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Mgr. Jarmila Rojková je s Radvanicemi spjata 
od narození. Do školy chodila na Vrchlického 
ulici a po vystudování Pedagogické fakulty 
v Ostravě působí od roku 1974 na Základní 
škole Trnkovecká. Je zakladatelkou koncepce 
reedukační péče o děti s poruchami učení na ZŠ 
Trnkovecká, založila přípravný ročník na této 
škole a rovněž zde dlouhé roky vede knihov-
nický kroužek. Za dlouholetou vynikající práci 
ji ředitelka školy Mgr. Šárka Honová navrhla na 
ministerské ocenění a v Den učitelů 28. března si 
Mgr. Jarmila Rojková v Praze převzala nejvyšší 
resortní ocenění – Medaili ministra školství 
z rukou samotného ministra.

Jaké byly vaše první pocity, když jste se 
dozvěděla, že vám bude uděleno nejvyšší 
ministerské ocenění? 
Oznámení o ocenění mé práce jsem přijala 
s velkými rozpaky a říkala jsem si: proč právě 
já? Přece nejsem ničím výjimečná, pouze se 
snažím poctivě vykonávat svou práci. Stejně 
pracuje v mém okolí celá řada poctivých 
a schopných kolegů.

Jak tu informaci přijalo vaše okolí, 
rodina, škola, přátelé?

Rodina a nejbližší přátelé tuto informaci 
přivítali, měli radost. Chci ale podotknout, že 
velmi náročnou práci učitele bych nemohla 
vykonávat poctivě bez pochopení celé rodiny 
a nejbližšího okolí. Po celou dobu mé práce 
jsem nalézala vždy chápavé zázemí. Svým sou-
časným i bývalým spolupracovníkům, vedení 
školy bych chtěla poděkovat a uvědomuji si, že 
ocenění mé práce patří také jim. Zároveň chci 
podotknout, že dobré pracovní klima se neo-
bejde bez dobré spolupráce s obecním úřadem 
a jeho podpory. Také jemu patří poděkování.

Učíte už 42 let. Jak se za tu dobu změnila 
práce učitele?

Práce učitele se za tuto dobu měnila několi-
krát. Zažila jsem novou koncepci, množinovou 

matematiku, přípravu školního vzdělávacího 
programu a změny, které s sebou přinášel snad 
každý nový ministr školství. Ovšem pokud 
jsme chtěli dosáhnout co nejlepších výsledků, 
vždy záleželo na individuálním přístupu uči-
tele ke každému žáku, jeho spolupráci s rodiči, 
s ostatními kolegy a s vedením školy.

Změnily se také děti? Veřejnost tvrdí, že 
před lety byly děti jiné. Jaký je váš názor?

Děti jsou dnes mnohem spontánnější. Je na 
nich vidět vliv médií, moderních technologií, 
zejména počítačů. Co dětem dnes chybí? Podle 
mého názoru je to především nedostatek citové 
výchovy, vhodného využití volného času. Mám 
na mysli opomíjení sportu.

Lidé říkají, že by práci učitele nechtěli dělat 
ani za nic. Proč jste si ji vybrala a co vás na ní 
baví?

S tímto názorem jsem se setkala mnohokrát. 
Není ale nic krásnějšího než důvěřivý pohled 
dětských očí, než když se vám povede v těch 

čistých nepopsaných stránkách dětské dušičky 
vzbudit zájem o daný problém. Také mě těší, 
když se mí bývalí žáci stále hlásí a vzpomínají 
na to, co jsme spolu prožili.

Máte nějaké krédo, kterým se při své 
práci řídíte?

Moje krédo: poctivá práce nese ovoce. Stejný 
přístup ke všem dětem, laskavé slovo dokáže roz-
bít i tu nejvyšší bariéru. Důraz kladu na vzájem-
nou důvěru a spolupráci s kolektivem pedagogů, 
vedením školy, žákem a jeho rodiči. Dnešní učitel 
se musí stále vzdělávat, přijímat nové metody, 
postupy a být vstřícný změnám, které nese každo-
denní život.  PaedDr. Zuzana Sedláčková

Co o sobě napsala:
Volný čas věnuji především své rodině: 3 dětem, 
jejich rodinám a 4 vnoučatům. Baví mě také 
práce na zahrádce a velmi ráda cestuji. Mnoho 
radostí prožívám s naším psem Dastym.

mgr. Jarmila rojková si v Praze na den učitelů převzala medaili ministra

Poctivá práce nese ovoce, říká 
ministrem oceněná pedagožka 

Mgr. Jarmile Rojkové předal nejvyšší vyznamenání - Medaili Ministerstva školství, mládeže  Q

a tělovýchovy - ministr školství Josef Dobeš. Ocenil tak její dlouholetou vynikající pedagogickou 

činnost ve prospěch dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a koncepci vzdělávání dětí 

ohrožených sociálním a jiným vyloučením.  Foto: MŠMT
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Sedm nově upravených bytů převážně pro 
romské rodiny se otevřelo v Trnkovecké ulici. 
Podle Ivany Nesétové, ředitelky občanského 
sdružení Centrom, které se na projektu podílí, 
bude bydlení spojeno s doprovodným sociálním 
programem a má rodinám pomoci začít nový 
a lepší život.

Podle Nesétové byly do bytů vybrány rodiny 
s dětmi, které dříve žily například na uby-
tovnách nebo v nevyhovujících podmínkách. 
„Cílem je posunout je z nevyhovujících prostor 
nejdříve do podnájmů a teprve potom do byd-
lení s vlastní nájemní smlouvou,“ vysvětlila 
Nesétová. V podnájmu Centromu budou 
rodiny asi dva roky a pak půjdou do jiného bytu 
s vlastní nájemní smlouvou, nebo zůstanou 
v těchto bytech, ale smlouvu už uzavřou přímo 

s jejich vlastníkem, kterým je společnost RPG 
Real Estate.

Rodiny se samy podílely na renovaci bytů 
a uživatelé sedmi bytových jednotek odpraco-
vali celkem 1260 hodin. „Centrom zodpovídá 
plně RPG Real Estate za placení nájemného 
nebo za ochranu majetku,“ vysvětlila Nesétová. 
Dodala, že občanské sdružení bude přímo platit 
nájemné společnosti RPG Real Estate a samo si 
pak nájem od ubytovaných lidí vybere.

Podle Nesétové se počítá i se sociální prací 
s rodinami, protože Centrom má nedaleko 
vlastní centrum. Pomáhat tak rodinám může 
například s doučováním, volnočasovými akti-
vitami a v centru funguje i školka pro romské 
děti. Organizace pomůže lidem i se zaměstná-
ním.  (RED)

Čištění komunikací 
po zimě

Vážení občané, v první polovině dubna pro-
běhne v ulicích našeho městského obvodu úklid 
po zimním období. V této souvislosti bychom 
Vás rádi požádali o spolupráci, zejména pak 
o odstavení Vašich vozidel z komunikací. 
O přesném termínu čištění Vás budeme infor-
movat na webových stránkách obvodu a infor-
mačními letáky. Předem děkujeme.

Jan Maceček, odbor OaVV

Odvoz odpadu
Odvozový den pro letošní rok u nádob (BIO) 

zůstává stejný. Nádoba se vyváží vždy v lichý 
týden v pondělí. Tento týden nám ale svozový 
den vychází na velikonoční pondělí 9. dubna. 
Z tohoto důvodu se posouvá odvozový den 
o jeden den. V úterý bude proveden odvoz 
odpadu ze zeleně. Odvoz nádoby s komunálním 
odpadem se taktéž posouvá.   OZO Ostrava

Kvalita ovzduší je sledována v dané lokalitě 
od roku 2003. Kontinuálně se měří následující 
znečišťující látky: prach (PM10), plynné škod-
liviny (O3, NOx/NO/NO2), meteoparametry 
(směr a rychlost větru, teplota, relativní vlhkost 
a tlak).

V intervalech co 6. den probíhají odběry 
ovzduší pro následné stanovení: polycyklic-
kých aromatických uhlovodíků PAU (benzo(a)
pyren a další), kovů (As, Cd, Ni, Pb, Mn), těka-
vých organických látek VOC (benzen a další).

S nadlimitní prašností se občané tohoto 
městského obvodu potýkají již dlouhodobě. 
V roce 2011 byla průměrná roční koncent-
race 49 µg/m3, roční limit byl překročen cca 
o 22,5 %. Denní limit byl překročen 131×, což 
představuje cca 3,7× více nadlimitních denních 
koncentrací, než je povoleno. 

