jim může Van Gansewinkel zařídit. Firma 
podle zákonných předpisů likviduje nejen papí-
rové dokumenty, jako jsou dopisy, ceníky, for-
muláře, příručky, ale také knihy, mapy, plakáty, 
šeky, poukázky, kupony. Skartuje také cédéčka, 
diskety, magnetické pásky, videokazety, filmy, 
mikrofiše, vkladní knížky, stírací losy, občanské 
průkazy, mikropapír.

„Zajišťujeme stoprocentní bezpečnost, žádná 
data se nedostanou do nepovolených rukou. 
Materiál přebírá proškolený personál, místnost, 
kde skartace probíhá, je sledována kamerovým 
systémem. Ani já sám do místnosti nemám bez 
doprovodu přístup,“ zaručuje bezpečnost regio-
nální ředitel. Dodává, že skartování probíhá na 
velkokapacitním stroji Intimus VZ 17.00, který 
je certifikován Národním bezpečnostním úřa-
dem na stupeň utajení 2 – důvěrné.

Česká pobočka čerpá z dlouholetých zku-
šeností s tříděním odpadu v západní Evropě. 
„V zemích Beneluxu skládky prostě neexistují. 
Vše se dá zpracovat na další produkt nebo ener-
gii. Věřím, že k této filozofii v naší republice 
také dojdeme,“ uzavírá Ing. Roman Mikulín.

PaedDr. Zuzana Sedláčková
Van Gansewinkel, a.s. 
Pod Bažantnicí 636/1, 717 00 Ostrava-Bartovice
Bezplatná linka: 800 100 207, Tel: 595 221 039
E-mail: ostrava@vangansewinkel.cz
Zákaznické centrum: 595 221 030
www.vangansewinkel.cz
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serIál 
představujeme podnikatele 

v obvodu

společnost Van Gansewinkel: Nic není odpad!

Kvůli rekonstrukci Svinovských mostů 
čekají řidiče v Ostravě další komplikace. 
Začátkem srpna na nich totiž stavbaři uzavřou 
průjezd z centra města do Poruby. Vozovku 
v opačném směru, která je dosud kvůli rekon-
strukci uzavřená, naopak zprovozní. Změny 
postihnou také autobusovou dopravu.

Z centra Ostravy do Poruby auta po 
Svinovských mostech od 5. srpna neprojedou. 
Řidiče čekají nové objízdné trasy a na nich až 
dvoukilometrové kolony. Cesta z Ostravy smě-
rem na Opavu se tak protáhne zhruba o čtvrt 
hodiny. Jako objížďka poslouží také dálnice. Po 
dobu rekonstrukce Svinovských mostů se po ní 

jezdí zdarma. „Řada předností bude změněná, 
jsou označeny krizové křižovatky, které budou 
i pod dohledem policie,“ uvedl náměstek primá-
tora Ostravy Tomáš Sucharda. Zástupci města 
předpokládají, že připravované změny způsobí 
řidičům míň problémů než ty, které je čekaly 
v lednu. Lidé, kteří jezdí veřejnou dopravou, 
musejí počítat s přemístěním autobusových 
zastávek. Od 5. srpna už nebudou přestupovat 
u vodárny v Ostravě – Nové Vsi, ale přímo na 
Svinovských mostech. Tramvajovou dopravu 
stavba postihne až koncem srpna. Cestující 
čeká třídenní výluka, během které stavbaři 
položí koleje na druhý most.

„Bude se jezdit stále po jedné koleji akorát 
na jiné straně mostu. Po dobu výluky bude 
zavedena náhradní autobusová doprava v úseku 
Telekomunikační škola–Hulváky, takže to 
bude normální krátkodobá tramvajová výluka,“ 
uklidňuje náměstek Dopravního podniku 
Ostrava David Mlčák. Celá stavba má být 
hotová příští rok na jaře. Stavbaři ale městu 
oznámili, že budou hotovi možná už letos v pro-
sinci.  (zdroj ČT)

Komplikace dopravy na svinovských mostech

Regionální ředitel společnosti Van  Q

Gansewinkel, a.s., Ing. Roman Mikulín



Městský obvod Radvanice a Bartovice 
připravil z finančního transferu statutárního 
města Ostravy pro děti na léto dva turnusy pří-
městského tábora. První turnus, červencový, 
proběhl ve dnech 9.–13. 7. 2012 v prostorách 
Společenského domu v Ostravě-Bartovicích. 
Ve spolupráci se strážníky útvaru prevence kri-
minality Městské policie Ostrava byl připraven 
zajímavý a zábavný program pro děti.

