
Je to krásné! Těmito slovy zhodnotila 
novou střechu Základní školy Vrchlického 
v Radvanicích její ředitelka Mgr. Hana Ostřanská.

Její radost byla opodstatněná. Poslední 
rekonstrukce střechy byla provedena před 35 
lety a její životnost byla u konce. Na řadě míst 
byla střešní krytina poškozena, takže do školy 
v době deště nebo sněžení zatékalo. Voda 
unikala i z poškozených rýn. Situace byla neú-
nosná, a tak vedení městského obvodu zadalo 
v loňském roce zpracování projektové doku-
mentace na střechu novou.

Oprava střechy probíhala od června do 
srpna tak, aby co nejméně narušila průběh 
školního roku. Rekonstrukci střechy pro-
vedla radvanická firma RAMSES OSRAVA 
spol. s r.o.. Firma zachovala červenou barvu 
střechy, plechovou krytinu vyměnila za 
nový typ značky Gepard, opravila stávající 
krov, objekt má nové hromosvody, pod-
střešní žlaby a svislé dešťové rýny, střecha 
byla vybavena také novými zachytávači 
sněhu.

„Byla to zatím největší finanční investice 
v našem městském obvodu. Peníze na opravu 
ve výši 5,87 milionu korun jsme získali díky 
podpoře zastupitele statutárního města Ostravy 
Bc. Aleše Boháče a získáním finančního trans-
feru z rozpočtu statutárního města Ostravy. 
Jsem ráda, že se oprava povedla, určitě ji ocení 
nejen učitelé a žáci. Škola prokoukla, lidé si 
nový vzhled budovy chválí,“ řekla starostka 
městského obvodu Mgr. Šárka Tekielová. 

PaedDr. Zuzana Sedláčková
Foto: BcA. Roman Pecháček
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Pojďte do divadla
V dubnu letošního roku mohli občané 

Radvanic a Bartovic navštívit divadelní předsta-
vení Dívčí válka v podání známých pražských 
umělců. Pro veliký zájem byli pozváni herci do 
Společenského domu v Ostravě-Bartovicích 
znovu, tentokrát se 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 objed-
nat telefonicky na čísle 734 136 655, popř. v před-
prodeji na www.kulturak-bartovice.cz.

Ing. Kateřina Tomanová

Pozvánka na 
zastupitelstvo 

Starostka městského obvodu  
Radvanice a Bartovice 
Mgr. Šárka Tekielová 

zve občany na 12. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, které se koná 
ve čtvrtek 13. září 2012 od 16.00 hodin 

ve Společenském domě  
v Ostravě-Bartovicích.

 27. ZÁ Í 2012 V 19 HODIN 
VSTUP 190 K    

P edprodej 734136655, www.kulturak-bartovice.cz 

SPOLE ENSKÝ D M V OSTRAV -BARTOVICÍCH 
Bartovická 459/8, 717 00  Ostrava-Bartovice 

HRAJÍ: 
Michaela Kuklová 
Václav Upír Krej í 
Veronika Nová 
Petr Jablonský 
Miroslav Šim nek 
Jindra Kriegel 

S novým školním rokem nová střecha

Takto vypadala střecha školy před  Q

rekonstrukcí, druhá fotografie zachycuje střechu 

po opravě.

Pozvánka na 
radvanické slavnosti 
s Ivanem mládkem
Srdečně zveme všechny spoluobčany na 
Radvanické slavnosti, které se uskuteční 
v sobotu 15. 9. 2012 v areálu Sokolovny 
v Ostravě-Radvanicích.
Program:
14:00 –  zahájení
14:10 –  vystoupení žáků základních škol
14:30 –  harmonikářka Naďa Mrázková
15:00 –  vystoupení žáků základních škol a 

ZUŠ E. Runda
16:00 –  harmonikářka Naďa Mrázková
16:30 –  kouzelnice Radana (program pro 

děti)
17:00 –  DUO Rascals (kouzelnické vystou-

pení s překvapením)
17:30 –  ukázka zásahu hasičů
17:45 -   vyhlášení výsledků soutěže o nej-

krásnější zahradu
18:00 –  BANJO BAND Ivana Mládka
19:00 –  skupina HEC (k poslechu a k tanci)
21:45 –  ohňostroj
22:00–24:00 – skupina HEC (k poslechu a 

k tanci)
Doprovodný program: prezentace míst-

ních spolků, kolotoče, nafukovací atrakce, 
občerstvení, výstava hasičské a záchranné 
techniky, tvarování balónků pro děti. 
Moderují David Zbavitel a Jirka Krupica – 
Radio ČAS ROCK. 

Mgr. Šárka Tekielová, starostka
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Rada městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na své 39. schůzi dne 
15. 8. 2012
-  schválila přijetí Rozhodnutí o poskyt-

nutí dotace dle podmínek poskytovatele 
Ministerstva životního prostředí ČR se síd-
lem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ 
00164801, na financování projektu „Obnova 
zeleně na hřbitově v Ostravě-Radvanicích“, 
akceptační číslo 10080266, v rámci 
Operačního programu Životní prostředí 
ČR, projednala návrh na uzavření smlouvy 
o poskytnutí podpory od poskytovatele 
Státního fondu životního prostředí ČR se 
sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, 
IČ 00020729, v rámci Operačního programu 
Životní prostředí ČR na financování pro-
jektu „Obnova zeleně na hřbitově v Ostravě-
Radvanicích“, a doporučuje Zastupitelstvu 
městského obvodu Radvanice a Bartovice 
uzavřít smlouvu o poskytnutí podpory,

-  souhlasí s návrhem odboru majetkového, 
bytového a investic se zajištěním výkonu 
zadavatelské činnosti veřejné zakázky pod 
názvem „Rekonstrukce elektroinstalace 
v objektu ZŠ, ul. Trnkovecká 55, v Ostravě-
Radvanicích“ společností: SELLER 
MORAVIA, s.r.o. se sídlem: Ostrava, 
Moravská Ostrava, Kounicova 2929/5, PSČ 
702 00, IČ 25829637,

-  vzala na vědomí informaci o podaných 
žádostech včetně žádosti statutárnímu 
městu Ostrava o poskytnutí účelové dotace 
z odvodů z loterií a jiných podobných her 
v oblasti kultury,

-  projednala žádost Mateřské školy Ostrava – 
Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková 
organizace, o souhlas zřizovatele s převe-
dením prostředků z rezervního fondu do 
investičního fondu a souhlasí s převedením 
prostředků ve výši 88 003 Kč z rezervního 
fondu do investičního fondu,

-  projednala návrhy na odpisy a likvidaci 
movitého majetku příspěvkové orga-
nizace městského obvodu Radvanice 
a Bartovice, a souhlasí s odpisy a likvidací 
movitého majetku u příspěvkové organi-
zace Základní škola Ostrava Radvanice, 
Trnkovecká 55, příspěvková organizace, 
Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 867/55, 
IČ 70987718, v celkové pořizovací hodnotě 
163.523 Kč,

-  projednala žádost ředitelky Základní školy 
Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, pří-
spěvková organizace, o výjimku ze stano-
veného počtu dětí pro školní rok 2012/2013, 
a schválila výjimku ze stanoveného počtu 
dětí na Základní škole Ostrava-Radvanice, 
Trnkovecká 55, příspěvková organizace, pro 
školní rok 2012/2013 v souladu s § 23 odst. 3 
a 4, školského zákona č. 561/2004 Sb., v plat-
ném znění,

-  rozhodla o záměru pronájmu pozemku pod 
garáží: a) parc. č. 785/26, zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú. Radvanice, 
b) parc. č. 2027/56, zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 36 m2 v k. ú. Radvanice, 
c) parc. č. 690/60, zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 24 m2 v k. ú. Radvanice, 

 d) parc. č. 632/4, zahrada o výměře 630 
m2 a 632/5, zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 16 m2 v k. ú. Radvanice, 

-  rozhodla o zadání veřejné zakázky pod 
názvem „Stavební úpravy bytového domu, 
ul. Třanovského 21, 23, 25 v Ostravě-
Radvanicích“, formou zjednodušeného pod-
limitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů a zaslání písemné výzvy zájemcům 
k podání nabídek na zhotovitele předmětné 
stavby.

Mgr. Kateřina Zdražilová
tajemnice

z jednání místní samosprávy

Soutěž o nejkrásnější 
zahradu

Až do 31. srpna 2012 se mohli obyvatelé 
Radvanic a Bartovic přihlásit do soutěže o nej-
krásnější rozkvetlou zahradu a květinovou 
výzdobu domu, kterou vyhlásila starostka 
Mgr. Šárka Tekielová. Do soutěže přihlásilo 
své zahrady, balkony a rozkvetlá okna šest 
zájemců z našeho městského obvodu. Odborná 
hodnotící komise všechny přihlášené zahrádky 
navštívila, a vítěze vyhlásí na Radvanických 
slavnostech. Na majitele nejkrásnější rostlinné 
ozdoby v našem městském obvodu čeká digi-
tální fotoaparát.  (SED)

Dopravní podnik Ostrava se aktivně zapojil 
do bezpečnostní akce s názvem „Tramvaj vs. 
chodec“. Důvodem je to, že pod koly tramvají 
končí stále více lidí, protože se domnívají, že 
když jsou na přechodu, tak mají před tramvají 
přednost. Bohužel to není pravda.

Počet dopravních nehod mezi tramvají 
a chodcem za poslední roky byl 18 (2009), 
9 (2010) a 10 za rok 2011. Při těchto nehodách 
zemřel 1 člověk v roce 2009, 2 lidé v roce 2010 
a v roce 2011 už to byli 3 lidé. Ani v jednom 
případě nedošlo k usmrcení osoby mladší 
20 let.

