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Městský obvod Radvanice a Bartovice 
pokračuje v podpoře společenských, kultur-
ních a charitativních akcí, která byla započata 
v loňském roce. Tehdy vedení radnice v čele se 

starostkou Bc. Šárkou Tekielovou podpořilo 
charitativní koncert Jedeme dál.

Letos obvod podpoří hned dvě charitativní 
akce na podporu aktivit zdravotně postiže-
ných osob, které se připravují na 7. června ve 
Společenském domě Bartovice.

Občanské sdružení KATO (celým názvem 
„Sdružení na pomoc zdravotně postiženým 
osobám KATO, občanské sdružení“) organizuje 
HANDICAP ART FESTIVAL, na kterém se 
představí zdravotně postižení umělci. Dále se 
zde budou prezentovat organizace, pomáhající 
zdravotně postiženým lidem s integrací do spo-
lečnosti. Návštěvníci budou moci nahlédnout 
pod pokličku dobrovolnictví, které je společ-
ností nedoceněnou pomocí, avšak pro zdravotně 
postižené velmi důležitou součástí života. 

Na festival naváže charitativní koncert 
s názvem JEDEME TAKY!!!, který je pod-
porován dotací z Moravskoslezského kraje. 
Na koncertě mimo jiné vystoupí zpěvák 
Martin Maxa, účast přislíbil i Josef Laufer 

a moderovat přijde zpěvačka Genny Ciatti. 
Výtěžek z koncertu podpoří mobilitu zdra-
votně postižených osob. 

Již nyní si lidé mohou koupit vstupenky za 
80 korun na sekretariátě Společenského domu 
nebo prostřednictvím e-shopu na www.kultu-
rak-bartovice.cz.

Starostka městského obvodu také osobně 
podpořila křest knihy radvanické občanky Ing. 
Kateřiny Tomanové „Jahody pro Popelku aneb 
Když chlap fackuje hysterku“. Knížka upozor-
ňuje na problematiku domácího násilí a výtěžek 
z prodeje podpoří aktivity Bílého kruhu bez-
pečí. Křest se konal v pátek 13. dubna v prosto-
rách Společenského domu v Bartovicích. Knihu 
pokřtil zpěvák Martin Maxa, který se dostavil 
s mírným zpožděním, ale čekání vyplnila zpě-
vačka Genny Ciatti krásnými písněmi a posléze 
i Petr Dudešek z legendárních Buřinek svým 
příjemným vyprávěním. 

Více fotografií najdete na poslední straně.
(SED)
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Knížku pokřtili starostka obvodu Bc. Šárka Tekielová, autorka Ing. Kateřina Tomanová, zpěvák  Q

Martin Maxa, zpěvačka Genny Ciatti a Petr Dudešek. Foto: Archiv

Starostka vyhlašuje soutěž 
o nejkrásnější zahradu 
a květinovou výzdobu domu 

Městský obvod se rozhodl vyhlásit 
I. ročník soutěže o nejkrásnější rozkvet-
lou zahradu a květinovou výzdobu domu. 
Soutěžit se bude ve dvou kategoriích:

1/ nejkrásnější zahrada
2/ nejkrásnější okno/balkón
Soutěže se mohou zúčastnit všichni občané 

nebo firmy městského obvodu Radvanice 
a Bartovice, kteří se chtějí v létě prezen-
tovat svými rozkvetlými okny, balkony 
a zahrádkami. Můžete také přihlásit jiného 
občana Radvanic a Bartovic, jehož květi-
nová výzdoba se vám líbí. Po domluvě bude 
určen termín, kdy soutěžní zahradu navštíví 
hodnotící komise. První cena bude digitální 
fotoaparát. Přihlásit se můžete na sekreta-
riátě Úřadu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice do 31. srpna 2012. Slavnostní 
vyhodnocení proběhne v rámci programu 
Radvanických slavností v září 2012. 
Bližší informace získáte u Ing. Kateřiny 
Tomanové na tel. 599416111.

Bc. Šárka Tekielová, starostka



Možná si vzpomenete, když jsme se v RaB 
novinách v dubnu 2011 zmínili o tom, že sta-
rostka Radvanic a Bartovic osobním dopisem 
požádala Výbor pro životní prostředí Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR, aby se jejich výjezdní 
zasedání konalo v našem městském obvodu, 
z důvodu špatného stavu ovzduší, které zdejší 
obyvatelé dýchají.