Z výsledků monitorování ovzduší 
v Radvanicích za období 2003 až 2011 vyplývá, 
že hodnoty prašnosti v roce 2008, 2009 a 2011 
výrazně poklesly proti předešlým pěti letům 
od 2003 do 2007, cca o 25 %, s výjimkou roku 
2010, kdy opět došlo k nárůstu.

Další hygienicky významnou škodlivinou, 
která je trvale nadlimitní, je benzo(a)pyren. 
V roce 2011 byla limitní koncentrace překro-
čena 10x. Z monitorování za uplynulá léta 
vyplynulo, že minimální roční hodnota byla 
dosažena v roce 2010 a maximální v roce 2006. 

U škodliviny frakce prachu PM10 v roce 
2011 nebyly požadavky stanovené v Nařízení 
vlády 597/2006 Sb. prokazatelně dodrženy.

Jiří Bílek, Zdravotní ústav
Ing. Štěpán Košťál, místostarosta

Hodnocení kvality ovzduší v radvanicích 
z naměřených hodnot stacionární stanice na ul. Nad Obcí

Přehled naměřených hodnot 2007–2011 Q

Škodlivina
jednotka limit Aritmetický pr./počet překročení krátkodobých konc. 

  2007 2008 2009 2010 2011

PM10 
µg/m3 

40/35 65/214 49/118 47/118 60/156 49/131
NO2 40 26 24 22 25 25,2
O3 -8hod 120/25 69,3/36 63,5/25 63,6/26 60,5/12 67,9/26
As 

ng/m3 

6 11,3 8,5 6 4,8 3,9
Cd 5 2,8 <5 <3,7 <3,7 1 ,9
Benz(a)
antracen 10 15 16,6 17,7 15 18,4

Benzo(a)
pyren 1 8,8 9,4 9,2 7,2 10,2

Benzen µg/m3 5 2,6 3,5 3,6 3,4 3,9

Grafy naměřených denních koncentrací  Q

prachu a benzo(a)pyrenu v roce 2011

Na Trnkovci jsou nové sociální byty

Vzácný host 
Na Koncertě na radnici v úterý 20. března 

jsme měli vzácnou příležitost poznat paní 
profesorku Libuši Váchalovou. Paní Libuše 
Váchalová je česká klavíristka, harfistka 
a hudební pedagožka, matka špičkové har-
fistky a hudební pedagožky Jany Bouškové 
(mimo jiné absolventky Ostravské univerzity) 
a teta harfistky Barbory Váchalové. Paní 
Libuše Váchalová, která se tento měsíc dožívá 
významného, kulatého jubilea, stále vyučuje 
hru na harfu na konzervatoři v Praze a Ostravě 
a dříve také v Tokiu, na Vysoké hudební škole 
ve Varšavě a Ostravské univerzitě. Po absolu-
toriu konzervatoře v roce 1952 působila jako 
klavírní korepetitorka v Městských divadlech 
pražských, na harfu koncertovala s flétnistou 
Václavem Žilkou. V roce 1959 se stala členkou 
Filmového symfonického orchestru a se svou 
harfou je nedílnou součástí řady českoslo-
venských filmů. Další hudební duo vytvořila 
s hobojistou Františkem Hantákem, se kterým 
koncertovala deset let. Několik myšlenek a vět, 
sdělených během koncertu, všem velmi přiblí-
žilo harfu a hru na tento královský nástroj. 

Ing. Štěpán Košťál, místostarosta

bronzoví střelci
Bronzovou medaili ve střelbě ze vzdu-

chovky vybojovali žáci ZŠ Trnkovecká pod 
vedení učitele Bc. Zdenka Poláška. Zatímco 
hoši Lukáš Rušaj, Josef Jano, David Jonáš 
a Josef Jóni uspěli v soutěži žákovských druž-
stev pořádané Základní školou Šalounova ve 
Vítkovicích, jejich pedagog jim zlepšil celkové 
skóre svým vítězstvím ve střelecké soutěži 
učitelů.

Mgr. Šárka Honová, ředitelka
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Městský obvod ukončil v roce 2011 realizaci 
projektu „Obnova lesoparku – Matuškův 
park, ul. Lipinská v Ostravě-Radvanicích“, 
který je spolufinancován Evropskou unií pro-
střednictvím Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a Státním fondem životního prostředí 
ČR v rámci Operačního programu Životní pro-
středí.

Projekt byl zaměřen na obnovu dlouhodobě 
chátrajícího Matuškova parku v Ostravě-
Radvanicích, který se nachází v zastavěném 
území na pozemku, parcelní číslo 1925 v kata-
strálním území Radvanice, mezi ulicemi 
Těšínská, Lipinská a Vardasova. V minulosti 
byl park založen ve francouzském stylu. 
V rámci projektu bylo provedeno uvolnění 
ploch a odstranění zejména neduživých 
a slabých dřevin, dále se v zájmovém území 
nacházejí stávající dřeviny, které vyžadovaly 
pěstební opatření, výchovný řez, ošetření 

poranění, u keřů zmlazení. V rámci výsadby 
dřevin bylo provedeno doplnění probírkou 
uvolněných ploch parku. Realizace projektu 
zahrnovala celkem dosadbu 24 ks dřevin a ošet-
ření 6 ks stromů. Současně byla provedena 
obnova chodníků s povrchem z mlatu o šířce 
1,5 m v původních trasách a zároveň upravena 
vstupní plocha do parku. Následovat bude 
3letá údržba výsadeb, která je v rámci projektu 
a bude hrazena z rozpočtu městského obvodu ve 
výši 38 698 Kč. Realizaci díla prováděla firma 
Ing. Jan Mareš – Parkservis, se sídlem Zahradní 
84, 747 19 Bohuslavice, od března 2011 s ukon-
čením v dubnu 2011.

V místě realizace projektu je umístěna 
pamětní deska v rámci publicity s následujícím 
textem:

Celkové uznatelné náklady na akci činily 
91 396 Kč, z toho byl příspěvek z fondu 
Evropské unie 77 686 Kč, příspěvek SFŽP 

ČR 4 570 Kč a příspěvek statutárního města 
Ostravy 9 140 Kč.

Statutární město Ostrava rovněž financo-
valo obnovu stávajících mlatových chodníků 
ve výši 307 494 Kč.

Městský obvod dodal všechny požadované 
dokumenty týkající se předmětného projektu 
k závěrečnému vyhodnocení akce ze strany 
SFŽP ČR a následně úspěšně proběhla i závě-
rečná kontrola jejich pracovníků na místě. Na 
základě závěrečného vyhodnocení statutárnímu 
městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice 
a Bartovice je přidělena finanční dotace. 

Ing. Dagmar Hrnčárková,  
odbor MBaI

ukončení prvního projektu městského obvodu 
spolufinancovaného evropskou unií 

Jsem nic, jen špína, černý pan Nikdo 
z podzemí. Tak těmito slovy začíná příběh 
o Panu Uhlí, který jsme mohli vídat ve formě 
reklamního spotu snad na všech televizních 
kanálech na podzim loňského roku. Srbský 
herec David Vivien nás tehdy během několika 
desítek vteřin provedl místy, kde všude je 
„černé zlato“ potřebné k běžnému životu. Ať už 

vás, jako diváka, klip zaujal, či nikoli, Asociaci 
českých reklamních agentur a marketingové 
komunikace rozhodně ano. Výsledkem pak je, 
že tento příběh, částečně natáčený v podjezdu 
U Důlňáku v Bartovicích, získal v konkurenci 
dalších 214 prací ocenění za nejlepší televizní 
spot v loňském roce – cenu Zlatá pecka 2011. 