Hned v pondělí, kdy děti nastoupily na svůj 
první den tábora, se přepravily na Černou 
louku k expozici Miniuni. Po prohlídce zmen-
šenin atraktivních světových staveb se účast-
nily programu deskových her, které je velmi 
zaujaly a mohly jich využít déle nad rámec 
připraveného programu. 

Úterý jsme věnovali poutavým exkurzím. 
Nejprve nás přivítali v České televizi, kde 
si děti prohlédly studia, technické zázemí 
vysílání jejich oblíbených programů a dostaly 
i drobné dárky v podobě fotografií a pexesa 
s pohádkami. Poté jsme se pěšky přemístili do 
budovy Magistrátu města Ostravy. Děti tak 
mohly vidět obřadní síň, svezly se výtahem 
pater-noster a nakonec pohlédly na Ostravu 
z Radniční věže. Po obědě v Radniční restau-
raci jsme prošli pěšky Komenského sady až do 
Přívozu do Hasičského muzea. Muzeum děti 
zaujalo velice, neboť mohly srovnávat hasičské 
vybavení dávné i současné doby. 

Středu jsme věnovali přírodě. Zajeli jsme do 
Bělského lesa, kde pro děti zástupce Českých 
lesů připravil velmi zajímavý program. Děti 
sbíraly po lese různé broučky do speciálních 
kelímků s lupou, aby si pak mohly jednotlivé 
úlovky prohlížet „badatelsky“. Nakonec se 
broučci vypustili opět na svobodu bez újmy 
na zdraví hmyzu i dětí. Poté si děti do košíku 
nasbíraly různé přírodní materiály – kůru, 
šišky, trávu apod., aby si mohly vyrobit velmi 
nápadité výrobky ve tvaru lodiček, autíček či 
panenek. 

Na čtvrtek se asi těšil každý ze všeho nej-
více. Před společenský dům byl přistaven 
autobus a jeli jsme na výlet do HEI PARKU 
v Tošovicích. Děti tak mohly celé dopoledne 
jezdit na horské bobové dráze, skákaly na 
obřích trampolínách a využily všech dostup-
ných atrakcí sportovního areálu.

Pátek byl dnem rozlučkovým. Městská poli-
cie připravila u společenského domu program 
v podání ukázek kynologie. Pak děti navštívil 
klaun Chytrolín z Klaunů z Balónkova a nau-
čil děti čarovat s balónky. V poledne děti ve 
Společenském domě navštívila paní starostka 
Mgr. Šárka Tekielová, aby se účastnila pře-
dání pamětních listů a drobných dárků dětem. 
Zůstala s dětmi také na odpoledním kulturním 

programu, který si děti užily pěvecky i tanečně. 
Nejprve začala dětská diskotéka a poté přijeli 
z Prahy protagonisté dětského pohádkového 
muzikálu Kapka medu pro Verunku Genny 
Ciatti a František Pytloun, aby vtáhli děti do 
pohádky a písniček doslova královských. 

Celý týden příměstského tábora byl velmi 
povedený, plný nevšedních zážitků a my se už 
těšíme na druhý turnus, který proběhne od 13. 
do 17. 8. 2012.

Ing. Kateřina Tomanová
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Uzávěrka příštího 
čísla: 18. 8. 2012

Koncert česko- 
-italského přátelství

Poslední červnový pátek 29. 6. byl ve zna-
mení česko-italské kultury. Provozovatelka 
Společenského domu v Ostravě-Bartovicích 
Ing. Kateřina Tomanová uspořádala za přispění 
dotace statutárního města Ostravy akci nazva-
nou Koncert česko-italského přátelství. Cílem 
projektu byla zejména prezentace italské kul-
tury regionálnímu publiku a zároveň prezen-
tace kultury v Ostravě, zejména pak v našem 
městském obvodu Radvanice a Bartovice, 
zahraničním partnerům z Itálie. Vznikla tak 
kvalitní, účelná a přátelská spolupráce na 
dalších zajímavých společných zahraničních 
projektech.

Na koncertě účinkovali italští i čeští umělci 
z oblasti populární hudby – Davide Mattioli, 
Andrea Andrei, Genny Ciatti a Iva Hajnová. 
Úžasný koncert doprovázela výstava zdůraz-
ňující českou a italskou kulturu. Vystavované 
exponáty byly z oblasti umění dané země. Akci 
doprovázela ochutnávka italského jídla a ital-
ských vín, nabízely se italské výrobky – pro 
české návštěvníky akce. Italským návštěvní-
kům byly zároveň nabízeny ryze české spe-
ciality naší kuchyně a česká vína v restauraci 
Kulturák.