Odborná veřejnost se domnívá, že pře-
devším u starších lidí stálé doznívá špatná 
interpretace změny pravidla přednosti 
chodců na přechodech pro chodce z roku 
2001. Jediné správné pravidlo je: „Tramvaj 
má vždy přednost na přechodu pro chodce.“ 
Dále také platí, že v případě přecházení 
tramvajové tratě, pokud do 50 metrů není 

přechod pro chodce, nadchod nebo pod-
chod, musí dát chodec přednost tramvaji. 
Samozřejmostí je dodržování výstražných 
tabulí s nápisy „Vstup na tramvajové těleso 
zakázán“. Zákonem je také zakázáno překo-
návat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce 
potažmo tramvajové trati.

Při pohybu v silničním provoze by lidé 
měli poněkud nechat stranou své starosti 
a více se soustředit na aktuální dění okolo 
sebe. Starší lidé by měli také přihlédnout 
ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu 
(snížená mobilita, zúžené periferní vidění, 
snížená schopnost sluchu) a raději se vícekrát 
před vstupem do vozovky rozhlédnout a roz-
myslet si, nehrozí-li nějaké rychle se blížící 
nebezpečí. 

Smrt z důvodu nedodržení pravidla 
„Tramvaj má vždy přednost na přechodu pro 
chodce.“ je opravdu zbytečná.

Dopravní podnik Ostrava

Tramvaj má přednost vždycky

měření škodlivin 
v ovzduší 
u kostela Církve 
československé 
husitské

V rámci realizace projektu „Informační 
monitorovací systém průmyslového znečištění 
ovzduší v Moravskoslezském kraji“ provádí 
Zdravotní ústav v Ostravě měření škodlivin 
v ovzduší, a to nejen na území Ostravy. V rámci 
projektu jsou v provozu 3 měřicí stanice stálé, 
na kterých probíhá měření nepřetržitě po celý 
rok, a 3 stanice mobilní, které Zdravotní ústav 
v Ostravě v pravidelných intervalech stěhuje po 
celkem 36 předem vybraných místech. Místa 
pro umístění stanic byla vybrána ve spolupráci 
s městy a obcemi. 

V městském obvodu Radvanice a Bartovice 
byla pro umístění mobilní stanice stanovena 
plocha před kostelem Církve československé 
husitské na ulici Menšíkova. Cílem projektu 
je získat data o plošném znečištění ovzduší 
látkami, které pocházejí zejména z průmyslu, 
dopravy a lokálních topenišť. Výsledky budou 
k dispozici odborné i laické veřejnosti prostřed-
nictvím veřejného webu. 

Projekt „Informační monitorovací 
systém průmyslového znečištění ovzduší 
v Moravskoslezském kraji“ byl spolufinan-
cován Evropskou unií – z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj v rámci Operačního 
programu Životní prostředí. Příspěvek byl 
poskytnut na nákup monitorovací techniky 
a vytvoření informačního systému. Celková 
výše příspěvku EU činila 25.062 000 Kč. 

Dle zveřejněného seznamu intervalů měření 
mobilními měřicími systémy bylo v našem 
městském obvodu prováděno měření v termínu 
od 21. 8. do 28. 8. 2012. Další měření mobilní 
technikou je plánováno v topné sezóně, tj. 
v termínu od 20. 11. do 27. 11. 2012. Výsledky 
měření je možno sledovat na internetových 
stránkách www.ims-msk.cz, kde se každý 
může podívat, jaké hodnoty toto mobilní zaří-
zení v daném místě naměřilo.

Pavla Kolářová, odbor SŘDaŽP
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Běh naděje
V pátek 14. 9. v dopoledních hodinách se 

žáci obou základních škol v našem obvodu 
zúčastní XI. ročníku humanitární akce Běh 
naděje. Finanční příspěvek dětí startujících 
v tomto běhu je zasílán jako příspěvek na 
výzkum léků proti rakovinným onemocněním.

Josef Přibyl, T. J. Sokol Radvanice – Bartovice

Beseda o domácím 
násilí na seniorech

Herec Radoslav Brzobohatý bude hostem 
besedy Domácí násilí páchané na seniorech, 
která se bude konat v pavilonu A na výstavišti 
Černá louka 20. září od 14 do 17.30 hodin. 
Kromě ostravských a brněnských policistů, 
kteří mají zkušenosti s týráním seniorů, se 
bude hovořit i o tom, jak lze těmto lidem 
pomoci.  (RED)

divoké kočky opět 
na scéně

Ostravská travesti skupina Divoké kočky 
po delší odmlce způsobené pracovní vytí-
žeností členek opět zavítá po dvou letech do 
Společenského domu Bartovice.

Divákům se představí se svým novým 
programem, který Divoké kočky nazvaly 
Čarodějka. Vystoupení proběhne na velkém 
sále Společenského domu 14. září v 19 hodin. 
Vstupenky si můžete koupit v předprodeji na 
sekretariátu městského obvodu anebo v restau-
raci Společenského domu, a to za 170 korun. 
V den konání akce se vstupenky budou pro-
dávat za 200 korun. Na všechny se těší slečny 
Miriam, Sindy a Paloma.  (RED)

Karty sociálních systémů, tzv. sKarty, jsou 
na Úřady práce v České republice distribuo-
vány od konce června letošního roku, od čer-
vence pak jsou vydávány klientům. 

 Kdy kartu obdržíme
Každý příjemce této sKarty bude písemně 

vyrozuměn o tom, že je jeho karta na úřadu 
připravena. Nejprve tedy držitel sKarty obdrží 
od příslušného Úřadu práce dopis s výzvou 
k vyzvednutí sKarty. Při převzetí sKarty dostane 
klient příručku s návodem, jak lze kartu pou-
žívat, informaci o podmínkách použití sKarty 
a také sazebník plateb při nakládání s sKartou. 
Přičemž zdarma je pro příjemce sKarty její 

vydání jedenkrát za 4 roky, otevření a vedení 
platebního účtu, bezhotovostní platba kartou 
u obchodníka, výběr z bankomatu České spo-
řitelny ke každé dávce nebo provedení jednoho 
bezhotovostního převodu.

 Kdo kartu obdrží
Všichni příjemci nepojistných sociálních 

dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměst-
nanosti:
• rodičovského příspěvku,
• přídavku na dítě,
• příspěvku na bydlení,
• podpory v nezaměstnanosti,
• dávek v hmotné nouzi,
• dávek pro osoby se zdravotním postižením
• a řady dalších dávek.
Karta, kterou obdržíte, není určena pro výplaty 
důchodů a nemocenské.

 Výhody sKarty
Výhodou sKarty je zejména dostupnost 

a pohodlí, příjemce pro dávky nemusí chodit 
na poštu nebo na úřad. Prostřednictvím karty je 
možné čerpat dávky v kterémkoli bankomatu 
nebo přímo platit v obchodech, sKarta je 
navíc chráněna stejně jako kterákoli jiná ban-
kovní karta, jen těžko je zneužitelná a v případě 
její ztráty ji lze zablokovat. Podobný systém 
zavedla a využívá již řada evropských zemí, 
například Itálie, Velká Británie, Finsko a další, 
mimo EU třeba také USA.

sKarty budou na úřady práce zaváženy 
postupně, a to v průběhu celého druhého polo-
letí roku. Denně by mělo být na úřady práce 
v celé České republice distribuováno v součtu 
7 – 10 tisíc karet. Takový počet je zvolen, aby 
nedocházelo k přetížení jednotlivých pracovišť.

 První dávky byly vyplaceny v srpnu
Každý klient, pro něhož bude karta připra-

vena, o tom bude informován dopisem z ÚP 
ČR. První dávky byly prostřednictvím 
těchto karet vyplaceny už v srpnu, poslední 
z příjemců naopak obdrží svoji sKartu až 
v prosinci, a příspěvek či dávku od státu si 
poprvé prostřednictvím sKarty vyzvedne až 
v lednu roku 2013. Harmonogram distribuce 
sKaret počítá s tím, že nejprve budou sKarty 
distribuovány ve velkých městech. Zde v první 
řadě mezi ty klienty, kteří již dnes čerpají 
dávky prostřednictvím svých bankovních účtů.

 Držitelé průkazů TP, ZTP A ZTP/ P
U speciálních sKaret, které jsou určeny 

držitelům průkazů TP, ZTP a ZTP/ P, bude 
nutné, aby příjemci dodali na úřad práce svoji 
fotografii, která bude na sKartě uvedena. Tito 
příjemci tedy nejprve získají od Úřadu práce 
informaci, že na další pravidelnou návštěvu 
Úřadu práce (například při dokládání 
povinných dokumentů) mají přinést svoji 
portrétní fotografii. Teprve poté, co bude 
jejich karta připravena, obdrží dopis s výzvou 
k vyzvednutí své sKarty. Výhody, které dnes 
souvisí s držením průkazů TP, ZTP a ZTP/ P, 
zůstávají i nadále zachovány. Dávky, na které 
má příjemce tohoto průkazu nárok, bude čerpat 
prostřednictvím sKarty.

Pokud příjemce dávek nebude chtít s sKar-
tou nakládat a bude například chtít i nadále 
přijímat dávky na svůj vlastní účet, bude 
to možné. Možnosti, jak toho dosáhnout, se 
mu nabízí dvě. Buď příkazem provedeným na 
Úřadu práce, nebo samostatně prostřednic-
tvím bankomatu ČS. Více viz www.skontakt.
cz/sportal/menu/cs/main/nav02_pouziti_
karty.

Výjimkou jsou tzv. účelové dávky v přípa-
dech, kdy dosud nebyly dávky vypláceny peně-
žitě, ale například prostřednictvím poukázek, 
nebude možné vybrat hotovost z bankomatu či 
převést ji na svůj účet. Možnosti nákupu budou 

omezeny prostřednictvím kódu obchodníka, 
v praxi to znamená, že kartou nebude možné pla-
tit například v pohostinství či v herně.