Jan Maceček, odbor OaVV

Oceněná reklama se natáčela u nás

upozornění 
nájemníkům

Od 15. dubna 2012 začne probíhat kont-
rola plynových zařízení v bytech svěřených 
do správy statutárního města Ostravy, měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice. Kontrolu 
OPZ bude provádět firma – Stavební práce Jiří 
Krzywoň. O termínech kontrol budou nájemníci 
včas upozorněni vyvěšením termínů na obvyk-
lém místě (vchodové dveře, nástěnka na chodbě 
apod.).  Jarmila Kolkopová, odbor MBaI

S koncem roku 2011 se uzavřela rovněž 
statistika zásahové činnosti jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů Radvanice. V uply-
nulém roce zasahovali radvaničtí hasiči 
celkem u 222 událostí. Z tohoto počtu bylo 
66 požárů, 24 dopravních nehod, 5 úniků 
nebezpečných chemických látek, 121 nejrůz-
nějších technických pomocí, ale také 6 pla-
ných poplachů. Přímo v městském obvodu 
Radvanice a Bartovice bylo v roce 2011 evi-
dováno 26 požárů, z toho 20 v Radvanicích 
a 6 v Bartovicích. V rámci statutárního města 
Ostravy došlo v roce 2011 k nárůstu požárů, 
kdy se konečné číslo zastavilo u počtu 702. 
Škoda způsobená těmito požáry dosáhla 

bezmála 20 milionů korun. Čtyři osoby přišly 
o život a 24 bylo zraněno. 

Richard Dudek, DiS., místostarosta 
Foto: SDH Radvanice

Hasiči zasahovali u 66 požárů

změny jízdních řádů 
na linkách dPO

Od 4. března došlo k úpravám v jízdních 
řádech linek Dopravního podniku Ostrava, 
mimo jiné i linek 23, 29 a 30. U linky 23 je 
to dáno rekonstrukcí ulice Bohumínské 
v Rychvaldě, u linek 29 a 30 pak zajištěním 
návaznosti na linku 23. Další novinkou je zave-
dení autobusové linky 95, která má od konce 
března zajistit dopravní obslužnost nového 
komplexu Forum Nová Karolina. Linka pojede 
po celý týden ve 20minutovém intervalu po 
okružní trase s novými autobusovými zastáv-
kami: Elektra – Karolina U Lávky – Elektra.

Přehled dalších změn naleznete na www.
dpo.cz. Jan Maceček, odbor OaVV
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z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na své 29. schůzi dne 
29. 2. 2012
 -  rozhodla o uzavření darovacích smluv za úče-
lem konaného IX. Reprezentačního plesu měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice dne 25. 
února 2012 ve Společenském domě v Ostravě- 
-Bartovicích: na finanční dar ve výši 20 000 Kč 
s dárcem SK FASÁDY s. r. o., Výškovická 
3052/38, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 26833417 
a na finanční dar ve výši 10 000 Kč s dárcem 
B & P INTERIÉRY s. r. o., Palackého 465/16, 
702 00 Ostrava-Přívoz, IČ 25392077,

 -  schválila rozpočtové opatření,
 -  projednala žádost Magistrátu města Ostravy, 
odbor útvar hlavního architekta, o stanovisko 
k záměru na umístění pneuservisu na pozemku 
p. č. 146 v katastrálním území Radvanice z hle-
diska přípustnosti stavby dle Územního plánu 
města Ostravy,

 -  projednala žádost Magistrátu města Ostravy, 
odbor útvar hlavního architekta, o stanovisko 
z hlediska přípustnosti stavby „Rodinný dům 
včetně související výstavby“ na pozemku 
p. č. 1083/1 v katastrálním území Bartovice dle 
Územního plánu města Ostravy k vydání koor-
dinovaného stanoviska (KS 199/2012)

Rada městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na své 30. schůzi dne 
14. 3. 2012
 -  rozhodla o udělení plné moci č. 3/2012 
obchodní společnosti PPS Kania s.r.o. se síd-
lem: Ostrava, Olešní 583/9, PSČ 712 00, IČ: 
26821940, zapsané v obchodním rejstříku, 
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl 
C, vložka č. 25838 ze dne 1. 12. 2003, zastou-
pené jednatelem Janem Kaniou, k zastupo-
vání statutárního města Ostravy, městského 
obvodu Radvanice a Bartovice ve věci zajištění 
inženýrské činnosti v rámci zpracování inves-
tičního záměru pro stavbu s názvem „Dům 
s pečovatelskou službou Ostrava-Bartovice II“,

 -  rozhodla o udělení plné moci č. 5/2012 
obchodní společnosti UDIMO, spol. s r.o., se 
sídlem Sokolská 8, 702 00 Ostrava – Moravská 
Ostrava, IČ: 44740069, zapsané v obchod-
ním rejstříku, vedeného Krajským soudem 
v Ostravě, oddíl C, vložka č. 2176 ze dne 
2. 12. 1991, zastoupené jednatelem Ing. Pavlem 

Roháčem, k zastupování statutárního města 
Ostravy, městského obvodu Radvanice 
a Bartovice ve věci zajištění inženýrské čin-
nosti v rámci zpracování projektu s názvem 
„Rekonstrukce chodníku na ul. Čapkova“, 

-   rozhodla o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu v souladu s § 12 odst. 3, zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod 
názvem „Obnova zeleně na hřbitově v Ostravě-
Radvanicích – SO 02 Chodníky, SO 03 
Rekonstrukce oplocení“ a zaslání písemné 
výzvy k podání nabídek zájemcům na zhotovi-
tele předmětné stavby,

 -  rozhodla vyzvat dodavatele uvedené v před-
loženém návrhu k podání cenové nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„Úpravy vytápění a plynoinstalace ve spole-
čenském domě Ostrava-Bartovice“, v souladu 
s § 12, odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách,

 -  rozhodla o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu v souladu s § 12 odst. 3, zákona  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod 
názvem „Stavební úpravy v objektu MŠ, 
ul. Těšínská 206/279 v Ostravě-Radvanicích“ 
a zaslání písemné výzvy k podání nabídek 
zájemcům na zhotovitele předmětné stavby,

 -  rozhodla o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu v souladu s § 12 odst. 3, zákona  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod 
názvem „Výměna střešní krytiny včetně 
opravy hromosvodu, dešťových žlabů 
a svodů na objektu ZŠ, ul. Vrchlického 401/5 
v Ostravě-Radvanicích“ a zaslání písemné 
výzvy k podání nabídek zájemcům na zhotovi-
tele předmětné stavby.

Zastupitelstvo městského obvodu 
Radvanice a Bartovice na svém 
9. zasedání dne 15. 3. 2012
 -  rozhodlo o vyhlášení výběrového řízení pro 
poskytování účelových dotací z rozpočtu sta-
tutárního města Ostravy, městského obvodu 
Radvanice a Bartovice na rok 2012,

 -  rozhodlo souhlasit se záměrem prodeje 
pozemku parc. č. 291/2, zbořeniště o výměře  
92 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svě-
řená správa městskému obvodu Radvanice 
a Bartovice,

 -  rozhodlo souhlasit se záměrem prodeje 
pozemku parc. č. 508, zahrada o výměře 
3975 m² v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svě-
řená správa městskému obvodu Radvanice 
a Bartovice, rozděleným na tři části geometric-
kým plánem, a to:

a)  na pozemek parc. č. 508/1 o výměře 1986 m²,
b) na pozemek parc. č. 508/2 o výměře 994 m²,
c) na pozemek parc. č. 508/3 o výměře 994 m²,
 -  rozhodlo souhlasit se záměrem prodeje 
pozemku parc. č. 1820/1, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 2380 m2 v k. ú. 
Bartovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statu-
tárního města Ostravy, svěřená správa měst-
skému obvodu Radvanice a Bartovice.

Mgr. Kateřina Zdražilová,
tajemnice

Hasiči mají 
defibrilátor

Spektrum činností hasičů se neustále roz-
šiřuje. Nejinak tomu je u radvanické jednotky 
SDH. V posledních letech se velmi často 
stává, že lidé vyhledávají pomoc u hasičů 
také v případech náhlých zdravotních potíží, 
zejména těch, kdy dojde ke zranění, kolapsu, 
nebo náhlých zástavách srdce. U těchto 
případů je velmi důležité poskytnutí první 
pomoci v co možná nejkratším čase. Členové 
jednotky SDH se proto pravidelně a stále 
častěji vzdělávají v oblasti základu zdravot-
nických znalostí. Pro zdokonalení poskyto-
vání první pomoci byl z rozpočtu městského 
obvodu zakoupen automatický externí 
defibrilátor (AED). Tento přístroj je znač-
nou pomocí pro zachránce v případech, kdy 
došlo k náhlé zástavě srdce a je nutno poskyt-
nout bezodkladně první pomoc do příjezdu 
odborné zdravotnické pomoci.