V dopise upozornila, že ona společně 
s obyvateli obvodu každoročně od měsíce 
února porušuje zákon. „To je datum, kdy jsme 
v Radvanicích a Bartovicích vyčerpali roční 
smogový limit. Evropská směrnice stanoví, 
že maximální povolená doba, po kterou může 
množství polétavého prachu (PM10) v ovzduší 

překročit denní limit 50 mg/m3, je 35 dní v roce. 
Nadechnout se v Ostravě je tedy od tohoto data 
ilegální. Kdybychom chtěli dodržet evropskou 
legislativu, museli bychom se zhluboka nadech-
nout a do konce roku vydržet nedýchat,“ napsala 
starostka Bc. Šárka Tekielová.

Poslanci výzvu vyslyšeli a dne 3. 4. 2012 sta-
rostka přivítala v našem městském obvodu deset 
poslanců. Oficiální zahájení jednání se usku-
tečnilo v prostorách společnosti PHARMOS, 
a.s., ve 14 hodin. Hned na úvod starostka uvedla, 
že náš obvod Radvanice a Bartovice je prezen-
tován nejenom v médiích jako nejznečištěnější 
oblast nejenom v ČR, ale i v Evropě, a že právě 
dnešní sluneční počasí není ten pravý den, kdy 
by poslanci mohli poznat a pocítit dramatickou 
inverzní situaci, která se v tomto obvodě často 
vyskytuje. 

Starostka představila poslancům předsedu 
Komise životního prostředí Rady městského 

obvodu Radvanice a Bartovice Vojtěcha Mynáře, 
člena občanské iniciativy Vzduch Ing. Vladimíra 
Burdu, místostarostu Ing. Štěpána Košťála a člena 
rady městského obvodu Davida Blažka. 

„Vy máte pravomoc schvalovat zákony, které 
by byly ve prospěch nás všech, zejména ve směru 
zlepšení životního prostředí“, vyzvala starostka 
poslance.

Poté seznámila poslance s činností samo-
správy v městském obvodu zejména v oblasti 
životního prostředí, informovala o nadlimitním 
čistění komunikací nad rámec stanovených 
zákonných povinností v součinnosti se statutár-
ním městem Ostrava,  o osazování ploch novou 
zelení, o prosazeném a platném zákazu vjezdu 
nákladních vozidel po páteřní komunikaci 
v obvodu. Dále poukázala o snaze využít v co 
největší míře pracovníky veřejné služby k zajiš-
tění úklidu komunikací, chodníků a ostatních 
prostranství městského obvodu. Tady poukázala 
na změny v legislativě v souvislosti se sociální 
reformou od 1. 1. 2012 a de facto na nefunkč-
nost těchto změn a s tím související nemožnost 
využít nezaměstnané pro výkon veřejné služby. 

Nezapomněla  zmínit také bytovou problema-
tiku a potřebu dotačních programů zaměřených 
zejména na starší bytovou zástavbu a snížení 
energetické náročnosti budov, což je taky 
příspěvkem ke zlepšení životního prostředí. 
Připomněla také novelu zákona o ovzduší a navr-
hované rozdělování poplatků průmyslových 
podniků za znečišťování, které se budou odvádět 
do SFŽP, místo toho, aby putovaly do postiže-
ných obcí.

Poslanci poděkovali paní starostce za 
pozvání a sdělili, že nepřijeli nic slibovat, ale 
hlavním cílem výjezdního zasedání bylo získání 
co nejvíce námětů a mnoho informací nejen 
o našem obvodě, ale také o situaci velkých pod-
niků v Moravskoslezském kraji, které se podílejí 
na znečištění ovzduší.

Starostka poděkovala poslancům, že přijali 
její pozvání a požádala o příští setkání, které by se 
mělo ale uskutečnit v zimním období, kdy nastá-
vají smogové situace a za účasti nejen odborné 
veřejnosti, ale především místních občanů.