Zajímavým a odvážným se stal nápad 
propagace akce bazénem plným špaget, který 

sváděl ke spon-
tánním aktivitám 
našich nejmenších 
obyvatel. Špagety, 
které bazén napl-
nily, se intenzivně 
vařily po dobu dvou 
dnů. Pro děti byl 
k dispozici i skákací 
hrad a pravá italská 
točená zmrzlina. 

Rádi bychom 
v italské spolupráci 
pokračovali a při-
pravili další zají-
mavé akce v rytmu 

temperamentní italské muziky, která hned chy-
tila za srdce většinu přítomných návštěvníků.

Ing. Kateřina Tomanová

děti si v červenci  
příměstský tábor hodně užily
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Naši jubilanti v srpnu 2012
Blahopřejeme!

Bubela Vladimír, Suchý Juraj, Šwigost Rostislav, Rajman Roman, Volavá Jana, 
Kříž Jan,Pőllnerová Milena, Ocieczek Zbyhněv, Janečková Jarmila, Sladká Milena, 
Dočekal René, Janíková Jarmila, Oláh Ladislav, Zaremba Zdeněk, Pečonková Jana, 

Oprchal Zdeněk,Vajsová Jaroslava, Kovalčík Slavomír, Wojciaszyková Alena, 
Michálková Libuše,Hrabiecová Dagmar, Goldbrichtová Anna, Stošková Libuše, 

Czarnecká Božena,Trefná Jarmila, Puzoňová Jiřina, Bolková Jindřiška, Hekerová Marie 
 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 
půjčování

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

Během 
půjčování

Pobočka KMO v Radvanicích – 
Kolik toho znáš? – vědomostní 
soutěž pro děti o současné 
Ostravě

Během 
půjčování

Pobočka KMO 
v Radvanicích – Za humny je … 
výstava fotografií zajímaných 
míst našeho kraje

 
KD Radvanice – Rekondiční 
pobyt Penzion Javorník, 
Makov

6. 8.
Pobočka KMO v Radvanicích – 
Knihovnický trojboj – hravé 
dopoledne pro děti

13. 8. Pobočka KMO v Radvanicích – 
Od Batmana po Zorra

15. 8. 15:00 39. schůze Rady MěOb 
Radvanice a Bartovice

24. 8. 18:00 
ČSV o.s. ZO Radvanice – 
Kontrola úkolů, příprava 
dotací

28. 8. 15:00 Komise školství, mládeže 
a sportu – zasedací místnost

v měsíci srpnu

Kalendář
událost í

Dne 2. srpna 2012 vzpomínáme 
1. výročí úmrtí 

paní 

Vlasty Jančíkové. 
S láskou a úctou vzpomínají dcery Věra 

a Zdeňka s rodinami a sestra Zdeňka 
s rodinou.

Dne 12. 7. 2012 nás opustil  
po zákeřné nemoci 

pan 

Jiří Rudolf 
ve věku 69 let. S láskou a úctou bude 

stále vzpomínat manželka Marie, 
dcera Adriana s rodinou.

Dne 21. 8. 2012 si s bolestí v srdcích 
připomeneme 1. výročí od chvíle, kdy 

z našeho rodinného kruhu navždy odešel náš 
milovaný manžel, tatínek, dědeček, bratr 

pan 

Antonín Čajka.
S láskou vzpomínají manželka Růžena 

a synové Mirek, Petr a Luboš s rodinami.

Koncem měsíce června oslavily v úžasné zdra-
votní i osobní pohodě významné životní jubileum 
devadesát let paní Božena Plucnarová a osmdesát 
let paní Anna Mžigutová. V prvních dnech měsíce 
července pak oslavila krásné narozeniny devadesát 
jedna let paní Vlasta Dyndová. Jubilantkám, dlou-
holetým obyvatelkám našeho městského obvodu, 
osobně pogratulovala starostka paní Mgr. Šárka 
Tekielová a místostarosta Ing. Štěpán Košťál 
a matrikářka Šárka Krkošková. Do dalších let osla-
vencům přejeme pevné zdraví, životní elán a stále 
dobrou náladu. Šárka Krkošková, odbor OaVV

Ženy oslavily krásná jubilea

Anně Mžigutové poblahopřál místostarosta  Q

Ing. Štěpán Košťál

Vlastě Dyndové popřála starostka Mgr. Šárka  Q

Tekielová

Paní Boženě Plucnarové popřál místostarosta  Q

Ing. Štěpán Košťál.  Foto: Šárka Krkošková

změna využití finančních 
prostředků na opravy komunikací

V červnu 2012 podal městský obvod Radvanice a Bartovice žádost 
o změnu využití finančních prostředků z účelové dotace statutárního města 
Ostravy na opravu povrchů místních komunikací. Z důvodu nevyřešeného 
odvodnění ulice Turgeněvova nebude provedena celoplošná oprava této 
místní komunikace a finanční prostředky budou využity na opravu povrchu 
ulice Vrchlického v Ostravě-Radvanicích. Současně bude provedena z úče-
lové dotace oprava ulic K Pískovně, V Osadě a Dopravní. Náklady na opravy 
povrchů uvedených komunikací budou v celkové výši 1 420 000 korun. 

 Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru SŘDaŽP 



pokračování ze strany 1 
oblíbenou laserovou střelnici, předvedla 
ukázku koní a nově také stánek prevence. Ti 
nejmenší si pak užívali s Klauny z Balónkova. 
V podvečer vystoupila travesti skupina Divoké 
kočky a po nich Standa Hložek s hity, které 
spoustě návštěvníků připomněly jejich mládí. 
Po bohaté tombole pak navázala skupina 
Nebratři, která s malou přestávkou na ohňostroj 
hrála až do pozdních nočních hodin. Velké díky 
pak patří i všem, kteří přispěli hodnotnými 
cenami do tomboly a zde uvádíme kromě podě-
kování i  jejich seznam: 

Statutární město Ostrava – městský obvod 
Radvanice a Bartovice, David Blažek – radní 

městského obvodu, Kanalizace Jiří Duda, 
UNIMETRA, spol. s r.o., pan Jiří Válek, 
Šárka Tekielová – starostka, Kamenictví 
Prokeš, Van Gansewinkel, a.s., Radim 
Hofbrucker – Restaurace Hastrman, Richard 
Dudek – místostarosta, Jaromír Sládek, 
RAMSES OSTRAVA spol. s r.o., fa Done 
Lazarov, Kateřina Zdražilová – vedoucí 
úřadu městského obvodu, Kultura pro 
Slezskou Ostravu o.s., Sbor dobrovolných 
hasičů Radvanice, Cukrářství AKNEL, Aleš 
Boháč – radní městského obvodu, fa Jiří 
Krzywoň, náměstek primátora statutár-
ního města Ostravy, Pneuservis Petr Dužík, 
Květinářství Pavlína Kozlová, Kominictví 
Milan Lukáš, Martin Widenka – vedoucí 
pošty O.-Radvanice, E.T.V.M. s.r.o., Vinný 
sklep U Sládků, Kateřina Tomanová, Šárka 
Mendlová – zastupitelka městského obvodu, 

Štěpán Košťál – místostarosta, Český svaz cho-
vatelů Ostrava-Radvanice, Český svaz zahrád-
kářů Ostrava-Radvanice, PHARMOS, a.s., 
Český svaz zahrádkářů Ostrava-Bartovice, 
Miroslav Langr – úklidová služba Jas, 
Myslivecké sdružení Bučina, REPRONIS s.r.o., 
Šárka Lipinová – pekařství Bartovice. 

Zvláštní poděkování pak patří firmě K C Color 
s.r.o. za financování nádherného ohňostroje.

Zároveň připomínáme 3 nevyzvednuté ceny, 
a to: cena č. 8 – plastová popelnice – výherní los 
č. 37 barvy žluté s pruhem, cena č. 10 – dárkový 
balík – výherní los č. 199 barvy žluté s pru-
hem, cena č. 37 – vstupenky na zahradnickou 
výstavu a láhev vína – výherní los č. 52 barvy 
zelené.

Tyto ceny jsou k vyzvednutí do 31. srpna 
2012 na Úřadu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice, kancelář č.1.
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zahrádkářská 
soutěž

Dne 3. 5. 2012 jsem se s několika dalšími 
žáky naší školy zúčastnila soutěže Mladý 
zahrádkář. Na této soutěži jsem byla již potřetí 
a moc mě baví. Za odměnu jsme všichni jeli na 
Hukvaldy, kde jsme navštívili zdejší zříceninu, 
park a TROPIC Hukvaldy, a také jsme se podí-
vali do arboreta ve Staříči. Na konci školního 
roku jsme ještě dostali od klubu zahrádkářů 
z Radvanic dárek, a to v podobě krásné knihy 
o celém světě. Nyní se už těším na další soutěž.