Richard Dudek, DiS., místostarosta

místa v kolumbáriu
Oznamujeme Vám, že se uvolnila místa 

v kolumbáriu v Ostravě-Radvanicích. V pří-
padě zájmu se obraťte na odbor majetkový, 
bytový a investic – paní Láskovou, telefon 
599 416 114, e-mail: jlaskova@radvanice.
ostrava.cz.  (RED)

Tematické okruhy – oblasti činnosti pro posky-
tování účelových dotací:

Rozvoj aktivit dětí a mládeže v městském • 
obvodu Radvanice a Bartovice.
Podpora rozvoje tělovýchovy a sportovní • 
činnosti.
Rozvoj kultury a společenské aktivity.• 
Podpora činnosti zájmových organizací.• 

Program bezpečnosti a prevence krimina-• 
lity.
Projekty spolu s přihláškami zpracovanými 

na předepsaném formuláři musí být doručeny  
na tuto adresu:
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice
Těšínská 87/281
716 00 Ostrava-Radvanice
nejpozději do 14. května 2012.
Další podrobné informace získáte 
na www.radvanice.ostrava.cz

Výběrové řízení pro poskytování účelových dotací 
z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského 
obvodu radvanice a bartovice na rok 2012
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serIál 
představujeme podnikatele 

v obvodu

V každém vydání RaB novin pravidelně 
představujeme podnikatele, kteří působí 
v městském obvodu Radvanice a Bartovice. 
Dnes jsme slovo věnovali paní Lence Čavojské, 
ředitelce firmy Stravování Čavojská s.r.o. 

 Jak dlouho podnikáte a jak jste se ke 
svému podnikání dostala?

Podnikat jsem začala 1. ledna 2001, jako 
osoba fyzická. Od té doby se firma několikrát 
transformovala a nynější podoba je společnost 
s.r.o. s názvem Stravování Čavojská. Rodinná 
tradice byla zachována a další generace navá-
zala na obor gastronomických a cateringových 
služeb. 

 Jaké byly začátky?
Začátky samozřejmě nebyly jednoduché, 

jelikož ani legislativa, ani patřičné úřady zcela 
nevěděly, jaké náležitosti obecně by podnikání 
mělo splňovat. Během dalších let se vše stabili-
zovalo a podnikání se rozšiřovalo, až došlo do 
nynější fáze ekonomické recese, kdy je situace 
opět velmi složitá. 

 Co váš podnik nabízí?
Firma Stravování Čavojská s.r.o. zajišťuje 

kompletní stravovací a občerstvovací služby 
řadě firem v Ostravském regionu. Pod tímto si 
lze představit nepřetržité 24hodinové služby 
Po–Ne pro zaměstnance našich obchodních 
partnerů. Těmto poskytujeme teplou, chlaze-
nou, případně mraženou jednoporcovou stravu, 

výrobky studené kuchyně, zákusky, pečivo 
atd. Vše je vyráběno a expedováno z našich 
výroben. 

 Co jde nejvíce na odbyt, co nejvíce vašim 
zákazníkům chutná?

Nejvíce oblíbená je tradiční česká kuchyně – 
řízek, bramborový salát, svíčková na smetaně 
s knedlíkem, vepřo knedlo zelo apod. 

 Na co kladete ve svém podnikání největší 
důraz? 

Prioritou naší firmy je používání kvalitních 

a čerstvých surovin bez přídavných aditiv 
a samozřejmostí je kvalifikovaný a neustále 
školený personál s poctivým přístupem k plnění 
svých úkolů. Za což jim patří veliké poděko-
vání. 

 Jak dlouho podnikáte v Bartovicích?
Bistro v Bartovicích slouží široké veřejnosti 

již od roku 2000 a těší se stálé oblibě. Od roku 
2009 byla zprovozněna samoobslužná restau-
race stejného typu ve Vratimově a také ta si 
našla své příznivce. 

 Kde Vás lidé najdou? 
Adresa Bistra Bartovice je Šenovská 

486/377, 717 00 Ostrava-Bartovice, tel. 
596 228 916. Bistro ve Vratimově: Frýdecká 
1000, 739 32 Vratimov, tel. 595 783 453. Na 
těchto telefonních číslech si mohou lidé objed-
nat pohoštění na oslavy, příležitostné akce či 
jiné významné události. 

 Máte i webové stránky? Co na nich lidé 
najdou?

Webová adresa naší společnosti je: www.
cavojska.cz, kde lidé najdou bližší informace 
o firmě Stravování Čavojská a poskytovaných 
službách. 

PaedDr. Zuzana Sedláčková

stravování Čavojská – rodinná tradice

Od 1. února 2011 je nájemcem honitby 
Bučina Radvanice Myslivecké sdružení 
Radvanice o.s.

Posláním myslivců je ochrana životního 
prostředí a ochrana myslivosti.

Zákon 449/2001 Sb., o myslivosti, Hlava I 
§ 8 (1): Ochranou myslivosti se rozumí ochrana 
zvěře před:
nepříznivými vlivy prostředí, před nakažli-• 
vými nemocemi; 
před škodlivými zásahy lidí a před volně pobí-• 
hajícími domácími zvířaty; 
ochrana životních podmínek zvěře; • 
zajištění klidu v honitbě a • 
ochrana mysliveckých zařízení. • 
Každý, kdo vstupuje se svou činností do pří-

rody, si musí počínat tak, aby nedocházelo ke 

zbytečnému ohrožování nebo zraňování zvěře 
a k poškozování jejich životních podmínek. 
K normálním životním podmínkám potřebuje 
zvěř dostatek vhodné potravy a klid.

V naší honitbě, především v zimních 
měsících přikrmujeme zvěř drobnou i srnčí. 
Přikrmování zvěře je finančně nákladné, vyža-
duje hodně času i fyzické námahy. Nejsme nad-
šeni z toho, že nám vandalové poškozují nebo 
zcizují myslivecká zařízení. Zřejmě si neuvě-
domují, že tím porušují Zákon o myslivosti a že 
jim za tuto činnost hrozí postih. Nemalé škody 
na zvěři působí volně pobíhající psi.

Zákaz volného pobíhání psů je stanoven 
v § 10 odst. 1 Zákona o myslivosti. V honitbě 
nelze opak volného pobíhání psů vyjádřit 
jinak, než že pes musí být veden na vodítku.

§ 63 Přestupky
Orgán státní správy myslivosti uloží pokutu
až do výše 10 000 Kč. 
Fyzické osobě, která se dopustí přestupku 

tím,že nesplní nebo poruší povinnosti uvedené 
v § 9 odst. 1, nebo 3, § 10 odst. 2 nebo 3. až do 
výše 30 000 Kč. Fyzické osobě, která se dopustí 
přestupku tím, že nesplní nebo poruší povinnosti 
uvedené v § 5 odst. 2, § 9 odst. 2, § 10 odst. 1 
nebo § 14 odst. 1 písm. a) až d). 

§ 14 Oprávnění myslivecké stráže (zkrá-
cený výňatek) 

Usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří 
mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší 
než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící 
k bydlení (nebo jejího oplocení) pronásledují 
zvěř. Toto oprávnění se nevztahuje na zákonem 
vyjmenovaná plemena. Za stejných podmínek 
lze usmrcovat toulavé kočky. 

Dalšími porušovateli dokonce několika 
zákonů jsou motorkáři. Zajíždějí na čtyřkol-
kách nebo motocyklech do volné přírody, 
kterou si pletou s motokrosovou dráhou. 
Většinou jsme se tyto přestupky snažili řešit 
domluvou. U případů, kde domluva nepo-
mohla, byla přivolanou Policií ČR udělena 
bloková pokuta 2000 Kč. Není naším přáním, 
aby lidé do přírody nechodili, přejeme si jen, 
aby se v honitbě chovali zodpovědně v souladu 
s platnými zákony. Není pěkný pohled na srnčí 
kusy uštvané nebo rozsápané psy, kterých jsme 
od prosince do března v honitbě nalezli celkem 
6 kusů. Osvěta v této oblasti ze stran médií je 
nedostatečná. Tímto článkem chceme občany 
především informovat a požádat o pochopení 
našich problémů. 

Jaroslav Nociar,  
Myslivecké sdružení Ostrava-Radvanice 

myslivci radí, jak se chovat v přírodě

Jeden ze tří ukradených krmelců v roce 2011. Q
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Naši jubilanti v dubnu 2012
Blahopřejeme!