 Kdo podá informace?
Informace spojené s sKartou podá Úřad 

městského obvodu Radvanice a Bartovice, 
sKarty bude vydávat Úřad práce v Moravské 
Ostravě, ulice 30. dubna, telefonní číslo: 
950 143 656, kde získáte další informace.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Výstava Vzpomínky 
válečného fotografa 
z druhé světové války

Ve dnech od 3. do 16. září 2012 bude 
v salónku Společenského domu v Ostravě-
Bartovicích umístěna expozice fotokopií 
autentických dobových fotografií a textových 
dokumentů Ladislava Sitenského, nositele 
britského vyznamenání, které převzal z rukou 
královny Alžběty za umělecká i historická 
fakta té doby. Součástí výstavy je beseda s její 
autorkou Ludmilou Václavíkovou a promítání 
krátkého dokumentárního filmu. Výstavu 
mohou navštívit denně v době od 8 do 16 hodin 
jednotlivci i skupiny z řad široké veřejnosti, 
škol a zájmových organizací. Hromadné 
návštěvy se zájmem o besedu a film je nutné 
předem nahlásit v kanceláři Společenského 
domu nebo na tel. 603142068, 734136655 nebo 
e-mailem na kulturak.bartovice@email.cz. 
Vstup je zdarma. Ing. Kateřina Tomanová

Co je to tzv. sKarta

Takto vypadá sKarta, kterou obdrží příjemci  Q

nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti 

státní politiky zaměstnanosti

sKarta pro držitele průkazu ZTP/P Q



Hledání 12letého chlapce
Dne 23. 6. se strážníci městské policie 

zapojili do pátrání po ztraceném 12letém 
chlapci. Pohřešovaného nahlásila matka 
poté, co chlapec v ranních hodinách odešel 
z domu, aniž by komukoli řekl kam jde, 
a nedařilo se s ním spojit. Ještě v dopoled-
ních hodinách se pak strážníkům podařilo 

chlapce najít v lesoparku v Radvanicích. 
Byl v pořádku. Pátrání tak mohlo být odvo-
láno.

Kradla v obchodě, pak na místě 
nechala kabelku

Dne 1. 8. byla hlídka městské policie 
vyslána do prodejny v Ostravě-Radvanicích, 
kde měl pracovník bezpečnostní služby 
zadržet při krádeži zboží mladou ženu. 
Když strážníci dorazili na místo, žena pode-
zřelá z krádeže zde již nebyla. Poté, co byla 

přistižena, jak s odcizenou lahví alkoholu 
opustila prodejnu, došlo mezi ní a pracovní-
kem bezpečnostní služby k menšímu přetaho-
vání, kdy se ženě podařilo z místa utéct, ovšem 
její kabelka zůstala v rukou ostrahy. Kromě 
dokladů, patřících 31leté ženě, a osobních 
věcí, se v kabelce nacházela i odcizená láhev 
vodky. Kabelku si strážníci převzali a spolu 
s oznámením o přestupku vše postoupí správ-
nímu orgánu.

Městská policie Ostrava
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Rozhodnutím prezidenta republiky č. 224, 
ze dne 27. června 2012, byly vyhlášeny volby do 
Senátu Parlamentu České republiky a volby do 
zastupitelstev krajů. Jejich konání bylo stano-
veno na pátek a sobotu 12. a 13. října 2012. 

V pátek 12. října 2012 pak volby proběhnou 
od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu 13. října 
2012 od 08:00 hod. do 14:00 hod.

V městském obvodu Radvanice a Bartovice 
se uskuteční v uvedeném termínu pouze volby 
do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, 
když volby do Senátu Parlamentu České 
republiky se netýkají volebního obvodu, který 
je tvořen mj. městským obvodem Radvanice 
a Bartovice (volební obvod č. 70 – Ostrava – 
město). 

V Moravskoslezském kraji se volby do 
Senátu Parlamentu České republiky uskuteční  
ve volebních obvodech č. 68 – Opava, č. 71 – 
Ostrava – město a č. 74 – Karviná.

Pro konání voleb do Zastupitelstva 
Moravskoslezského kraje pak stanovila 
starostka městského obvodu Radvanice 
a Bartovice počet členů okrskových volebních 
komisí (§ 15 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., 
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“) tak, že tento počet členů je 6 
v každém z volebních okrsků č. 291, 292, 293, 
294, 295 a 296, které se nacházejí na území 
městského obvodu Radvanice a Bartovice.

V níže uvedených údajích o místech konání 
voleb v jednotlivých okrscích jsou pak tučně 
uvedeny změny zařazení ulic do jednotlivých 
volebních okrsků oproti posledním volbám 
konaným mj. ve volebním obvodu Radvanice 
a Bartovice v roce 2010.
Místa konání voleb v jednotlivých okrscích 
jsou následující:

Volební okrsek č. 291 – volební místnost 
v ZUŠ Edvarda Runda, Třanovského 501/12, 
Ostrava – Radvanice pro voliče s trvalým poby-
tem na ulicích: Čapkova č. 54, 56, 58, 60, 78, 
80, 82, 84, 98, 100, 112, 116 a 128, Dopravní, 
Hraniční, Karvinská č. 249, 255, 257 a 259, 
Kobrova, Kozácká, Křístkova, Křivecká, 
Matušínského, Na Svahu, Poláškova, Ráčkova, 
Radvanická, Revírní, Rokycanova č. 1, 3 a 5, 
Světlá, Šmídova, Těšínská č. 267, 269 a 269a, 
Těžní, Tomicova, Třanovského č. 14, 16, 20, 21, 

23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 
41, 42 a 44, U Stavisek, V Osadě, Vrchlického 
č. 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53 a 57, Za 
Šachtou;

Volební okrsek č. 292 – volební místnost 
v Klubu důchodců, Těšínská 46/307, Ostrava – 
Radvanice pro voliče s trvalým pobytem na 
ulicích: Budovcova, Čapkova č. 14, 18, 20, 
22, 24, 34, 36 a 38, Dalimilova, Havláskova, 
Holešova, Hviezdoslavova, Karvinská č. 187, 
190, 192, 194, 196, 198, 200, 201, 202, 203, 
204, 205, 206, 207, 208, 214, 216, 220, 222, 
224, 226, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 244, 
246, 248, 250, 252, 254, 260, 262, 264 a 264a, 
Menšíkova, Mikšova, Pražanova, Rokycanova 
č. 6, 6a, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 21, Stromského, 
Ščerbovského, Šporovnická, Těšínská č. 271, 
273, 279, 281, 291, 297, 300, 304, 304a, 305, 
306, 308, 312, 314 a 316, Třanovského č. 3, 6, 7, 
8 a 9, Třeneckého, U Výhybky, Vrchlického č. 6, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52a, 
54, 56, 58 a 60;

Volební okrsek č. 293 – volební místnost 
v budově spol. UNIMETRA (budova bývalé 
školy  
na Lipině), Těšínská 773/396, Ostrava – 
Radvanice pro voliče s trvalým pobytem 
na ulicích: Artéská, Bendova, Bučinská, 
Do Údolí, Durčákova, Haškova, Horácká, 
Jiskrova, Kálalova, Kopcovecká, Krištofova, 
Lipinská, Ludvíkova, Maryčky Magdonové, 
Na Hrázkách, Na Ostří, Na Stezce, Na Štěpnici, 
Nad Hutěmi, Nad Kaplí, Nad Obcí, Návrší, Pod 
Kaplí, Podlesní, Podvrší, Přední, Radvanova, 
Rohova, Stařešinská, Táborská, Těšínská č. 
317, 318, 320, 321, 325, 327, 329, 335, 340, 342, 
350, 352, 354, 369, 371, 372, 373, 374, 375, 379, 
383, 385, 385a, 387, 402a, 404, 408, 410 a 418, 
Újezdní, Vardasova, Zadní;

Volební okrsek č. 294 – volební místnost 
v MŠ Bartovice, Za Ještěrkou 507/8, Ostrava – 
Bartovice pro voliče s trvalým pobytem 
na ulicích: Bémova, Dvorová, K Pískovně, 
K Rybníkům, Ke Studánce, Klaklova, Lejskova, 
Majovského, Mezní, Myslivecká, Na Okraji, Na 
Výsluní, Potoční, Radova, Sestupná, Stranou, 
Těšínská č. 427, 431, 432, 433, 437, 439, 440, 441, 
441a, 445, 446, 448, 449, 451, 453, 455, 458, 459, 
459a, 462, 464, 466, 468, 469, 470, 472, 474, 476, 

478, 479, 480, 481, 482, 483, 485, 486, 488, 490, 
492, 494, 496, 498, 500a, 501, 502, 504, 507, 508, 
512, 514, 514a, 516 a 518, U Potoka, U Pramenů, 
U Samoobsluhy, Večerkova, Za Ještěrkou;

Volební okrsek č. 295 – volební místnost 
v ZŠ Bartovice, Bartovická 129/59, Ostrava – 
Bartovice pro voliče s trvalým pobytem na 
ulicích: Bartovická, Březová, Na Pasekách, 
Nad Lučinou, Nové nádraží, Paškova, 
Pod Bažantnicí, Pod Březinkou, Pod Tratí, 
Sousedská, Šenovská, U Důlňáku, U Lesíka, 
U Statku, Za Školkou, Zahrádkářů;

Volební okrsek č. 296 – volební míst-
nost v ZŠ Trnkovecká, Trnkovecká 867/55, 
Ostrava – Radvanice pro voliče s trvalým poby-
tem na ulicích: Báňská, Batorova, Čechovova, 
Dvořáčkova, Frankevičova, Hranečník, 
Hutní, Hvězdná, Chodounského, Krušinova, 
Kubečkova, Lihovarská, Linkova, Lučinská, 
Na Kopci, Na Odbočce, Na Sedmém, Paculova, 
Pastrňákova, Pátova, Pikartská, Pošepného, 
Pulkavova, Těšínská č. 213, 213a, 213b, 215, 
217, 221, 221a, 223, 227, 228, 231, 233, 235, 237, 
238, 240, 242, 245, 247, 251, 257, 259 a 261, 
Trnkovecká, Turgeněvova, U Lípy, U Rybníka, 
Úvozní, Výzkumná, Za Hostincem;

Dle ust. § 27, odst. 2 zákona mají voliči 
povinnost prokázat při hlasování svou totožnost 
a státní občanství České republiky.