 Šárka Krkošková, odbor OaVV
Foto: Šárka Krkošková
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výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu 
Čr přijel na pozvání starostky do našeho městského obvodu

Zcela mimořádného úspěchu v historii 
Základní školy Trnkovecká dosáhlo družstvo 
žáků Sabina Ščurková (4. třída), Jiří Dzurko (5. 
třída) a Patrik Šariška (5. třída) pod vedením 
začínající učitelky Mgr. Lucie Duongové, když 
v konkurenci 437 škol a 21 500 žáků zvítězili 
v okresním i krajském kole 2. ročníku celostátní 
soutěže s názvem „SAPERE – vědět jak žít“. 
Úspěšný soutěžní tým postoupil do celostátního 
finále, které se uskuteční 23. dubna v Praze. 
Zatím se se svou učitelkou přírodopisu pečlivě 
připravují, ceny jsou totiž více než lákavé. 
V prvním ročníku žáci i pedagogové vyhráli 
například netbooky, mobilní telefony, MP4 
a obrovské dárkové balíčky od hlavního partnera 
soutěže – společnosti Unilever. Navíc vítězné 
školy čeká zábavná kuchařská show! A ještě 

navíc, letos získají také možnost natočit si svůj 
vlastní video životopis přímo v profesionálním 
studiu TalkCV.

Mgr. Šárka Honová, ředitelka školy

Úspěch trnkoveckých žáků

Stávající střecha základní školy je pokryta 
skládanou krytinou opatřenou značně narušeným 
nátěrem červené barvy. Na řadě míst je střešní 
krytina poškozena a dochází k zatékání do interi-
éru objektu. Poslední rekonstrukce střechy byla 
provedena před 35 roky. Z tohoto důvodu městský 
obvod zadal v roce 2011 zpracování projektové 
dokumentace na stavbu pod názvem „Výměna 
střešní krytiny včetně opravy krovu, hromo-
svodu, dešťových žlabů a svodů na objektu ZŠ, 
ul. Vrchlického 401/5 v Ostravě-Radvanicích“.

Projekt řeší výměnu střešní krytiny za stáva-
jící plechovou krytinu. Nová střešní krytina je 
navržena typu Gerard červené barvy. Současně 

s výměnou krytiny bude provedena oprava stá-
vajícího krovu, nové trasy hromosvodu včetně 
nových svislých svodů. Dále budou instalovány 
nové podstřešní žlaby a nové svislé dešťové svody. 
Střecha bude vybavena novými sněhovými 
zachytávači. Realizace je plánovaná od května 
do září 2012. Na základě výběrového řízení bude 
realizaci zajišťovat firma RAMSES OSTRAVA 
spol. s r.o., se sídlem Těšínská 279/227, PSČ 
716 00 Ostrava-Radvanice. Rozpočtové náklady 
na opravu jsou ve výši 5,87 mil. Kč. Finanční 
prostředky městský obvod získal na základě 
žádosti o poskytnutí finančního transferu z roz-
počtu statutárního města Ostravy. 

Do projektu statutárního města Ostravy 
zaměřeného na zateplení a výměnu otvoro-
vých výplní „EKOTERMO III“, jehož cílem 
je snížení spotřeby energie, jsou i začleněny 

na základě požadavku městského obvodu 
budovy ZŠ, Vrchlického 401/5 a Havláskova 
106/1 v Ostravě-Radvanicích. Rada města 
schválila předložení žádosti o poskytnutí 
podpory v rámci 35. výzvy Operačního pro-
gramu Životní prostředí. Výsledek bude znám 
v květnu tohoto roku. 

Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor MBaI

Oprava střechy na základní škole vrchlického



V pátek 30. 3. 2012 nás 
navštívil prastrýc žákyně 
Kristýny Krausové, pan Leoš 
Mikš. Přišel nám vyprávět 
o životě svého strýčka, pana 
učitele Josefa Mikše, který 
za 2. světové války učil na 
naší škole. Vyprávěl nám 
také o dalších dvou učitelích 
naší školy, o panu Vilému 
Havláskovi a o panu Ladislavu 
Třeneckém, který nebyl jen 
učitel, ale také spisovatel. 