Merta Dalibor, Polóová Věra, Rušaj Tomáš, Holešová Dana, Michálková Ivana,  
Křetinská Marcela, Havlíček Jaroslav, Vozňák Jan, Hankeová Marcela, Vlček Ivan,  

Voznicová Dagmar, Král František, Šigut Miroslav, Chobotová Jolana, Kokindová Irena,  
Pertile Josef, Koukalová Jindřiška, Danělčíková Elena, Sniegoňová Marie, Lesniaková Alenka, 

Pavlas Milan, Gorenjaková Marie, Pastrňáková 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

Městská knihovna Radvanice – 
Dubnové pranostiky

3. 4.  15:00
Klub důchodců při DPS 
Bartovice – Jubilanti 1. pololetí

4. 4.  15:00
Klub důchodců Radvanice – 
Velikonoční posezení

5. 4.   15:00
Klub důchodců Bartovice – 
Velikonoce před námi, Zelený 
čtvrtek je tady

6. 4.  12:30 – 
14:30

Městská knihovny Radvanice – 
Spirálkovaná – výtvarná dílna 
pro děti

10. 4.  14:00
Komise školství, mládeže 
a sportu

10. 4.  15:00
SRPŠ při ZŠ Vrchlického – 
DOREMI

11. 4.  15:00
32. schůze Rady MěO RaB – 
kancelář starostky

11. 4.  15:00 Komise sociální
11. 4.  16:00 Komise kulturní a sportovní

13. 4.  18:00
ČSV ZO Radvanice-Bartovice 
– Výbor schůze

17. 4.  15:00
Klub důchodců při DPS 
Bartovice – Promítání filmu

17. 4.  16:00 ZO SPCCH – výborová schůze
18. 4.  16:00 Komise životního prostředí
18. 4.  16:00 Komise výstavby

19. 4.  15:00
Klub důchodců Bartovice-
Jubilanti I. pololetí

19. 4.  15:00 ZO SPCCH – společenské hry

20. 4.  12:30 – 
14:30

Městská knihovna Radvanice-
Papírové kouzlení

21. 4. 
Rybářský klub – rybářské 
závody, revír Ostrava  
1a-Bučina

25. 4.  15:00
33. schůze Rady MěO RaB – 
kancelář starostky

25. 4.  15:00
Klub důchodů Radvanice – 
Přivítání jara

v měsíci dubnu

Kalendář
událost í

V druhé polovině měsíce března oslavila 
své životní jubileum osmdesát let ve zdra-
votní i osobní pohodě paní Milada Vyoralová. 
Jubilantce, dlouholeté obyvatelce našeho 
městského obvodu, osobně pogratuloval mís-
tostarosta pan Ing. Štěpán Košťál a matrikářka 
Šárka Krkošková. Do dalších let oslavenkyni 
přejeme pevné zdraví, životní elán, stálé zdraví 
a dobrou náladu.

Text a foto: Šárka Krkošková, odbor OaVV

Oslavila krásné jubileum

Únorový koncert v obřadní síni radnice 
byl věnován akordeonu a kytaře – zajímavým 
hudebním nástrojům, a oblíbenému zpěvu. 
Celý koncert začala studentka Janáčkovy 
konzervatoře a Gymnázia v Ostravě výborná 
akordeonistka Kateřina Botorová ve 
skladbách J. S. Bacha Preludium a fuga gis 
moll, Vjačeslava Semyonova Brahmsiana. 
Po ní se představila mladá, velmi úspěšná 

kytaristka Veronika Hrdová se skladbami 
Luigiho Legnaniho Fantasie op. 19 a Nikity 
Koshkina Tři stanice na cestě. Vynikající 
zpěvák Tomáš Kura za klavírního dopro-
vodu Mgr. Reginy Bednaříkové zazpíval 
skladby G. Martiniho, R. Frimla a J. Ježka. 
Návštěvníci koncertu ocenili účinkující 
mohutným potleskem.

Jindra Lásková, odbor MBaI

akoredeon a kytara v hlavní roli

Ve čtvrtek 8. března se členové bar-
tovického klubu důchodců sešli již ve tři 
hodiny odpoledne. Na tuto hodinu totiž 
ohlásili svou návštěvu školáčkové z mateř-
ské školy Ještěrka. Pod laskavým vedením 
paní učitelky paní Míši Stiborové předvedli 
líbezné pásmo básniček a písniček věnované 
bábinkám. Vždyť osmý březen je vymezen 
Mezinárodnímu dni žen. Jejich vystoupení 
bylo odměněno nadšeným potleskem a slzu 

v oku zamáčkli i přítomní dědouškové. 
Jímavou náladu pak podtrhly růžičky, které 
ženám rozdával místostarosta pan Ing. Štěpán 
Košťál spolu s předsedou klubu panem 
Lumírem Adamusem a panem Ludvíkem 
Revendou. Milým hostem této mimořádné 
schůzky byla vedoucí odboru sociálních věcí 
paní Mgr. Irena Kopciuchová.

Dagmar Joklová, kronikářka
Foto: Jiří Jokel

senioři slavili svátek mdŽ

Výroční schůze
Dne 22. března 2012 proběhla v prosto-

rách firmy PHARMOS výroční členská 
schůze místní organizace SPCCH. Členové 
byli seznámeni s činností a také plánem 
práce organizace na rok 2012. Účast členů 
byla dobrá, všichni aktivně diskutovali. 
První z následujících akcí se uskuteční 
19. dubna 2012 v 15.00 hodin – bude to před-
náška o Sicílii v místním klubu důchodců 
v Ostravě-Radvanicích.

Za SPCCH obvodářka Šárka Mendlová
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Neplačte, že jsem odešla, ten klid a mír mi 
přejte,jen malé světlo vzpomínky mi v srdci 

zachovejte.
Oznamujeme, že zemřela po dlouhé těžké nemoci 
dne 4. 3. 2012 v nedožitých, ale požehnaných 

84 letech 
paní 

Mgr. Ludmila Višinková.
Pokud jste ji znali a měli rádi, věnujte jí, tichou 

vzpomínku. 

Dne 1. dubna 2012 oslaví 60. narozeniny 
pan 

Jan Vozňák, 
který řádně pracoval v době od května do října 
roku 2011 jako pracovník veřejně prospěšných 
prací, kterému byla vyslovena pochvala za velmi 

dobře odvedenou práci.

sVaTÝ TÝdeN 
a VelIKONOCe 2012
v chrámu Neposkvrněného Početí 
Panny Marie v Ostravě Radvanicích

 Květná neděle, 1. 4.
8:20 hod. – Křížová cesta
9:00 hod. - Mše svatá
 Zelený čtvrtek, 5. 4.  
9:00 hod. – Missa chrismatis v katedrále 
18:00 hod. – Mše svatá na památku 
Večeře Páně
 Velký Pátek, 6. 4. 
den přísného postu
16:15 hod. – Křížová cesta 
17:00 hod. – Památka Umučení Páně
 Bílá sobota, 7. 4.
12:00–20:00 hod. – tichá adorace 
u Božího hrobu
20:30 hod. – Velikonoční vigilie
 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 8. 4. 
9:00 hod. – Mše svatá ze slavnosti
Chrámový sbor zpívá: W. A. Mozart, 
Missa C-dur s varhanním sólem Regina 
coeli – Reimann
 Pondělí v Oktávu velikonočním, 9. 4.
9:00 hod. – Mše svatá
www.farnostradvanice.cz

akce v knihovně
 Papírové kouzlení 
výtvarná dílna pro děti, dekupáž na krabičky 
z recyklovaného papíru
20. 4. | od 12:30 do 14:30 hod.
 Měnící se svět 
výstava fotografií ohrožených druhů zvířat
celý měsíc | během půjčování
 Tajemství přírody 
výstava knih 
16. – 20. 4. | během půjčování
 Spirálkovaná
tvoříme obrázky z papírových spirál
pátek 6. 4. | od 12.30 do 14.30 hod.
 Dubnové pranostiky
soutěž pro děti v doplňování pranostik
celý měsíc | během půjčování
 Čtenářská burza knih
výměna a prodej knih mezi čtenáři
pondělí 23. 4. | během půjčování
radvanice@kmo.cz

uzávěrka příštího čísla: 18. 4. 2012

S účinností od 1. 4. 2012 Rada městského 
obvodu Radvanice a Bartovice rozhodla 
o změně organizační struktury Úřadu měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice. 

K těmto organizačním změnám při-
stoupila rada městského obvodu zejména 
z důvodů:

rozdělení kompetencí a činností úřadu do • 
věcně logických celků,
nárůst agendy investic,• 
větší efektivita řízení činností a efektivita • 
práce,
optimalizace pracovních procesů,• 
zlepšení komunikace v rámci úřadu,• 
legislativní změny (sociální reforma, • 
novela zákona o veřejných zakázkách 
atd.).