ZŠ Vrchlického,  
Lucie Linhartová, žákyně VIII. A

Foto: Martina Linhartová

deváťáci se loučili
Dne 29. června v 8.30 hodin proběhlo slav-

nostní vyřazení žáků deváté třídy ZŠ Vrchlického 
v Radvanicích v obřadní síni našeho městského 
obvodu. Slavnostní projev pronesla ředitelka 
školy ZŠ Vrchlického Mgr. Hana Ostřanská 
a místostarosta Ing. Štěpán Košťál. Absolventům 
byly předány upomínkové předměty obce z rukou 
místostarosty Ing. Štěpána Košťála a vedoucí 
odboru sociálních věcí a školství Mgr. Ireny 
Kopciuchové. 

Mgr. Irena Kopciuchová, vedoucí odboru SVaŠ 
Foto: ZŠ Vrchlického

Už rok jsem vedoucí přírodovědného kroužku 
na ZŠ Vrchlického. Díky svazu zahrádkářů jsme 
si mohli založit akvárium, kde s dětmi pozoru-
jeme, jak rychle se nám množí rybičky. Žáci měli 
také možnost nahlédnout na různé preparáty pod 
mikroskopem, společně jsme se připravovali na 
soutěž v ZOO Ostrava, na procházce v lese jsme 
poznávali stromy a rostlinky. V druhém pololetí 
jsme si povídali o různých kontinentech, ale nej-
více jsme se však zaměřili na zvířata, která tyto 
kontinenty obývají. Žáci si s chutí připravovali 
prezentace o různých zvířátkách. Po celou dobu 
žáci za splněné úkoly sbírali razítka. Na konci 
května jsme si udělali větší výlet do ZOO Ostrava, 
kde děti musely splnit také pár úkolů. Posledním 
červnovým úkolem žáků bylo uhodnout zvíře 
podle popisu. Každý dostal tolik nápověd, kolik 
získal za celou dobu razítek. Protože všichni své 
zvíře podle popisu uhodli, zasloužili si tak malý 
dáreček a diplom Mladý přírodovědec.

Žáci také po návštěvě v zoo pracovali na 
svých velkých projektech, které budou vystaveny 

na podzim v radvanické knihovně. Projekty se 
žákům opravdu povedly, a tak se můžete těšit, že 
si je prohlédnete a třeba i něco nového se dozvíte 
na téma tygři v přírodě i v zoo, sloni nejen v ZOO 
Ostrava, hroch obojživelný a krakal. 

Chtěla bych poděkovat paní ředitelce 
Mgr. Haně Ostřanské za to, že mi umožnila 
takový kroužek zrealizovat, a budu se těšit od září 
na nové mladé přírodovědce z druhého stupně.

Text a foto: Markéta Linhartová, vedoucí 
přírodovědného kroužku ZŠ Vrchlického

přírodovědný kroužek

Krátkým divadelním představením o bohu 
Ganéšovi poděkovali žáci Základní školy 
Trnkovecká za netradiční dar v podobě bubínků 
bývalému generálnímu řediteli ArcelorMittal 
Augustine Kochuparampil. „Děkuji za pověst 
o Ganéšovi. Některé věci jsem se dozvěděl až 
z vašeho vyprávění,“ poděkoval bývalý ředitel. 
Žáci školy navíc pro něj a jeho ženu, která byla 
předání také přítomna, vyrobili obrázky, které 

mají manželskému páru připomínat chvíle strá-
vené v Radvanicích a Bartovicích. „Když mi 
pan ředitel Kochuparampil nastínil, že by chtěl 
věnovat základní škole nějaký dar, vybrali jsme 
společně bubínky, které se škole nedostávaly,“ 
vysvětlila starostka obvodu Mgr. Šárka Tekielová. 
Na ně na konec setkání žáčci také zabubnovali. 
 (SED)

Foto: Zuzana Sedláčková

za dar poděkovali bubnováním
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Státní vlajky 10 zemí, rekordní počet zúčast-
něných jezdců, rekordní počet diváků, traťové 
rekordy ve všech třídách, maximální servis pro 
jezdce v zázemí depa, skvělé výkony na závodní 
dráze, nádherné počasí, sličné doprovody 
v plavkách a nebývalý zájem médií, tak by se 
dal stručně popsat letošní čtvrtý ročník meziná-
rodního závodu silničních motocyklů a sajdkár 
na Okruhu Františka Bartoše, kde se jel premié-
rový závod nově vypsaného seriálu mistrovství 
republiky na přírodních okruzích, zapsaný 
v kalendáři evropské motocyklové federace.

Téměř 4 tisíce diváků pod prosluněnou 
oblohou sledovalo dvoudenní klání 158 

nejlepších našich a zahraničních jezdců o vav-
říny na zdejší 3,5 kilometru dlouhé trati, která 
je pojmenována po jednom z nejlepších silnič-
ních motocyklových závodníků a ostravském 
občanovi.