Mgr. Luboš Niessner, vedoucí odboru OaVV

Informace o volbách do zastupitelstev krajů 
a Senátu Parlamentu České republiky 

městská policie Ostrava informuje

NEPřEHLÉdNĚTE!
Ve dnech 12. a 13. října 2012 proběhnou 

volby do Zastupitelstva Moravskoslezského 
kraje, v městském obvodu Radvanice 
a Bartovice ve volebních okrscích č. 291, 
292, 293, 294, 295 a 296.

V této souvislosti upozorňujeme voliče, 
občany městského obvodu Radvanice 
a Bartovice, že pro výše zmíněné volby 
dochází ke změně zařazení ulic ve volebním 
okrsku č. 295 – volební místnost se sídlem 
v Základní škole Bartovice, Bartovická 
129/59, Ostrava – Bartovice.

Do volebního okrsku č. 295 jsou nově 
zařazeny následující ulice: Bartovická, 
Březová, Paškova, Sousedská, U Lesíka, 
U Statku, Za Školkou a Zahrádkářů. 
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SErIáL 
představujeme podnikatele 

v obvodu

V seriálu, který věnujeme podnikatelům, 
kteří působí v našem městském obvodu, nyní 
představíme restauraci Taurus a tiskárnu 
a reklamní agenturu manželů Hilových, kteří 
mají sídlo v Radvanicích.

Restauraci ani reklamní agenturu nemůžete 
v Radvanicích přehlédnout. Domy, v nichž 
sídlí, stojí totiž přímo u Těšínské ulice. A tak 
zatímco si možná ostatní obyvatelé obvodu 
stěžují na blízkost hlavní dopravní tepny, 
manželé Julie a Ing. Ivo Hilovi jsou spokojeni. 
„Díky tomu nás všichni zákazníci lehce najdou, 
nemají problém s parkováním, ani s ubytová-
ním. Když k nám chtějí zajít na oběd, nemusejí 
složitě hledat místo k parkování,“ říká Julie 
Hilová.

Tiskárna a reklamní agentura vznikla před 
15 lety. „Nabízeli jsme a stále nabízíme veškeré 
reklamní služby, výrobu reklamních tabulí, 
polepy aut, potisky plachet, děláme grafické 
návrhy. Před deseti lety jsme jako první na 
severní Moravě měli stroje na velkoplošný tisk, 
takže nás vyhledávaly třeba i firmy z Prahy. 
Tiskli jsme ve velkém a měli nejlepší ceny, 
zákazníků bylo opravdu hodně,“ vzpomínají 
na začátky manželé. Dodávají, že dnes už vel-
koplošný tisk není taková vzácnost, nicméně 
zákazníků tolik neubylo. Reklamní agen-
tura totiž tiskne i menší věci, jako jsou třeba 
vizitky, letáky, samolepky, dělá potisky triček, 
reklamních předmětů, jako jsou propisky či 
hrnky. Dnes k tomu přibyla i výroba webových 
stránek, o kterou se stará nejstarší syn manželů 
Hilových Marek.

Před šesti lety se podnikání manželů 
Hilových rozrostlo o restauraci s ubytováním. 
„Nikdy jsem nechtěla restauraci, ale prostě 
si to vynutila situace,“ usmívá se paní Julie. 
„Klientům, kteří za námi jezdili z daleka, jsme 
museli zajistit ubytování, dopravu do naší 
firmy… Bylo to trochu komplikované, takže 
když nám soused nabídl ke koupi zahradu, tak 
jsme příliš neváhali,“ dodává Ing. Ivo Hila. 
Na místě zeleného trávníku dnes stojí restau-
race Taurus, která nabízí 140 míst k sezení, 

venkovní posezení, nechybí dětský koutek. 
Dostatek místa s oddělenými salonky umož-
ňuje konání několika různých akcí najednou, 
aniž by se lidé rušili. Denně tu navaří kolem 
dvou set jídel, na takzvaných meníčkách si tu 
denně pochutná 160 strávníků.

K restauraci náleží i ubytování o sedmi 
prostorných pokojích s kapacitou 21 míst. 
Využívají je pro své klienty nejen Hilovi, ale 
také místní firmy z Radvanic a Bartovic. „Je 
to pro ně výhodné, nemusejí nikam jezdit, mají 
zajištěné jídlo, přespí a druhý den ráno mohou 
do firmy dojít i pěšky,“ vysvětluje Julie Hilová, 
proč se s manželem rozhodli rozšířit restauraci 

o ubytovací prostory. Na otázku, jestli to pro 
klienty není moc hlučné místo, Ing. Ivo Hila 
doplní: „Ne, to opravdu není. Pokoje jsme 
schválně situovali na druhou stranu objektu, 
jsou odděleny ještě chodbou. Pokoje jsou navíc 
velké a plastová okna mají na druhou stranu od 
ulice. Ten hluk je tam pak minimální.“

Spousta lidí a firem využívá prostory 
restaurace k nejrůznějším společenským 

akcím. Konají se tu večírky, oslavy narozenin, 
svatby, ale také pohřební hostiny, protože 
hned vedle stojí kostel Neposkvrněného početí 
Panny Marie. „Nejsme taková klasická pivní 
hospoda, takových je kolem spousta. Máme 
trochu jinou filozofii. Říkáme, že pro nás není 
hlavní sezona léto, ale ta pro nás začíná s nástu-
pem podzimních měsíců. Lidé se totiž přesunují 
ze zahrádek a od grilů do restauračních prostor, 
oslavují konec roku, firmy bilancují. A to je 
u nás plno, místo je třeba si objednat už měsíc 
dopředu. Třeba už teď víme, že 21. prosince 
jsme úplně plní,“ uzavírá Ing. Ivo Hila.

PaedDr. Zuzana Sedláčková
Tiskárna TAURUS
Těšínská 256, Ostrava-Radvanice, 
Tel.: 596 232 794, mobil: 603 471 098, 605 262 939
E-mail: reklama.hila@volny.cz
hila.gita@volny.cz, ivohila@seznam.cz
Restaurace a hotel TAURUS 
Těšínská 260, Ostrava-Radvanice 
mobil: +420 739 035 842
e-mail: hotel-taurus@seznam.cz

Společenský dům v Ostravě-Bartovicích při-
pravil ve spolupráci s vydavatelstvím Repronis 
velmi zajímavý a ojedinělý projekt s názvem „Ze 
čtenáře spisovatelem“. Cílem projektu je zejména 
motivovat talentované či ostýchavé autory k vydání 
vlastní publikace – ať už pro radost, seberealizaci 
nebo přímo ke komerčním účelům. V praxi se 
setkáváme stále s „malými“ díly nadaných autorů, 
studentů, mladých lidí, dětí, ale i osob zralého 
věku, kteří mají k literatuře blízko zejména jako 
čtenáři, nicméně bývá jejich snem také „něco 
napsat“. Neznají cestu, jak toho dosáhnout, jakým 
způsobem zajistit financování vydání svého autor-
ského díla. Mnoho úžasných a zajímavých děl tak 
nespatří světlo světa. Nemusí jít rovnou o romány, 
ale lze potěšit třeba babičku vydáním jejich 
vlastních receptů, sepsat dědovy paměti, zvěčnit 
obrázky či fotky dětí s jejich vtipnými výroky.

Zájemci se mohou účastnit motivačních 
seminářů tvůrčího psaní ve Společenském domě 

v Ostravě-Bartovicích, kde budou metodicky 
vedeni ke vzniku jejich prvních literárních děl. 
Ve spolupráci s ostravským vydavatelstvím 
Repronis budou za finančně výhodných pod-
mínek vznikat „knihy na klíč“ z Edice Domov 
(knihy vyrobené bez ISBN, jen pro potřebu 
autora a jeho blízkých. např. deníky, kuchařky, 
dětské říkanky), a z Edice Fórum (s ISBN, jedná 
se o standardní publikace, u kterých se očekává 
jistá úroveň). V návaznosti na dosaženou úroveň 
lze pak dále systematicky a v definovaných 
fázích rozvíjet talentovou soutěž, soutěž o nej-
krásnější knihu, popř. další soutěže v kategoriích 
podle možností a uvážení zainteresovaných 
stran. Vedle možnosti vlastní seberealizace 
a možnosti publicity lze do projektu zahrnout 
školy, neziskové organizace apod.

Projekt je prospěšný celospolečensky, 
a předpokládá se jeho rozšíření i v následují-
cích letech nad rámec regionu. V letošním roce 

lze zahájit projekt a ukončit jako úspěšný se 
vznikem několika desítek nových spisovatelů 
či psavců, kteří již na vánoční trh dodají své 
první publikace nebo vytvoří jen vánoční dárky 
v podobě vlastních knih pro své blízké a pří-
buzné. 

Společenský dům může zájemcům také 
zorganizovat křest jejich knihy za účasti zají-
mavých osobností z kultury.

Pokud máte ambice se literárně realizo-
vat nebo vydat své dílo jen tak pro potěšení, 
kontaktujte Společenský dům v Ostravě-
Bartovicích, tel. 603 142 068, 734 136 655, 
e-mail: kulturak.bartovce@email.cz, www.
kulturak-bartovice.cz

Ing. Kateřina Tomanová

Tiskárna Ing. Ivo Hily vznikla před 15 lety

Projekt ze čtenáře spisovatelem



RaB noviny 6

Naši jubilanti v září 2012
Blahopřejeme!