Nově se úřad od 1. 4. 2012 člení na tyto 
odbory:
1)  financí a rozpočtu (FaR) – finanční hospo-

daření, poplatky ze psů, poplatky za uží-
vání veřejného prostranství, povolování 
tomboly a loterie, povolování provozu 
výherních hracích přístrojů, evidence 
pohledávek

2)  majetkový, bytový a investic (MBaI) –  
správa majetku, příprava a realizace 

investičních a neinvestičních akcí, bytové 
hospodářství, agenda veřejných zakázek, 
hřbitovní správa

3)  organizační a vnitřních věcí (OaVV) – 
výkon vnitřní správy, zajišťování výpisu 
z Rejstříku trestů, vydávání ověřených 
výstupů z informačních systémů, matrika, 
vidimace a legalizace, vykonávání občan-
ských obřadů, vedení pokladní agendy, 
zajišťování organizačních věcí orgánů 
obvodu, přestupky, kultura

4)  sociálních věcí a školství (SVaŠ) – zajišťo-
vání sociálních potřeb a služeb obyvatel, 
sociální poradenství, školství

5)  stavebního řádu, dopravy a životního pro-
středí (SŘDaŽP) – stavební úřad, územní 
řízení, speciální stavební úřad (místní 
komunikace), životní prostředí, činnosti 
na úsecích ochrany vod, myslivosti, rybář-
ství, zemědělství, veterinární a rostlinolé-
kařské péče, správa místních komunikací, 
veřejných prostranství, veřejné zeleně 
a pořádku, kácení dřevidn, sběrné dvory, 
veřejná služba

Bc. Šárka Tekielová, starostka

Organizační změny na radnici
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zápis do 
mateřské školy

Mateřská škola v Ostravě-Bartovicích 
srdečně zve všechny děti od tří let k zápisu.
Zápis se koná 3. dubna  
od 8.00 do 16.00 hod.

Mateřská škola nabízí: taneční kroužek, 
keramický kroužek, veselé pískání na flétničku, 
angličtinu pro děti předškolního věku, lyžování 
se sluníčkem, plavání, návštěvy ZOO, návštěvy 
Domu umění, seznamování s počítačem…

Po domluvě s rodiči můžeme nabíd-
nout školu v přírodě, rodinnou dovolenou 
v Chorvatsku aj.

Mateřská škola pořádá pro rodiče a děti: 
dny otevřených dveří, dětský karneval, 
Mikulášskou besídku a posezení u vánočního 
stromečku, ke Dni dětí, Uspávání broučků, 
besídku ke Dni matek, pasování školáků aj.

Mateřská škola se zaměřuje na radostný 
pobyt dítěte v mateřské škole, celkový rozvoj 
dětské osobnosti, na citlivý a citový přístup 
k dětem i jejich rodičům a na úzkou spolupráci 
s rodiči. Na vytváření kladného vztahu k pří-
rodě. Naše heslo zní „Děti – květy života“.

Mateřská škola se nachází u nového ozdrav-
ného centra „Ještěrka“ (zastávka autobusu 28, 
38 Bartovice – Koupaliště).
Rodiče sebou vezmou občanský prů-
kaz a rodný list dítěte.

Na děti i rodiče se těší kolektiv mateřské 
školy. V době zápisu se bude konat rovněž Den 
otevřených dveří.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
bude ředitelka školy postupovat dle platných kri-
térií pro přijetí dítěte předškolního věku.

Táňa Krumniklová, ředitelka 

Rok 2011 můžeme spolu s výborem MS – 
Slezská Ostrava hodnotit jako velmi úspěšný. 
Zúčastnili jsme se všech pohárových závodů 
v lovu ryb udicí, které jsou pořádány pod 
záštitou Územního svazu pro Severní Moravu 
a Slezsko. V kategoriích žákyně a žáci ve věku 
do 15 let jsme se pravidelně umísťovali na stup-
ních vítězů.

Kromě pohárových závodů v lovu ryb udicí 
jsme se zúčastnili národní soutěže Českého 
rybářského svazu „Zlatá udice“. V městském 
kole Ostravy jsme jako Mladí rybáři Radvanic- 
-Bartovic z osmi soutěžních družstev obsadili 
první místo. Zvítězili jsme s převahou jak 
v družstvech, tak i v jednotlivcích. Musím 
vyzdvihnout sportovní výkony Lenky Tiché 
a Mikoláše Kuchaře. Naši nejlepší žáci byli 
vybráni k účasti reprezentovat město Ostravu 
v krajské (územní) soutěži a dále pak v národ-
ním kole Zlatá udice.

Velmi úspěšné byly závody v lovu ryb udicí 
na rybářském revíru Ostravice 1A „Bučina“ 
za účasti rodičů, rybářské stráže, výboru MS – 
Sl. Ostrava a široké veřejnosti. Závodící mladí 
rybáři prokázali velmi dobré technické i prak-
tické znalosti. Všichni byli odměněni pěknými 
cenami.

Děkujeme zastupitelům městského obvodu 
Radvanic a Bartovic za schválení finanční 
dotace, která splnila svůj účel. Je velmi pro-
spěšná nejen závodící mládeži, ale taky nově 
příchozím, začínajícím mladým rybářům ve 

věku 6 až 15 let. Díky kvalitnímu sportovnímu 
vybavení z dotace jsme schopni konkurovat 
ostatním závodícím družstvům MO ČRS 
Ostrava, v kraji Severní Moravy a Slezska, ale 
i České republiky.

Děkujeme paní Mgr. Haně Ostřanské, 
ředitelce ZŠ Vrchlického, že nám umožňuje 
trénovat rybolovnou techniku v tělocvičně 
a rozšiřovat teoretické znalosti v jedné ze svých 
učeben.

Tímto článkem bychom rádi oslovili děti do 
15 let (se souhlasem rodičů), které by se rády 
věnovaly sportovnímu lovu ryb udicí a nevědí, 
jak začít a kam se přihlásit. V zimních měsí-
cích se scházíme každý čtvrtek v tělocvičně 
ZŠ Vrchlického v Radvanicích, v ostatních 
měsících roku na rybářské chatě u rybníku 
„Bučina“.

Vladimír Moskva a výbor MS – Slezská Ostrava
Foto: Rybáři

mladí rybáři 
radvanic a bartovic bilancují

let the sport 
Come tu You

Již po čtvrté pořádala 1st International 
school soutěž v anglické prezentaci projektů. 
A u toho jsme nemohli chybět. Patříme mezi 
školy, které se soutěže zúčastňují už od prvního 
ročníku. Téma Sport bylo více než lákavé. 
Naším odvětvím se pak stalo Rychlobruslení 
s mistryní Sáblikovou. Samozřejmě naši žáci 
nejprve prezentovali základní fakta o naší 
škole, jejich akcích, žácích i učitelích. Poté už 
rozehráli perfektní prezentaci o rychlobruslení. 
Jak jsem se dozvěděla v zákulisí poroty, patřila 
naše prezentace mezi nejzábavnější. Porotci se 
také dozvěděli mnoho nového o tomto odvětví 
sportu. 

Velká pochvala však patří našim soutě-
žícím Lucii Linhartové, Dianě a Dominiku 
Boldiovým. Chválím také podporu třídy 
VIII. A. Na dobré angličtině budeme dál 
aktivně pracovat.

Mgr. Jana Matalová, ZŠ Vrchlického

Na přelomu února a března proběhla okresní 
kola soutěže základních uměleckých škol. 
Pro letošní školní rok byla soutěž vyhlášena 
v oborech zpěv, dechové nástroje, cimbálové 
a hudecké muziky. 

Radvanická pobočka ZUŠ v oboru zpěv 
zastoupení bohužel neměla, avšak o to větší 
úspěch sklidili mladí umělci v ostatních obo-
rech. Dechové oddělení reprezentovala Adéla 
Krkošková hrou na zobcovou flétnu, která zís-
kala zasloužené krásné 2. místo. 