Okruh Františka Bartoše hostil nejenom 
současné závodní motocykly, ale i krásné 
závodní stroje, které se zde proháněly do roku 
1972, a byla radost se na ně nejen koukat, ale 
i poslouchat a nasávat vůni jejich benzínu. 
Divákům se líbila i ukázková jízda závodních 
vozů a prototypů automobilů studentů VŠB – 
Technické univerzity. Závodu se zúčastnila 
paní Helena Bartošová se synem.

Mezi diváky byly i početné výpravy motor-
kářů z Polska a od čtvrtku se na louce u známé 
Stodoly utábořila i výprava motorkářů z malé 
obce Radvanice u Trutnova, se kterou mají ost-
ravské Radvanice společné pořádání motocyk-
lových závodů a v minulosti hlubinnou těžbu 
černého uhlí. 

Občané Radvanic a Bartovic měli vstup po 
oba dny zdarma, čehož v hojné míře využili 
a vytvořili tak jezdcům společně s ostatními 
diváky skvělou diváckou kulisu. Pořadatelé 
z místního občanského sdružení RABA 
Motosport každý rok překonávají očekávání 
a zvyšují úroveň tohoto závodu, po loňské 
premiérové účasti závodníků z Anglie, Belgie 
a Polska se letos divákům poprvé představili 
také závodníci z Dánska, Finska, Francie, 
Portugalska, Švédska a Švýcarska.

Vítězem závodu klasik 175 ccm se zaslouženě 
stal Marek Vrána z Havířova a na druhém místě 
dojel jezdec RABA Motosport Jiří Obtulowicz. Pro 
své už čtvrté vítězství v Radvanicích si dojel Petr 
Kunz v závodě klasik 750 ccm, historicky prvním 
vítězem nové třídy V-Twin se stal Michal Dokoupil, 
který měl na dosah navíc i vítězství v nejsilnější 
třídě 600 ccm, bohužel pro technické problémy 
závod nedokončil, přesto si na konto zapsal alespoň 
nový traťový rekord 1:43 minut. Prvenství tak při-
padlo Martinu Holoubkovi, který podruhé v životě 
vystoupil na nejvyšší stupeň vítězů, to první vítěz-
ství bylo před 2 lety právě v Radvanicích. 

Pořadatelé děkují všem občanům za jejich 
shovívavost během dopravního omezení a sta-
tutárnímu městu Ostrava za podporu, bez které 
by se tato největší ostravská motoristická akce 
nemohla konat. Ing. Jan Lindner

rekordní okruh Františka Bartoše

Stupně vítězů závodu 250 ccm – zleva Dán  Q

Anders Blacha, Němec Wolfgang Schuster a Fin 

Tuukka Korhonen. Foto: RABA Motosport

Petr Kunz si dojel v pořadí už pro čtvrté  Q

vítězství na Okruhu Františka Bartoše

Martinu Holoubkovi zdejší trať svědčí, zvítězit  Q

se mu podařilo vždy jen v Radvanicích

Výsledky závodu:

125 ccm – GP 1. Lohse René Německo Honda

125 ccm – SP 1. Vojtíšek Jakub CZ Cagiva

250 ccm CRR 1. Schuster Wolfgang Německo Yamaha

2. Blacha Anders Dánsko Yamaha

3. Korhonen Tuukka Finsko Honda

600 ccm 1. Holoubek Martin CZ Yamaha

Supermono 1. Kamenický Libor CZ Mali JAWA

V-Twin 1. Dokoupil Michal CZ Honda

Klasik 175 ccm 1. Vrána Marek CZ ČZ

Klasik 250 ccm 1. Koudelka Lubomír CZ Yamaha

Klasik 350 ccm 1. Hatan Vítězslav CZ Yamaha

Klasik 500 ccm 1. Kučínský Marcel CZ Honda

Klasik 750 ccm 1. Kunz Petr CZ Honda

Sidecar 1. nechanický–Boháč CZ Honda

Příjemné „Medové 
odpoledne“ prožili čle-
nové ZO SPCCH. Proč 
medové? Pořádali jsme 
zájezd do Lískovce, kde 
jsme se seznámili, jak 
se dělá pochoutka zvaná 
Marlenka. Podívali jsme 
se i do Chlebovic, kde 
se nachází Včelařské 
muzeum.

Foto: archiv SPCCH

moštování začíná
ČZS Radvanice oznamuje, že od 
15. 8. 2012 bude opět zahájen pro-
voz moštárny. 
Provozní doba: 
středa 15:00–17:00 hod. 
sobota 8:00–12:00 hod. 
Informace na tel. č. 775 920 939 
nebo 605 974 851.