Pan Josef Mikš se narodil 
24. 12. 1900 do bednářské 
rodiny. Byl nejmladším z osmi sourozenců. Šel 
studovat na školu v Novém Jičíně a poté se stal 
učitelem na naší škole. Byl spoluzakladatelem 
husitského sboru v Radvanicích, přestože celá 
jeho rodina byla katolická, on, jako jediný 
přestoupil na víru evangelickou. Vedl ve škole 
pěvecký kroužek, který vystupoval s mnoha 
vlasteneckými písněmi, stál u vzniku Sokola 
v Radvanicích a také se stal jeho jednatelem. 
Za druhé světové války se zapojil do odbojové 
činnosti. Odboj a vlastenectví vedly k jeho 

zatčení gestapem. Ve tři 
hodiny ráno dne 8. 10. 1941 
byl zatčen a nejprve převe-
zen do ostravské věznice, 
poté do Brna a jeho cesta 
skončila v koncentračním 
táboře Osvětim, kde po 
necelém půlroce, dne 
9. 7. 1942, zemřel. Po této 
události přišel rodině 
smutný telegram, který ji 
seznamoval s jeho smrtí. 
Rodina si nechala zaslat 
urnu s jeho popelem a ta 
byla uložena v rodinném 

hrobě Trefných. 
Další dva učitelé, Vilém Havlásek 

a Ladislav Třenecký, byli zatčeni a umučeni, 
taktéž v Osvětimi. Ti ale na rozdíl od pana 
Mikše zemřeli v podmínkách koncentračního 
tábora již po 3 měsících.

Na jejich počest byly v Radvanicích pojme-
novány tři ulice. Jmenují se takto: Mikšova, 
Třeneckého a Havláskova.

Lucie Linhartová, žákyně VIII.A,  
ZŠ Vrchlického
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Městský obvod v letošním roce zadal pokra-
čování plánovaného projektu k dokončení 
vnitřních stavebních prací v objektu mateřské 
školy. Stavebními úpravami dojde k navýšení 
bezpečnosti a komfortu při užívání daného 
objektu. Stávající rozvody elektroinstalace 
a zdravotechniky budou nahrazeny novými. 
Realizací nové elektroinstalace a instalací 
nových osvětlovacích těles dojde k mírnému 
snížení spotřeby elektrické energie. Dále se pro-
vedou nové vnitřní rozvody vody, výměna zaři-
zovacích předmětů, stávající výtokové baterie 
budou nahrazeny senzorovými bezdotykovými 
bateriemi, které umožní i snížení spotřeby pitné 
vody. Sociální zařízení pro děti bude vybaveno 
závěsnými klozety s tlačítkovým splachováním 
nad WC mísou a umyvadly s krytem sifonu. 
V rámci kompletního vybavení příslušenstvím 
budou instalována nová zrcadla nad umyvadly, 
zásobníky na mýdla, včetně držáků toaletního 
papíru. Povrchová úprava v sociálních uzlech 
bude opatřena novými keramickými obklady 
a podlaha novou dlažbou. Stávající podlahy 
v hernách, kancelářích, šatnách a jídelnách 
budou nahrazeny novou nášlapnou vrstvou, tvo-
řenou kombinací koberce a linolea s vysokou 
odolností proti opotřebení. Nové linoleum bude 
položeno i na vnitřní schodiště. Všechny míst-
nosti budou vybaveny novými jednofázovými 
zásuvkami pod omítkou. V rámci realizace 
bude provedena kompletní výměna vnitřní 
kanalizace a její odvětrání. V závěru realizace 
se provedou malby a nátěry v příslušných pro-
storách objektu. Městský obvod tímto ukončí 
rekonstrukci vnitřních prostorů objektu, která 
byla naposled prováděna před 24 roky.

Realizace je plánovaná od 2. července do 
24. srpna 2012 a bude zajišťována na základě 
výběrového řízení firmou JAMTEKO GROUP, 
a.s., se sídlem Studentská 659, PSČ 735 81 Nový 
Bohumín. Rozpočtové náklady na rekonstrukci 
jsou ve výši 6,25 mil. Kč. Finanční prostředky 
městský obvod získal na základě žádosti 
o poskytnutí finančního transferu z rozpočtu 
statutárního města Ostravy. 