Kolářová Zdeňka, Postupová Marie, Botoš Aladár, Szwedová Danka, Čalová Bronislava, 
Skalová Anna, Varadzin František, Kuchníková Dagmar, Plesník Jaroslav, Sapík Bohuslav, 
Kempný Aleš, Lisová Stanislava, Langrová Marie, Boháčová Zdeňka, Zimmer Stanislav, 

Skupník Miroslav, Honzek Václav, Obluk Vilém, Klusková Jitřenka, Pavelek Václav, Vaněk 
Jiří, Bartuselská Věra, Vajdák Rostislav, Bělicová Drahoslava, Jakša Alois, Pavlasová 

Soňa, Koblížek Jaromír, Zarembová Drahomíra, Grzegorzeková Božena, Rumanová Anna, 
Hacholová Vilemína, Dudková Ludmila 

 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-
Jedu, jedu z kopečka ztrácím při 
tom kolečka

Během 
půjčování

Pobočka KMO v Radvanicích-
Plnou parou!-soutěž z historie 
Ostravy

4.9. 15.00 KD při DPS Bartovice – Vítejte po 
prázdninách s opékáním klobás 

4.9. 16.00 ZO SPCCH – výborová schůze

5.9. 15.00 KD Radvanice- Zahájení činnosti 
po prázdninách

6.9. 15.00 KD Bartovice- Povídání o zážit-
cích z končícího léta

7.9. 9:00 Pietní akt ke Dni horníků

11.9. 14:00 Komise školství, mládeže a sportu-
zasedací místnost

12.9. 15.00 Komise sociální-obřadní síň úřadu

12.9  15.00  41. schůze Rady MěOb Radvanice 
a Bartovice – kancelář starostky 

13.9. 16.00 12. zasedání Zastupitelstva 
Společenský dům Bartovice

14.9. 16.00 ZO SPCCH – zájezd

14.9. 18:00 ČSV o.s. ZO Radvanice-Výborová 
schůze

15.9. 13.00 SDH Radvanice-Radvanické slav-
nosti-prostory TJ Sokol Radvanice

17.9. 16.00 Kontrolní výbor-zasedací místnost

18.9. 15.00 KD při DPS Bartovice – 
Společenské hry

19.9. 15.00 KD Radvanice-Humor je náš 
koníček

19.9  15.00  komise životního prostředí – zase-
dací místnost 

20.9. 15:00
KD Bartovice- Co s načatým pod-
zimem-burza květin mezi členy 
klubu 

21.9. 12:30-
14:30

Pobočka KMO v Radvanicích-
Neobvyklí pasažéři-výtvarná 
dílna pro děti

26.9  15.00  42. schůze Rady MěOb Radvanice 
a Bartovice – kancelář starostky 

v měsíci září

Kalendář
událost í

Jubilant oslavil 
pětaosmdesát

V měsíci červenci oslavil své krásné životní 
jubileum pětaosmdesát let v osobní pohodě 
pan Břetislav Slíva. Jubilantovi, dlouholetému 
obyvateli našeho městského obvodu, osobně 
pogratuloval místostarosta Ing. Štěpán Košťál 
a matrikářka Bc.Šárka Krkošková. Do dalších 
let oslavenci přejeme pevné zdraví, životní 
elán, stálé zdraví a dobrou náladu.

Text a foto: Bc. Šárka Krkošková, odbor OaVV

V sobotu dne 13. 10. 2012 pořádá 
Římskokatolická farnost Ostrava Radvanice 
ve spolupráci s Ostravským děkanátem 
a Městským obvodem Radvanice a Bartovice 
již V. ročník přehlídky schol z Ostravy a okolí 
pod názvem Radvanický Superschol. 

Radvanický Superschol nabízí prostor všem 
mladým hudebním souborům v Ostravě a okolí, 
které se věnují křesťanské hudbě. Ve srovnání 
s předchozími ročníky jsme se letos rozhodli 
z úsporných i organizačních důvodů uspořá-
dat celou akci pouze v prostorách fary, farní 
zahrady a kostela. Dopoledne s workshopy 
ve škole tedy letos nebude! 

Začínáme dopolední společnou bohosluž-
bou v 11.11 hodin v kostele, po které se farní 
zahrada, fara i kostel otevřou ke společnému 
setkání superscholistů. Od 12.00 hodin dostane 
každý soubor prostor k nácviku. Zároveň budou 

na farní zahradě připraveny 
hry, různá hudební zpest-
ření, prostor pro společná 
setkání a zázemí pro občerstvení (teplé nápoje 
zdarma, velmi levně se bude prodávat guláš 
a párky),. Přesně v 16 hodin začíná v kostele 
koncert schol, na kterém jednotlivé soubory 
předvedou své umění. 

Srdečně zveme všechny příznivce křesťan-
ské hudby mladé generace a těšíme se na zají-
mavé a netradiční hudební setkání.

Bližší informace na www.farnostradvanice.
cz a www.superschol.ic.cz.

Za ŘK farnost Ostrava Radvanice
Mgr. Marek Jargus, farář
www.farnostradvanice.cz

Tuto akci finančně podpořili: 
Městský obdvod Radvanice a Bartovice 
a farnosti Ostravského děkanátu

radvanický Superschol 
se letos zakulatí

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. 9. 2012 do 30. 11. 2012 
bude slečna Marcela Baronová a provoz hřiště 
se bude řídit tímto rozpisem:

PONDĚLÍ, ÚTERÝ, PÁTEK
 13:30–19:30 hod. – veřejnost
SOBOTA, NEDĚLE
10:00– 2:00 hod. – veřejnost
přestávka 12:00–13.30 hod.
13:30–19:30 hod. – veřejnost

Hřiště je mimo provoz, UZAVŘENO pro 
veřejnost: STŘEDA, ČTVRTEK

Vedení ZŠ Vrchlického

Provoz školního hřiště od září

Kdysi na Karolině
Statutární město Ostrava, Archiv města 

Ostravy zve na tradiční zářijovou výstavu 
s názvem Kdysi na Karolině aneb Když za 
humny vyrostou doly a hutě. Slavnostní zahá-
jení proběhne v úterý 4. září 2012 v 15.00 hod. 
ve vestibulu Nové radnice. Výstava je veřej-
nosti volně přístupná sedm dnů v týdnu, v pra-
covní dny od 8.00 do 19.00, v soboty a neděle 
od 9.00 do 19.00 v době od 4. do 30. září 2012.

Výstava Kdysi na Karolině aneb Když za 
humny vyrostou doly a hutě v kostce přibližuje 
dramatickou proměnu této kdysi zemědělské 
oblasti s mlýnem za městskými hradbami 
v průmyslovou zónu, postupně splývající 
s rozrůstajícím se městem. V historickém sledu 
umožňuje sledovat příchod investorů a tech-
nologickou i majetkovou provázanost jednotli-
vých subjektů.  Blažena Przybylová
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Dne 12. 9. 2012 vzpomínáme 
1. smutné výročí úmrtí 

pana 

Jiřího Knybla 
s Ostravy-Radvanic. 

Vzpomíná manželka s rodinou. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou 

s námi.

Dne 15. 9. 2012 vzpomeneme  
5. výročí, kdy nás navždy opustil 

pan 

Pavel Gurný 
S láskou vzpomíná manželka  
Jana, synové Tomáš a Michal 

s rodinami.

Dne 14. 9. 2012 se dožívá 
pan 

Václav Pavelek  
70 let. 

Hodně zdraví a spokojeností do dalších let 
přeje manželka Erna, synové Václav a Dalibor 

s rodinami. Pravnuci Štěpánek a Simonka 
posílají sladkou pusu.

Statistiky prokazují, že také senioři ve vyšším 
věku se stávají oběťmi domácího násilí. Snášejí 
šikanu ze strany blízkých a tiše trpí. Proč se 
nebrání a nic nepodniknou?

Senioři se za svou situaci stydí, což umocňuje 
i aktuální zdravotní stav (nemoci) související se 
stářím. Stejně je překážkou zjištění existence 
domácího násilí častá sociální izolovanost 
seniorů. Obavy ale směřují také k reakcím okolí  
odsouzením seniora za selhání v roli vychova-
tele, neboť osobami násilnými jsou často právě 
potomci. Zvláštní kategorií je selhání péče 
o senio ry (ať už domácí či institucionální) spočí-
vající v nerespektování lidské důstojnosti. 

Nejčastěji je osobou ohroženou senior (rodič) 
a násilnou osobou dítě (potomek), případně další 
příbuzní, vnuci, sourozenci, ale i osoby pečující 
o seniora. Opětovně se stávají obětí týrání seniorky 
žijící bez partnera (vdovy apod.), obývající domác-
nost se synem, závislým (např. toxikomanem, 
alkoholikem či gamblerem), nebo psychicky 
nemocným. Syn je však často závislý na penězích 
matky, i možnosti obývat její příbytek. Žena tak 
mnohdy není schopna rozvázat své mateřské pouto 
k synovi, přes všechny ústrky syna doma trpí. 

Jak se násilí násilí na seniorech projevuje? 
Může jít o donucování k určitým činnostem, 
ovládání i omezování oběti, vulgární ataky, per-
manentní kritiku, zesměšňování, ale i fyzické 
násilí, psychické týrání. Do tohoto spektra náleží 
i ekonomické zneužívání, psychické, emoční 
týrání. Spolu s popsaným zlým nakládáním lze 
ale připomenout i zanedbávání seniorů spočívající 
například v odpírání péče, nezajištění a opomíjení 
potřeb seniorů, nedostatečná strava (odpírání 
potravin). Násilí na seniorech je pácháno v domá-
cím prostředí i různých ústavech (institucionální 
násilí). Příbuzní jej zpočátku nemusí registrovat. 