Miroslava Pěčková, ČZS 

Jak chutnalo medové odpoledne?



prOGram 
spOleČeNsKÉHO dOmU V OsTraVĚ-BarTOVICÍCH srpeN 2012

 1. Středa Zahájen PŘEDPRODEJ VSTUPEnEK na divadelní 
představení Hledám milence, Zn: Spěchá! 
Divadlo se koná 27. 9. 2012 v 19 hodin, cena 190 Kč. 
Hrají známí pražští herci.

 2. Čtvrtek PRÁZDnInOVÉ MALOVÁnÍ – téma Pejsek 
a kočička 
V době od 8 do 16 hodin mohou přijít děti malovat 
obrázky. Všechny obrázky vystavíme a děti 
odměníme sladkostí. Vstup zdarma.

 3. Pátek PRÁZDnInOVÉ MALOVÁnÍ – téma Večerníček 
V době od 8 do 16 hodin mohou přijít děti malovat 
obrázky. Všechny obrázky vystavíme a děti 
odměníme sladkostí. Vstup zdarma.

 4. 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.

 5. neděle nedělní výukové kurzy  
Výuka od 9 do 16 hodin.

 6. Pondělí PRÁZDnInOVÉ MALOVÁnÍ – téma Můj dětský 
pokoj 
V době od 8 do 16 hodin mohou přijít děti malovat 
obrázky. Všechny obrázky vystavíme a děti 
odměníme sladkostí. Vstup zdarma.

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

 8. Středa PRÁZDnInOVÉ MALOVÁnÍ – téma ZOO 
V době od 8 do 16 hodin mohou přijít děti malovat 
obrázky. Všechny obrázky vystavíme a děti 
odměníme sladkostí. Vstup zdarma.

 9. Čtvrtek PRÁZDnInOVÉ MALOVÁnÍ – téma Televize 
V době od 8 do 16 hodin mohou přijít děti malovat 
obrázky. Všechny obrázky vystavíme a děti 
odměníme sladkostí. Vstup zdarma.

10. Pátek PRÁZDnInOVÉ MALOVÁnÍ – téma Hasiči 
V době od 8 do 16 hodin mohou přijít děti malovat 
obrázky. Všechny obrázky vystavíme a děti 
odměníme sladkostí. Vstup zdarma.

11. Sobota Soukromá akce, uzavřená společnost
12. neděle nedělní výukové kurzy  

Výuka od 9 do 16 hodin.

13. Pondělí PŘÍMěSTSKÝ TÁBOR MěSTSKÉHO OBVODU RaB 
V době od 8:00 do 15:30 hodin. Tábor je financován 
z dotace SMO.

14. 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.

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

16. Čtvrtek PŘÍMěSTSKÝ TÁBOR MěSTSKÉHO OBVODU RaB 
V době od 8:00 do 15:30 hodin. Tábor je financován 
z dotace SMO.

17. Pátek PŘÍMěSTSKÝ TÁBOR MěSTSKÉHO OBVODU RaB 
V době od 8:00 do 15:30 hodin. Tábor je financován 
z dotace SMO.

18. 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.

19. neděle nedělní výukové kurzy  
Výuka od 9 do 16 hodin.

20. Pondělí PRÁZDnInOVÉ MALOVÁnÍ – téma Já 
V době od 8 do 16 hodin mohou přijít děti malovat 
obrázky. Všechny obrázky vystavíme a děti 
odměníme sladkostí. Vstup zdarma.

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

22. Středa PRÁZDnInOVÉ MALOVÁnÍ – téma Co mám 
nejraději 
V době od 8 do 16 hodin mohou přijít děti malovat 
obrázky. Všechny obrázky vystavíme a děti 
odměníme sladkostí. Vstup zdarma.

23. Čtvrtek PRÁZDnInOVÉ MALOVÁnÍ – téma Povolání 
V době od 8 do 16 hodin mohou přijít děti malovat 
obrázky. Všechny obrázky vystavíme a děti 
odměníme sladkostí. Vstup zdarma.

24. Pátek PRÁZDnInOVÉ MALOVÁnÍ – téma náš kulturák 
V době od 8 do 16 hodin mohou přijít děti malovat 
obrázky. Všechny obrázky vystavíme a děti 
odměníme sladkostí. Vstup zdarma.

25. 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.

26. neděle nedělní výukové kurzy  
Výuka od 9 do 16 hodin.

27. Pondělí PRÁZDnInOVÉ MALOVÁnÍ – téma Letošní 
prázdniny 
V době od 8 do 16 hodin mohou přijít děti malovat 
obrázky. Všechny obrázky vystavíme a děti 
odměníme sladkostí. Vstup zdarma.