Největší úspěch slavily hudecké muziky pod 
vedením paní učitelky Jarmily Červenkové. 
Nejmenší hudecká muzika vybojovala 1. místo 
s postupem do krajského kola a zvláštní oce-
nění za přirozený pěvecký výkon. Radvanice 
v této muzice reprezentuje houslistka Petra 
Sobolová. Stejně úspěšné byly také muziky 
Iskérka, Tanečnica a Vrobelci. Inspirovány 
muzikálností a úspěchem nejmenší hudecké 
muziky si taktéž odnesly vedle prvních míst 
s postupem do krajského kola zvláštní ocenění. 
Muzika Iskérka získala ocenění za radostný 
hudební projev. Radvanickou pobočku v této 
muzice zastupují houslistky Jana Burdová 
a Lucie Linhartová. Těžkou pozici měli muzi-
kanti Tanečnice. Okresní kolo se bohužel krylo 

s termínem lyžařského výcviku, a tak se museli 
vyrovnat se ztrátou několika členů. To jim 
ovšem nezabránilo získat zvláštního ocenění 
za muzikální projev primášky. Radvanické 
řady zde hájil Adam Blaha a krajské kolo obo-
hatí hrou i zpěvem Žaneta Bulavová. Muziku 
Vrobelci primášuje Markéta Linhartová. Tato 
muzika okouzlila krásným dívčím pěveckým 
sborem, za což byla také řádně oceněna.

Všem soutěžícím srdečně gratulujeme 
a postupujícím přejeme hodně štěstí v dalším 
soutěžním klání!

Marie Zedníčková, ZUŠ E. Runda
Foto: ZUŠ E. Runda

Nadějní umělci zuŠ e. runda 
na soutěži talentů
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Dne 8. března 2012 se žáci naší školy 
zúčastnili Ekologické konference, kterou 
pořádala Střední průmyslová škola chemická 
akademika Heyrovského a Gymnázium, 
Ostrava, příspěvková organizace, pod záštitou 
Ing. Lenky Fojtíkové, zastupitelky statutár-
ního města Ostravy. Cílem bylo zapojit žáky 
do problematiky ekologie a ochrany životního 
prostředí Moravskoslezského kraje a navázání 
spolupráce mezi školami.

Žákyně naší VIII. A třídy Lucie Linhartová 
zde vystoupila s prezentací na téma „Co 
dýcháme?“ Ve vystoupení ji podpořili spo-
lužáci. Prezentace všech škol byly nesmírně 

zajímavé, dozvěděli jsme se, jak třídit odpady, 
jak je důležité se starat o ochranu přírody, co 
je to smog, jak funguje čistička odpadních 
vod a jaké ekologické aktivity probíhají na 
SPŠCHG. Poté si žáci prohlédli školu a v biolo-
gických laboratořích zhlédli zajímavé pokusy. 
Pedagogové byli seznámeni s aktivitami 
kraje v oblasti environmentálního vzdělá-
vání a výchovy a akcemi, které připravuje 
Lesní škola. Všichni účastníci dostali drobné 
odměny. Bylo to velmi poučné a zajímavé dopo-
ledne, za které patří organizátorům velký dík.

Mgr. Martina Linhartová,  
ZŠ Vrchlického

ekologická konference

Dne 21. 2. nás v mateřské 
škole navštívil malíř a ilustrátor 
Adolf Dudek. Seznámil nás 
s psacími potřebami (štětce, 
tužky), které potřebuje ke své 
práci. Vyzkoušeli jsme si, jak 
se kreslí různá zvířátka (slon, 
opice, slepička a jiná). Do 
kreslení na tabuli nás zapojil 
všechny, od dětí až po paní uči-
telky. Dětem se program moc 
líbil, od začátku do konce byly 
v pohybu, pan malíř měl pro 
ně připravené různé soutěže, 

za které je obdaroval svými 
obrázky. Dokonce si s nimi 
i zacvičil. Děti si celé dopo-
ledne krásně užily. Pan Dudek 
se s nimi rozloučil tím, že se 
dětem podepsal na ručičku nebo 
čelíčko, jeho podpis vypadal 
jako dudek. A děti se s panem 
malířem rozloučily velkým 
potleskem a přáním, že se zase 
s panem malířem Adolfem 
Dudkem brzy setkají.

Michaela Stiborová,  
učitelka MŠ Za Ještěrkou

malujeme s malířem

V pátek 17. února navštívili radvanickou 
Sokolovnu Šmoulové a Šmoulinky, kteří si tu 
uspořádali Šmoulí karneval. Ale než takový kar-
neval mohl začít, tak mu předcházely velké pří-
pravy. Děti vyrobily krásnou Šmoulí výzdobu, 
paní učitelky krásně nazdobily sál a tety připra-
vily výborné občerstvení. Po těchto přípravách 
mohl karneval začít. S úderem 16. hodiny se do 
sálu začali trousit malí modří Šmoulové a jejich 
kamarádi. Na uvítanou si všichni společně 
zatančili a pak proběhl rej masek, při, kterém 
jsme mohli vidět nejen Šmouly, Šmoulinky, 
Gargamely a Azraely, ale také princezny, víly, 
sněhuláky, piráty a spoustu dalších krásných 
masek. Také děti přivítal pan místostarosta 
Ing. Štěpán Košťál, který dětem i jejich rodičům 
popřál příjemnou zábavu. Pan místostarosta 
Košťál rovněž pochválil moc krásnou výzdobu 

a domácí pohoštění. V průběhu celého karnevalu 
probíhaly soutěže o sladkou odměnu a tanečky, 
do kterých byli zapojeni i rodiče. Za to, jak 
byli všichni šikovní, dostali Šmoulí medaile, 
bonbonky a svítící náramky. Hlavním hřebem 
celého karnevalu byla hra o Šmoulí dárečky, ze 
kterých se radovaly všechny děti, protože každý 
z nich vyhrál krásnou cenu. Na závěr jsme si 
všichni společně zatančili a spokojeně s úsmě-
vem na tváři jsme se rozešli do svých domovů.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem rodi-
čům, kteří darovali ceny pro děti a pomohli nám 
při úklidu sálu. Také všem těm, kteří se podíleli 
nejen na přípravách karnevalu, ale také na jeho 
průběhu.  Michaela Stiborová 

a Hana Holubová, MŠ Ještěrka
Fotografie najdete na poslední straně

Šmoulům je hej, znělo sokolovnou

Karneval 
a setkání rodičů

Dne 24. 2. se uskutečnil na ZŠ v Bartovicích 
v odpoledních hodinách „Karneval“ pro děti 
a večer „Setkání s rodiči“.

Pro děti byly připraveny soutěže a sladké 
odměny. Děti se sešly v hojném počtu 
s krásnými maskami. Navštívili nás čertíci, 
princezny, myška, tanečnice, vodník a další 
pohádkové bytosti. Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat paní Pastorkové za upečení koláčků 
pro děti a Davidu Trojkovi za zpříjemnění 
atmosféry na Karnevalu i na Setkání rodičů.

Večer se uskutečnilo „Setkání rodičů 
a přátel naší školy“. Byl to večer plný zábavy. 
Doufáme, že se příští rok sejdeme opět v hoj-
ném počtu.

Za Unii rodičů Iveta Sapetová 
a Kateřina Vidlářová

Oslava mdŽ
Den 8. březen je svátek MDŽ, a proto si děti 

ze třídy „Pastelky“, MŠ Slunečnice v Ostravě- 
-Radvanicích, připravily krátký program 
pro hosty v Klubu důchodců. Oslavenkyně 
od našich dětí dostaly papírovou kytičku, 
kterou vlastnoručně vyrobily, a veselé přání. 
Odměnou jim byla drobná sladkost. „Vínečko 
popíjej, písničku si zpívej, a s dobrou náladou 
na všechno se dívej…“ přejí děti z MŠ a celý 
kolektiv.

Henrieta Čajková, Simona Slížková
MŠ Slunečnice

III. b navštívila knihovnu 
v radvanicích

Žáci prvního a třetího ročníku navštívili ve 
středu 29. 2. místní knihovnu v Radvanicích. 
Všem dětem bylo vysvětleno, jak vše 
v knihovně funguje, jak jsou knihy rozděleny, 
seřazeny a také možnosti vypůjčení knih. 
Samozřejmostí byla možnost se do knihovny 
přihlásit a knihy si tak půjčovat po celý násle-
dující rok. Tímto bych chtěla poděkovat kni-
hovnicím Marii Kryštofové a Petře Růžičkové 
za velmi vstřícný, příjemný a laskavý přístup 
k dětem. Mnohokrát děkujeme a již se těšíme 
na další návštěvu v knihovně.