Při incidentech domácího násilí dochází k poni-
žování lidské důstojnosti, počátky mohou mít 
i mírnější průběh, urážky, okřikování, kritika, napo-
mínání. Gradovat však může jednání omezováním 

seniorů s odůvodněním „nikam nechodíš, nic nepo-
třebuješ“, a končit může fyzickým ubližováním, 
ohrožením zdraví i života člověka. Domácí násilí je 
charakterizováno neměnností rolí (osoba ohrožená 
/ násilná osoba), opakovaným jednáním – dlouho-
dobostí. 
 Statistika

V České republice lze vykázat násilnou osobu 
již pět let (od roku 2007). Policisté v průběhu let 
registrují nárůst vykázání, ale také zvýšení počtu 
ohrožených seniorů, a to konkrétně na trojnáso-
bek. Zamíříme-li na Ostravsko, pak konstatujeme 
nárůst ohrožených seniorů domácím násilím 
(u zjištěných případů a vykázání) v letech 2010, 
2011. Křivka nárůstu není nikterak dramatická, 
nicméně zvýšení počtu seniorů jako osob ohrože-
ných, je dle našich statistik zřejmá. Zatímco v roce 
2009 jsme zaznamenali u vykázání celkem čtyři 
ohrožené seniory na Ostravsku, v roce 2010 jich 
bylo již 3x víc – 12 osob ohrožených, v roce 2011 
bylo detekováno devět ohrožených seniorů při 
vykázání. Za pět let (2007–2011) vykázali ostrav-
ští policisté celkem dvěstěkrát, z toho registru-
jeme 30 ohrožených osob starších 61 a více let (28 
žen a 2 muži), což je 15 procent z celkového počtu. 
 Víra i beznaděj

Opakovaně byl vykázán z obydlí v Ostravě 
29letý muž. Naposledy rozhodl policista o vyká-
zání muže z obydlí v dubnu 2012. Ataky vnuka 
vůči 77leté babičce měly gradovat dle klasického 
schématu. Vulgarismy i urážky byly stupňovány ve 
fyzický atak, kdy měl vnuk babičku uhodit do tváře. 
Vnuka přitom měla rozlítit bezvýznamná příčina. 
Byť žena utrpěla zranění, incident ještě policistům 
neoznámila. Učinila tak později, po dalším inci-
dentu, kdy se muž snažil ženu škrtit. Fyzický atak 
doprovázel verbálními výhrůžkami zabitím. Žena se 
měla nakonec ubránit. Až poté měla žena v obavách 
přivolat policii. Zpočátku však odmítala vypovídat, 
odmítala i stíhání vnuka. Nutno říci, že policisté 
speciálního týmu tohoto muže však nevykazovali 
poprvé. Tato násilná osoba totiž patří mezi ostravské 

„rekordmany“ (možná i „rekordmany“ v republice), 
neboť byla z obydlí vykázána již celkem třikrát. 

Kýženou pomoc mohou týraní senioři nalézt 
nejen na služebnách Policie ČR (popř. na lince 
158), ale také v oblasti sociálních služeb, kon-
krétně v poradnách pro oběti trestných činů. 
Specializovanými pracovišti, která nabízejí pomoc 
přímo osobám ohroženým domácím násilí, tedy 
i týraným seniorům, jsou intervenční centra. 
V rámci Ostravska působí Intervenční centrum 
Ostrava (IC). Zde mohou senioři najít odbornou 
pomoc, psychologickou podporu, získat potřebné 
informace a doporučení, která povedou k vyřešení 
jejich problému s domácím násilím. Převážná část 
seniorů, kteří se na IC obrací je týraná svými blíz-
kými, nejčastěji svými vlastními dětmi, příp. vnuky. 
Ze zkušeností pracovníků IC vyplývá, že největší 
překážkou, kterou musí senior v případě domácího 
násilí překonat, je rozhodnutí, že potřebné (nutné) 
kroky, které vedou k zajištění bezpečí seniora, je 
nutno v těchto případech konat právě proti svým nej-
bližším. Na zdárném vyřešení mnohdy závažných 
případů se nezastupitelně podílí další rodinní přísluš-
níci či blízké okolí, které seniora na této těžké cestě 
provází. Zásadní může být také pomoc zdravotníků 
(lékařů, sester), kteří si povšimnou zranění (často 
opakovaných), která senior iracionálně odůvodňuje, 
případně nápadného zhoršování jejich zdravotního 
stavu. V neposlední řadě mohou významně pomoci 
i sociální pracovnice městských úřadů, na které se 
senioři často obracejí paradoxně se zcela jinými 
problémy, než je jejich týrání. Hradbu mlčení mohou 
napomoci prolomit i sousedé, kterým se senioři v kri-
zové situaci svěří.

Seniorům lze znovu připomenout, že nikdo 
není povinen snášet ponižování, omezování, 
vyhrožování, fyzické napadání, ekonomické 
vydírání, a to ani ze strany svých nejbližších!

por. Mgr. Gabriela Holčáková

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST OSTRAVA RADVANICE
Vás zve ke společnému prožití

POUTNÍ SLAVNOSTI
kostela Neposkvrněného početí Panny Marie.
 VIGILIE SLAVNOSTI – sobota, 8. 9. 2012
17:30  Mše svatá zpívá schola mladých 
18:15  Adorace spojená s meditativní modlitbou růžence
 DEN SLAVNOSTI – neděle, 9. 9. 2012
9:00  Poutní mše svatá 
Poutní promluva – PhDr. Pavel Ramík, ženatý jáhen a kancléř BOO
Chrámový sbor zpívá od Zdeňka Fibicha: Missa brevis, op. 21

Braňme se domácímu násilí na seniorech
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 Vím, že pozorný čtenář si po přečtení 
titulku řekne: Ten Semecký se asi zbláznil. 
Ale když si připomeneme nedávnou dobu, 
kdy se uhlí nazývalo „černým zlatem“, tak 
v Radvanicích na Dole Ludvík se skutečně 
ono zlato těžilo. A nebylo ho málo. Důl 
byl založen v roce 1898, tedy vzpomínky 
staré 114 let. Důl Ludvík byl vybudován 
ve střední části revíru OKD. Šachta byla 
pojmenována podle knížete Ludvíka Salm-
Reifferscheida. Hloubení začalo v roce 
1898 uprostřed bukového lesa, a tak se 
šachtě mezi místním obyvatelstvem začalo 
říkat „Bučina“. V roce 1900 bylo dosaženo 

karbonu. Ale již v roce 1901 byla těžba spolu 
s hloubením v hloubce 334 metrů zastavena 
pro stálé potíže s vodou. Po několika přestáv-
kách v roce 1911 byl důl prohlouben do 572 
metrů a od té doby se již těžba stala pravidel-
nou. Uhlí se dopravovalo k třídění lanovkou 
dlouhou 2,86 km.

Poprvé se na Ostravsku slavil „Den hor-
níků“, v září 1949. Letos je tomu právě 63 let.
Na Dole Ludvík skončila těžba v roce 1997, 

obě jámy, byly odstřeleny a zasypány.
Dodnes žije mezi námi dost pamětníků 

tohoto dolu, a tak je časté vzpomínání na 
šachtu „živitelku“ stále aktuální. Lidé jsou 
sdruženi v Klubech hornických důchodců, 
kde se pravidelně scházejí. Na šachtě praco-
valo střídavě až 1500 zaměstnanců. Byli to 
nejenom muži, ale i ženy, které přispívaly 
svou prací k chodu této šachty. Většina jich 
pocházela z Radvanic nebo z Bartovic. Nutno 
ještě dodat, že na této šachtě pracovali také 
do roku 1954 vojáci takzvaní „pétépáci“. 
Taková byla tenkrát doba!

Na této šachtě pracovali celé rodinné 
klany. Nikdy však nechyběl pravý hornický 
humor, jako tomu bylo i na ostatních šach-
tách. Šachta žila i sportem, hudbou, divadlem 
a dalšími zájmovými kroužky. Po patnácti 
letech od likvidace této šachty, můžeme 
jen vzpomínat na kolektivy poctivých 

pracovníků, kteří dnes prožívají důchodový 
věk, a někteří již odešli do „hornického 
nebíčka“. Radvanice však přišly o panoramu 
dvou šachetních věží a zůstal jen areál šachty 
a v něm vzrostlé stromy. Dodnes se této 
lokalitě říká „Na Bučině“. Nechť několik 
zveřejněných fotografií tohoto Dolu Ludvík 
čtenářům připomene, jak se na této šachtě 
pracovalo a žilo.

Jaroslav Semecký
Foto a kresba: archiv Jaroslava Semeckého

Na Ludvíku se kopalo zlato

městská policie zve 
na bezplatný kurz 
pro veřejnost

Městská policie Ostrava zve po prázdni-
nové přestávce na další z letošních bezplat-
ných kurzů, které pořádá v rámci projektu 
Bezpečnější Ostrava. Koná se ve středu 
26. září 2012 od 16 hodin. Místem konání 
bude budova na ul. Hlubinské 6 v Moravské 
Ostravě (bývalé ředitelství městské policie).

Zářiové téma setkání s občany jsme 
nazvali Kde a jak hledat pomoc? Hovořit se 
bude o tom, jak postupovat, když se člověk 
stane obětí trestného činu, kam se může obrá-
tit s žádostí o pomoc a jak se může domoci 
případné škody, která mu takto vznikne. 
Hovořit se bude i o nutné obraně, účastníkům 
kurz budou objasněny zákonné podmínky, 
které jsou pro její posouzení rozhodující. 
Samozřejmě nebude chybět oblíbená sebe-
obrana a i tentokrát bude připraven dětský 
koutek pro děti účastníků kurzu. 

Bližší informace rádi poskytneme na tel. 
599 414 165, 950 739 407 nebo prostřednic-
tvím elektronické pošty na adrese info@
mpostrava.cz.

Není potřeba se předem na kurz přihla-
šovat.