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

29. Středa PRÁZDnInOVÉ MALOVÁnÍ – téma Škola 
V době od 8 do 16 hodin mohou přijít děti malovat 
obrázky. Všechny obrázky vystavíme a děti 
odměníme sladkostí. Vstup zdarma.

30. Čtvrtek PRÁZDnInOVÉ MALOVÁnÍ – téma naše město 
V době od 8 do 16 hodin mohou přijít děti malovat 
obrázky. Všechny obrázky vystavíme a děti 
odměníme sladkostí. Vstup zdarma.

31. Pátek PRÁZnInOVÉ ROZLOUČEnÍ PRO DěTI A RODIČE 
Akce pro rodiče s dětmi, zábavné odpoledne od 16 
hodin, vyhodnocení prázdninového malování, vstup 
zdarma.

Změna programu vyhrazena. Provozní doba pondělí–pátek od 8:00 do 16:30 hodin. 
Informace: tel. 603142068, e-mail: kulturak.bartovice@email.cz, www.kulturak-bar-
tovice.cz, na facebooku: Společenský dům v Ostravě-Bartovicích. Jsme chráněným 
pracovištěm pro osoby se zdravotním postižením. Statutární město Ostrava nás pod-
pořilo dotací ze svého rozpočtu. Podporuje nás městský obvod Radvanice a Bartovice.

Výkup jablek
Od poloviny srpna na ulici Pod Tratí 402/4  

v Ostravě-Bartovicích
otevírací doba: 14.00–19.00 hodin  
každý den včetně soboty a neděle 

Tel. kontakt: p. Karel Trač – 724 924 490

Šestý rock fest na hradě
Již pátý ročník Slezskoostravského Rock festu open air proběhne 

opět na Slezskoostravském hradě a začne 25. srpna o půl dvanácté 
dopoledne a skončí v jedenáct hodin v noci. 

Rocková muzika zaduní ze dvou pódií, kde předvedou svůj talent 
mladé hudební kapely, vítězové amatérských hudebních soutěží 
Boom Cup a Radegast Líheň a od odpoledních až do nočních hodin 
zahrají známé rockové kapely. Ten letošní ročník přivítá rockové 
legendy, které v Ostravě již delší dobu nevystupovaly, jako jsou Aleš 
Brichta Band, Tanja, oblíbená Doga, Vilém Čok s kapelou Bypass, 
Silent Stream Of Godless Elegy a další. Ze zahraničí zavítají němečtí 
Asgaia nebo slovenští Tom Grohregin. Celým festivalem bude pro-
vázet i na kytaru hrát oblíbený moderátor a bavič Ruda z Ostravy. 
 (SED)



Elektroinstalace a hromosvody
- výchozí i pravidelné revize el. zařízení
- elektroinstalace
- opravy a údržba el. zařízení
- montáže hromosvodů

Martin Štefánik
Tel. 724 894 892, e-mail: stefanik.elektro@seznam.cz

Ostrava-Bartovice

OLYMAR domácí potřeby a železářství
1. patro OD Šenov

e-shop na www.olymar.cz
sodastream výměna bombiček 199,– | sodastream JET 1490,–  

doba ledová | sodastream GENESIS 1590,–
zavařování akce na víčka 1,60,– | grilování – koření zlaté kuře 100 g 29,–

Těšíme se na vás! Tel.: 731 161 773

(korekce v ceně)



RaB‑Noviny • Vydavatel: statutární město Ostrava – městský obvod Radvanice a Bartovice, sídlo: Těšínská 281, 716 00 Ostrava, IČ: 00845451 • Povoleno  
Ministerstvem kultury pod registračním číslem: MK ČR E‑1774 • srpen 2012 • Redakční rada: Mgr. Šárka Tekielová (předseda), Bc. A. Boháč, D. Joklová,  
Ing. Š. Košťál, L. Laštuvková, Mgr. K. Zdražilová, PaedDr. Z. Sedláčková, J. Semecký l Redakce v sídle vydavatele – tel.: 599 416 100, e‑mail: rabky@seznam.cz,  
stekielova@radvanice.ostrava.cz, ales.bohac@seznam.cz, www.radvanice.ostrava.cz • Digitální sazba, zlom a tisk: REPRONIS, Teslova 2,  

702 00 Ostrava l Redakce si vyhrazuje právo na redakční úpravy příspěvků (krácení). • Otištěné příspěvky nemusí odpovídat mínění redakce.

XVIII. BartoVIcká pouť ke sV. anně

rozloučení s deVáťáky