Za třídu III. B, Mgr. Radmila Sulková,  
ZŠ Vrchlického

Díky městskému grantu odjelo 19. března 
dvaatřicet dětí ze Základní školy Trnkovecká 
na ozdravný pobyt na Soláň. Překrásné okolí 
a vynikající zázemí valašského horského hotelu 
Čarták skýtá záruku, že škola v přírodě přinese 
dětem nejen zlepšení zdravotního stavu, ale 
zcela jistě budou vzpomínat také na zážitky 
z her a výletů.

Mgr. Šárka Honová, ředitelka školy

Trnkovecké děti se 
rekreují na Čartáku



PrOGram 
sPOleČeNsKÉHO dOmu V OsTraVĚ-barTOVICÍCH dubeN 2012

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

 2. Pondělí

Chráněné pracoviště ve společenském domě 
Zahájení celodenního provozu chráněného 
pracoviště na základě projektu podpořeného 
účelovou dotací statutárního města Ostravy.

 3. Úterý Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školicí agentury a firmy.

 4. Středa

Škaredá středa 
Nikdo by se neměl mračit. Přijďte nám pomoci 
s velikonoční výzdobou, pochlubte se vlastními 
velikonočními výrobky, které vystavíme. Od 9 do 
14 hodin.

 5. Čtvrtek
Zelený čtvrtek 
Přijďte si popovídat o velikonočních zvycích 
a připomenout tradice. Od 9 do 14 hodin.

 6. Pátek
Velký pátek 
Dlouhá noc v restauraci Kulturák i v bývalém 
Motobaru v rámci svátků jara.

 7. Sobota

Bílá sobota 
Pokud nebude sobota bílá i počasím a vykoukne 
na nás jaro, posedíme venku na zahrádce. Možno 
vzít vejce s sebou a věnovat se lidové tvořivosti.

 8. Neděle
Neděle velikonoční 
Posilovací cviky na nastávající pomlázkový den 
v Motobaru od 15 hodin.

 9. Pondělí
Pondělí velikonoční 
Pomlázkový den. Motobar otevřen pro všechny, 
kteří přežijí pomlázku.

10. Úterý Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školicí agentury a firmy.

11. Středa Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školicí agentury a firmy.

12. Čtvrtek Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školicí agentury a firmy.

13. Pátek

Křest knížky „Jahody pro Popelku“, 
křtí MARTIN MAXA 
Ve vestibulu bude v 16 hodin představena nová 
kniha autorky Kateřiny Tomanové „Jahody pro 
Popelku aneb Když chlap fackuje hysterku“, 
kterou bude možné také na místě zakoupit. 
Kniha je součástí projektu na podporu týraných 
a zneužívaných žen. Knihu pokřtí Martin Maxa 
s dalšími zajímavými hosty. Proběhne krátký 
kulturní doprovodný program. Vstupné zdarma.

14. Sobota

Pitná kůra v osvěžovně 
Od 15 hodin můžete v prostotách bývalého 
Motobaru doplnit tekutiny, posedět a osvěžit paměť 
se zdejšími starousedlíky. Jukebox hraje vše!

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

16. Pondělí Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školicí agentury a firmy.

17. Úterý Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školicí agentury a firmy.

18. Středa Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školicí agentury a firmy.

19. Čtvrtek Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školící agentury a firmy.

20. Pátek

JAHODY PRO POPELKU – beseda k nové knize 
Ve vestibulu proběhne v 15 hodin beseda pro 
veřejnost k nové knize „Jahody pro Popelku 
aneb Když chlap fackuje hysterku“, kterou bude 
možné také na místě zakoupit. Kniha je součástí 
projektu na podporu týraných a zneužívaných 
žen. Vstupné zdarma.

21. Sobota

Pitná kůra v osvěžovně 
Od 15 hodin můžete v prostotách bývalého 
Motobaru doplnit tekutiny, posedět a osvěžit 
paměť se zdejšími starousedlíky. Jukebox hraje 
vše!

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

23. Pondělí Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školicí agentury a firmy.

24. Úterý Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školicí agentury a firmy.

25. Středa Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školicí agentury a firmy.

26. Čtvrtek Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školicí agentury a firmy.

27. Pátek

Pitná kůra v osvěžovně 
Od 15 hodin můžete v prostotách bývalého 
Motobaru doplnit tekutiny, posedět a osvěžit 
paměť se zdejšími starousedlíky. Jukebox hraje 
vše!

28. Sobota

DÍVČÍ VÁLKA – divadelní představení 
V 19 hodin divadelní představení hry F. R. 
Čecha v nastudování známých pražských herců 
divadelní společnosti Artur. Vstupné 350 Kč 
(pro občany Radvanic a Bartovic je vstupenka 
dotovaná za 150 Kč).

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

30. Pondělí

Čarodějná noc 
Holky, košťata s sebou a je potřeba proletět 
kulturákem! Od 15 hodin tankujeme, od 19 hodin 
letíme!

Změna programu vyhrazena.
Informace a rezervace míst na tel. 603 142 068 nebo mailem na 
kacata@email.cz. 



První ples raba motosport 
byl úspěšný, část výtěžku byl 
věnován organizacím obvodu

V sobotu 25. února se v místní Sokolovně konal vůbec první ples RABA 
Motosport, který proběhl za hojné účasti tancechtivé veřejnosti. K tanci 
i k poslechu hrála skupina Mirabel. Na plese byl k vidění také bohatý kul-
turní program v podání barmanské show Milana Tomiczka a vystoupení 
Tanečního klubu Jarky Calábkové. Součástí plesu byla bohatá tombola, do 
které přispěli tito sponzoři:

Autodům Vrána – Havířov, Autosklo Radvanice, Bc. Aleš Boháč – 
náměstek primátora města Ostravy, Bc. Šárka Tekielová – starostka měst-
ského obvodu Ostrava Radvanice a Bartovice, COPYSTAR, Cukrárna 
Aknel, Dopravní podnik Ostrava, fa BEKR – Richard Bílý, fa EWOG –Eva 
Godulová, fa GALTOP, Hostinec Na Trnkovci, Kominictví Milan Lukáš, 
Kované trofeje – Martin Bundil, Chovatelské potřeby – Dáša Kopečková, 
Květinářství Pavlína Kozlová, Likérka STOCK, Lubrifilm – Petr Hrabčák, 
Motosportvideo – Tomáš Hatrik, Pálenice FAKR, Penzion Eva, Provident, 
Restaurace U Břenků, Restaurace U Káňů, Revírní bratrská pokladna, 
Silesia Color, Tobiáš Radim – Ostrava Radvanice, Velkoobchod Uzeniny 
Kuběna, Velkosklad Wojcik, Zlatnictví Gabriela Ščerbová.

Tímto srdečně děkujeme všem sponzorům. 
Organizátor plesu o.s. RABA Motosport věnuje část výtěžku 

z plesu dětem městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
MŠ Slunečnice v Ostravě-Radvanicích 3 000 Kč, 
SRPŠ při ZŠ Vrchlického Ostrava-Radvanice 3 000 Kč.

RABA Motosport v městském obvodu Radvanice a Bartovice každo-
ročně pořádá mezinárodní závody silničních motocyklů „Okruh Františka 
Bartoše“. V letošním roce se připravuje již 6. ročník těchto silničních 
závodů, který se bude konat ve dnech 7. až 8. července 2012. I z této akce, 
pokud proběhne úspěšně, věnuje občanské sdružení finanční dar dětem 
našeho městského obvodu.

RABA Motosport o.s.

Domácí potřeby 
a železářství v Šenově

(na náměstí 1. patro obchodního domu)
Navštivte náš e-shop www.olymar.cz

AKCE 
sleva -25 % na sadu nerez. nádobí 12dílů z 3990,– nyní 2990,–

Tlakový hrnec 6 l novinka 3590,– + ZDARMA hrnec 
s keramickou vrstvou 2,5l (1390,–)

Opravy střech, výměna 
žlabů a svodů.

Telefon: 731 324 966

 
 

Akce oprav 
šicích stroj  

v bytech  zájemc  
V Bartovicích i okolí budu 
opravovat, po vyjití tohoto 
ísla RaB novin.  Nabídka 

bude platit po dobu 
dostate ného zájmu. Volejte mezi 18,30 až  21,30 hodinou 
na tel. číslo:  553  628 936     
email: milan.miller@seznam.cz  
na mob. 776 034 373 raději SMS ! 
 P i této akci neú tuji benzín. 

Váš mechanik šicích strojů  Milan Miller 
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Z našich Základních a mateřských škol

šmoulí karneval v sokolovně

komorní koncert v obřadní síni radnice

oslavy mdž v klubu důchodců