Městská policie Ostrava

Vzpomínka 
na horníky

Památku horníků uctí také vedení 
městského obvodu Radvanice a Bartovice. 
Vzpomínková akce se uskuteční 7. 9. 2012 
v 9 hodin u pomníku před Základní školou 
Vrchlického v Radvanicích.  (red) 
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Dopravní soutěž Mladý cyklista probíhá 
na naší škole každým rokem, a účastní se jí 
opravdu stále více závodníků. Dokonce starší 
z nich mají při kvalitních výsledcích doprav-
ního testu i jízd zručnosti šanci postoupit do 
okrskového kola soutěže, kde přibývá orientace 
a manipulace s mapou, jízda na 
dopravním hřišti a náročnější 
zdravověda. Poslední soutěž 
proběhla na konci školního roku 
22. června.

Dopravní soutěž, to je oblí-
bená jízda zručnosti – co se pro 
to musí udělat?

 Ohlídat volný prostor 
před školou, aby zde v daný 
den neparkovaly žádné vozy. 
Postavit trasu i nakreslit směr 
jízdy pro závodníky, opravo-
vat kužele i další překážky při 
„nehodě“ a doplňovat „vycinta-
nou“ vodu u překážky – převá-
žení kelímku s vodou.

Upozorňovat jednotlivé závodníky na start, 
odstartovat jim a přesně měřit běžící čas, zapi-
sovat trestné body za „kiksy“ na trati.

Upozornit diváky na nevhodné chování 
a také, aby nevstupovali závodníkům na trať! 
Zajistit prostory pro zaparkování kol  
a koloběžek před i po soutěži.

Nesmí pršet!!! 
Dopravní soutěž, to jsou opravdové dopravní 
testy (jako v autoškole) – co se pro to musí 
udělat?

Připravit sady testů různých obtížností 
pro jednotlivé věkové skupiny (testy píše celá 
škola). Testy co nejdříve opravit a zapsat body 
do seznamů tříd. Vytvořit seznamy závodníků 
podle kategorií: 

koloběžky
cyklisti 1. a 2. ročník
cyklisti 3. a 4. ročník
cyklisti 5. až 9. ročník 
in-line bruslaři 
Dopravní soutěž, to jsou stupně vítězů –  

co se pro to musí udělat?
Dlouho dopředu, oslovit kompetentní 

osoby na SRPŠ a v organizaci BESIP, a nakou-
pit či vyzvednout si ceny, přinést sladkosti. 

Nachystat vhodné ceny do tašek pro vítěze ve 
všech kategoriích a dále podle počtu určit, co 
obdrží každý ze závodníků (většinou se jedná 
o propagační leták o bezpečnosti a drobnou 
reflexní samolepku).

Zajistit tiskopisy diplomů a vypsat dopředu 

vše mimo jmen vítězů (abychom se v den D při 
vyhodnocení už nezdržovali)

 Pořídit fotodokumentaci celé akce.
Tímto tedy velmi děkuji SRPŠ a BESIPu za 
dárky i sladkosti nejen pro vítěze. Paní učitelce 
Martině Linhartové za fotografování v prů-
běhu celé akce. Žákům VIII. A třídy – Pavlu 
Čajkovi, Jiřímu Zemčákovi, Jiřímu Tomíčkovi, 
Ladislavu Duboveckému, Kristýně Krausové, 
Adéle Kalužové a Vendulce Tománkové za 
perfektní pomoc při postavení, hlídání i úklidu 
závodní tratě, přesnou časomíru a občasnou 
pomoc nejmladším závodníkům při zvládání 
záludnosti cyklistické tratě. Děkuji také všem 
třídním učitelům za diváckou podporu, celému 
pedagogickému sboru za zadání dopravních 
testů v jednotlivých třídách, vychovatelkám 
v družině i paní vychovatelce školního klubu 
Šárce Ševčíkové za pomoc při přebírání a vydá-
vání kol a koloběžek z učebny, a panu školní-
kovi Pavlovi Šebestovi, bez jehož pomoci by 
celá akce neproběhla.

Jak již bylo řečeno, dopravní soutěž nestojí 
na jediném člověku, ani se „nesfoukne“ za půl 
hodiny. 

 Mgr. Jana Matalová, ZŠ Vrchlického
Foto: Martina Linhartová

Jak připravit dopravní soutěž

Název školy: Základní škola Ostrava-
Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 
organizace

Sídlo školy: Vrchlického 401/5, 716 00 
Ostrava-Radvanice 

web školy: www.zsvrchlickeho.cz 
IČO: 70987700
e-mail: zsvrchlickeho@seznam.cz
Telefon: 
  sekretariát  596 232 129
  jídelna 596 232 282
  družina 596 232 27
  sborovna Havláskova ul. 596 232 276
  škola ul. Bartovická 59 596 227 544
 e-mail: zsbartovice@seznam.cz

Zápis do I. tříd: 
čtvrtek 17. 1. 2013 : 12,00–17,00 hod. 
pátek 18. 1. 2013 : 12,00–17,00 hod.
Školní rok 2012/2013 
Začátek školního roku: 03. 09. 2012
Podzimní prázdniny: 25. 10. 2012 – 26. 10. 2012
Vánoční prázdniny: 22. 12. 2012 – 02. 01. 2013
Vyučování v roce 2013 začíná: 03. 01. 2013
Pololetní prázdniny: 01. 02. 2013
Jarní prázdniny:  04. 02. 2013 – 10. 02. 2013
Velikonoční prázdniny: 28. 03. 2013 – 

29. 03. 2013
Ukončení školního roku: 28. 06. 2013
Hlavní prázdniny: 29. 06. 2013 – 01. 09. 2013

Vedení školy ZŠ Vrchlického

Informace o škole a školním roce 2012/2013

Přípravná třída zŠ 
Ostrava – radvanice, 
Vrchlického 5

Pokud máte doma dítě ve věku od 5 – 7 let 
a nechodí do mateřské školy, máte možnost jej 
přihlásit do přípravné třídy na naší škole. 

V přípravné třídě je výuka bezplatná, děti 
se vzdělávají podle Školního vzdělávacího 
programu pro děti předškolního věku. Kapacita 
dětí ve třídě je 15 žáků, což umožňuje individu-
ální přístup ke každému dítěti.

Formou her v oblasti matematických 
představ, rozumového poznávání, zdokonalo-
vání ve výslovnosti, jazykových dovedností 
a mnoha dalších programů, se děti připravují na 
budoucí vstup do první třídy.

Pokud máte zájem o více informací, stačí 
si zavolat nebo osobně zajít na sekretariát naší 
školy.

Hana Šamalová, třídní učitelka

základní umělecká 
škola E. runda
pobočka Ostrava 
radvanice

Pro školní rok 2012–2013 jsme připravili 
nabídku možností vzdělávání vašich dětí 
v hudebním a výtvarném oboru.

V hudebních oborech si děti mohou vybrat 
některý ze strunných, dechových nebo kláveso-
vých nástrojů. Nabízíme také výuku zpěvu.

Pro nejmenší nabízíme setkávání 
v „Přípravné hudební výchově“, kde se vaše 
děti hravou formou seznámí se základy hudby 
a mohou si následně zvolit některý z hudebních 
nástrojů pro své další vzdělávání. 

Ve výtvarném oboru se děti mohou sezná-
mit se všemi technikami malířství, budou také 
pracovat s keramikou, která může oživit váš 
domov.

V hlavní budově je navíc realizována výuka 
tance a dramatické výchovy.

Přijďte mezi nás a rozšiřte řady našich 
hudebníků, ze kterých se již celá řada výrazně 
uplatnila jak na různých soutěžích, tak v pro-
fesionálním životě. Stejně krásné je však také 
amatérské pěstování hudby, která se pak stane 
hodnotným celoživotním průvodcem.

V tom všem chceme být vám i vašim dětem 
nápomocni.

Bližší informace vám rádi podáme osobně 
nebo na telefonních číslech: 733 547 254, pří-
padně 596 232 167.

Uzávěrka příštího 
čísla: 18. 9. 2012



PrOGram 
SPOLEČENSKÉHO dOmU V OSTraVĚ-BarTOVICÍCH zářÍ 2012

 1. Sobota Uzavřená společnost – velký sál
 2. Neděle Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní  

Výuka od 9 do 16 hodin.
 3. Pondělí VZPOMÍNKY VÁLEČNÉHO FOTOGRAFA 

Z 2. SVĚTOVÉ VÁLKY  
Výstava představuje fotokopie autentických 
dobových fotografií a textových dokumentů 
pana Ladislava Sitenského, vstup zdarma 
v 8–16 hodin.

 4. Úterý VZPOMÍNKY VÁLEČNÉHO FOTOGRAFA 
Z 2. SVĚTOVÉ VÁLKY  
Zdarmav 8–16 hodin, salonek SD.
ZUMBA Opět zumbíme!  
V 18:30 hodin, hlavní sál. Cena 60,- Kč.

 5. Středa VZPOMÍNKY VÁLEČNÉHO FOTOGRAFA 
Z 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 
Zdarma v 8–16 hodin, salonek SD.

 6. Čtvrtek VZPOMÍNKY VÁLEČNÉHO FOTOGRAFA 
Z 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 
Zdarma v 8–16 hodin, salonek SD.

 7. Pátek VZPOMÍNKY VÁLEČNÉHO FOTOGRAFA 
Z 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 
Zdarma v 8–16 hodin, salonek SD.

 8. Sobota Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní 
Výuka od 9 do 16 hodin.

 9. Neděle Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní 
Výuka od 9 do 16 hodin.

10. Pondělí VZPOMÍNKY VÁLEČNÉHO FOTOGRAFA 
Z 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 
Zdarma v 8–16 hodin, salonek SD.

11. Úterý VZPOMÍNKY VÁLEČNÉHO FOTOGRAFA 
Z 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 
Zdarma v 8–16 hodin, salonek SD.
ZUMBAOpět zumbíme!  
V 18:30 hodin, hlavní sál. Cena 60,- Kč.

12. Středa VZPOMÍNKY VÁLEČNÉHO FOTOGRAFA 
Z 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 
Zdarma v 8–16 hodin, salonek SD.

13. Čtvrtek VZPOMÍNKY VÁLEČNÉHO FOTOGRAFA 
Z 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 
Zdarma v 8–16 hodin, salonek SD.
Zasedání Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a BartoviceVelký sál, 16 hodin.

14. Pátek VZPOMÍNKY VÁLEČNÉHO FOTOGRAFA 
Z 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 
Zdarma v 8–16 hodin, salonek SD.
TRAVESTI SHOW DIVOKÉ KOČKY 
Velký sál, 19 hodin. Vstupné 170 Kč – 
vstupenky v předprodeji.

15. Sobota Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní 
Výuka od 9 do 16 hodin.

16. Neděle Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní 
Výuka od 9 do 16 hodin.

17. Pondělí ZE ČTENÁŘE SPISOVATELEM 
Motivační projekt pro začínající spisovatele – 
laiky i odborníky. Napište si svou vlastní knihu 
pro osobní či komerční účely. Pomůžeme ji 
vydat.

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

19. Středa ZE ČTENÁŘE SPISOVATELEM 
Motivační projekt pro začínající spisovatele – 
laiky i odborníky. Napište si svou vlastní knihu 
pro osobní či komerční účely. Pomůžeme ji 
vydat.

20. Čtvrtek JUBILANTI 2012 
Slavnostní setkání jubilantů městského 
obvodu Radvanice a Bartovice ve 13 hodin.

21. Pátek ZE ČTENÁŘE SPISOVATELEM 
Motivační projekt pro začínající spisovatele – 
laiky i odborníky. Napište si svou vlastní knihu 
pro osobní či komerční účely. Pomůžeme ji 
vydat.

22. Sobota Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní 
Výuka od 9 do 16 hodin.

23. Neděle Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní 
Výuka od 9 do 16 hodin.

24. Pondělí ZE ČTENÁŘE SPISOVATELEM 
Motivační projekt pro začínající spisovatele – 
laiky i odborníky. Napište si svou vlastní knihu 
pro osobní či komerční účely. Pomůžeme ji 
vydat.

25. Úterý ZUMBAOpět zumbíme!  
V 18:30 hodin, hlavní sál. Cena 60 Kč.

26. Středa ZE ČTENÁŘE SPISOVATELEM 
Motivační projekt pro začínající spisovatele – 
laiky i odborníky. Napište si svou vlastní knihu 
pro osobní či komerční účely. Pomůžeme ji 
vydat.

27. Čtvrtek HLEDÁM MILENCE, ZN: SPĚCHÁ 
Divadelní představení. Hrají Míša Kuklová, 
Veronika Nová, Václav Upír Krejčí, Jindra 
Kriegel, Petr Jablonský a Mirek Šimůnek. Cena 
vstupenky je 190 Kč. Velký sál v 19 hodin.

28. Pátek Státní svátek
29. Sobota Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní 

Výuka od 9 do 16 hodin.
30. Neděle Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní 

Výuka od 9 do 16 hodin.

Změna programu vyhrazena. Provozní doba pondělí–pátek od 8:00 do 16:30 hodin. 
Informace: tel. 603 142 068, e-mail: kulturak.bartovice@email.cz, www.kulturak-
bartovice.cz, na facebooku: Společenský dům v Ostravě-Bartovicích. Jsme chrá-
něným pracovištěm pro osoby se zdravotním postižením. Statutární město Ostrava 
nás podpořilo dotací ze svého rozpočtu. Podporuje nás Městský obvod Radvanice 
a Bartovice.

Pálenice Rychvald 
přijímá přihlášky pro pálení 

ovocných destilátů  
v sezóně 2012–2013  

na tel. číslech 607 913 821,  
604 201 894, 602 707 722.

KOMINICTVÍ RADOVAN
Radovan Polakovič, IČO: 74447971,  

tel.: 605 379 799, 
e-mail: kominictvíradovan@seznam.cz 

Nabízím Vám: 
•	 Pravidelnou	kontrolu	spalinových	cest	dle	vyhlášky	
č.	91/2010	Sb.	se	zprávou	o	provedení	kontroly	

•	 Čištění	komínů	a	kouřovodů	
•	 Vložkování	komínů	(na	tuhá,	kapalná	i	plynná	paliva)	
nerezovými	vložkami	

•	 Opravy	komínů	(např.	sanace	komínových	hlav)	



Jak už jsme vás informovali v srpnových 
RaB novinách, pořádal Městský obvod 
Radvanice a Bartovice spolu s Městskou policií 
Ostrava příměstský tábor pro děti ze sociálně 
slabých rodin. Celá akce byla financována 
z transferu statutárního města Ostravy, proto 
mohly pobývat děti na táboře zcela zdarma. 
Zatímco jsme už o prvním červencovém tur-
nuse psali minule, dnes vám přiblížíme dění 
druhého turnusu, kterého se také účastnilo cca 
20 dětí z Radvanic a Bartovic.

Počasí nám celý týden přálo, proto jsme si 
mohli užívat výletů. V pondělí jsme navštívili 
městečko Miniuni na Černé Louce. Pro děti 
byl připraven program spojený s prohlídkou 
všech zmenšených staveb významných světo-
vých budov. Děti nejvíce zaujal model letiště 
v Praze-Ruzyni. 

Na úterní dopoledne byla připravena 
exkurze do studií České televize. Zde se děti 
mohly seznámit s přípravou, natáčením, a pak 
výrobou televizních pořadů v Ostravě. Po 
obědě jsme navštívili budovu Radnice města 

Ostravy. Průvodce nás vzal do honosných 
sálů Radnice, kde zasedá rada a zastupitelstvo 
města, a pak jsme vyjeli výtahem na radniční 
věž, ze které bylo vidět na celé město. V dálce 
byly viditelné Beskydy i Jeseníky.

Ve středu pro nás připravili městští policisté 
dopravní hřiště v Přívoze. Tady se děti naučily 
základním pravidlům silničního provozu. Poté 
podle nich ukázněně jezdili na kolech a kolo-
běžkách. 

Na čtvrteční program se děti těšily, stejně 
jako v prvním turnuse, snad nejvíce. Odjeli 
jsme autobusem do Hei parku v Tošovicích, 
na letní bobovou dráhu. Celé dopoledne jsme 
řádili na bobech, skákali na obřích trampolí-
nách a klouzali na obřích skluzavkách. Děti se 
vyřádily dosyta až tak, že většina z nich cestou 
domů v autobuse usnula.

Páteční den na příměstském táboře už tra-
dičně patřil závěrečné oslavě ve Společenském 
domě v Ostravě-Bartovicích. Přišli Klauni 
z Balónkova se svými kouzly, byla obří dětská 
diskotéka a na závěr vykouzlil úsměv na dět-
ských tvářích zpěvák Jirka Koběrský, který 
zapojil do svého programu všechny přítomné. 
Z dětí se stali zpěváci, tanečníci a moc si to 
užily. K pořádné oslavě patřil dort, přípitek 
dětským šampaňským, chlebíčky a spousta dal-
ších dobrot. Pamětní listy na příměstský tábor 
spolu s dárky dětem předala vedoucí sociálního 
odboru a školství Mgr. Irena Kopciuchová.

Děkujeme všem městským policistům 
z oddělení prevence kriminality v Ostravě, 
kteří se podíleli spolu s městským obvodem 
Radvanice a Bartovice na přípravě a realizaci 
obou turnusů příměstského tábora. Jejich 
pomoc byla příkladná, obětavá a pro děti velmi 
inspirující. Projekt příměstského tábora tak 
plní beze zbytku svůj účel a přináší efektivitu 
vyplnění volnočasových aktivit dětem v období 
letních prázdnin.

Text a foto: Ing. Kateřina Tomanová

OLYMAR – 
dom. potřeby 
a železářství
Šenov,	náměstí,	1.	patro	OD

Srdečně vás zveme 
od 10. 9.–7. 10 

na dny výhodných 
slev a novinek. 

•	 Keramické	pánve	od	299	Kč
•	 Sada	nádobí	11	dílů	2	999	Kč
•	 Talíře	porcelánové	od	49	Kč
•	 Příbory	sada	24	ks	699	Kč
•	 Dózy	1	l,	1,5	l,	2	l	na	mouku,	
cukr	od	79	Kč

Těšíme se na vás! 
Tel.: 731 161 773 

druhý turnus příměstského tábora Program knihovny
 Zářijové pranostiky
Soutěž pro děti v doplňování pranostik
září | během půjčování 
 Kluci KORÁLCI
Výstava obrázků ze zažehlovacích korálků HAMA
září | během půjčování 
 Akce v rámci projektu 
Ostrava!!! NENÍ OTRAVA!!!
Jsou realizovány s finanční podporou statu-
tárního města Ostravy – městského obvodu 
Radvanice a Bartovice
 Já mám koně bílého 
Výtvarná dílna pro děti 
výroba znaku Ostravy
27. 9. | během půjčování
 Jedu, jedu z kopečka
ztrácím při tom kolečka
Test pro děti o dopravních prostředcích
celý měsíc | během půjčování
 Neobvyklí pasažéři
Výtvarná dílna pro děti
výroba postaviček
21. 9. | od 12:30 – 14:30
 Plnou parou!
Soutěž z historie dopravy, 
výstava z historie dopravy
celý měsíc | během půjčování 

Pozvánka na dětské 
dopravní hřiště

Ve dnech 9. a 26. září zveme děti a širokou 
veřejnost na akce, které se budou konat na 
dětském dopravním hřišti na ulici Orebitské 
v Ostravě-Přívoze. Dne 9. září zahájíme akci 
ve 13:00 hod a skončíme v 16:30 hod, 26. září 
začínáme jen o půl hodiny později. Strážníci 
připravili jízdu zručnosti na jízdním kole nebo 
koloběžce, všeobecný znalostní test z oblasti 
BESIP, soutěž ve znalosti dopravního značení, 
a další. Městská policie Ostrava
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oprava mateřské školky v radvanicích

cyklistická soutěž

příměstský tábor