V rámci ukončení rekonstrukce celého objektu 
mateřské školky městský obvod zadal zpracování 
projektu výměny oken, dveří a zateplení objektu 
MŠ, jehož cílem je snížení spotřeby energie. 
Statutární město Ostrava na základě požadavku 
městského obvodu Radvanice a Bartovice 
zahrnulo tyto projekty do souhrnného projektu 
„EKOTERMO II B“. Rada města Ostravy 
schválila předložení žádosti o poskytnutí podpory 
v rámci 35. výzvy Operačního programu Životní 
prostředí. Žádost o poskytnutí podpory v rámci 
35. výzvy pro projekt „EKOTERMO II B“ byla 
úspěšně doručena na Státní fond životního pro-
středí ČR 29. února 2012. Výsledek bude znám 
v průběhu května tohoto roku. 

Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor MBaI

Kurz městské policie 
Městská policie Ostrava zve na další 
z letošních bezplatných kurzů. Koná se ve 
středu 30. května 2011 od 16.00 hodin. 
Místem konání bude budova na ul. Hlubinské 
6 v Moravské Ostravě (bývalé ředitelství 
městské policie). Květnové téma setkání 
s občany jsme nazvali Být pozorný se vyplácí.

Městská policie Ostrava

Pojízdná laboratoř 
změří emise všude

Členové komise životního prostředí při 
Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice 
iniciovali seznámení představitelů městského 
obvodu s novou měřicí mobilní laboratoří spo-
lečnosti VVUÚ, a.s. Účastníci byli 18. dubna 
před budovou radnice seznámeni s možností 
využití výsledků měření z pohledu průmyslu 
(zjištění skutečného příspěvku do imisní situ-
ace na základě popisu zdroje), tak i z pohledu 
civilní zástavby v závislosti na dopravě a dal-
ších závislostí osídlené oblasti. Činnost mobilní 
měřicí laboratoře může mít uplatnění nejen na 
území města Ostravy. 

SED 

Stavební úpravy v objektu 
mateřské školy v radvanicích

Josef mikš, jeden ze statečných Připravujeme dětský 
den v Bartovicích

Na první červnový víkend připravuje měst-
ský obvod ve spolupráci s bartovickými letec-
kými modeláři dětský den spojený s leteckou 
ukázkou jejich modelů. Vzhledem k tomu, že 
tato akce je závislá na povětrnostních podmín-
kách, budeme vás o detailech této akce infor-
movat v průběhu měsíce května na webových 
stránkách a prostřednictvím vývěsek.

Jan Maceček, odbor OaVV
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 Felix Neumann byl jedním z nejvýznam-
nějších ostravských architektů a stavitelů konce 
19. a začátku 20. století. 

Narodil se 10. září 1860 v rodině židov-
ského podnikatele Emanuela Neumanna, 
majitele části velkostatku, pivovaru a restau-
race v Radvanicích. Po studiu na vyšší reálce 
v Opavě, kde maturoval v roce 1876, pokračoval 
ve studiu na Vysoké škole technické ve Vídni 
a v Berlíně. 

Roku 1889 se vrátil do Ostravy, kde působil 
jako architekt a stavitel. V roce 1892 se přihlá-
sil do soutěže o nejlepší projekt Německého 
domu v Moravské Ostravě a soutěž vyhrál. 

Tento úspěch mu přinesl uznání a také 
značný zájem o jeho práci. Jedním z prvních 
projektů byla stavba rodinného domu číslo 
37 na dnešním Masarykově náměstí, kde si 
jeho otec otevřel pivnici, později pak hotel 
Gambrinus. Následovaly domy pro městskou 
honoraci. Například pro největšího majitele 
realit v Moravské Ostravě K. Krause postavil 
nájemní dům s kavárnou Austria, později 
přejmenovanou na Fénix. Na křižovatce ulic 
Přívozská a Alžbětina (dnes Českobratrská) 
postavil svůj rodinný dům, který je mimořád-
nou ukázkou pozdní secese a patří mezi nejcen-
nější historické domy města Ostravy. V roce 
1898 postavil na dnešním Masarykově náměstí 
nájemní dům s kavárnou Union, kde bylo poz-
ději umístěno divadlo loutek a dnes tam našla 
sídlo GE Money Bank. 

Neodmítal ani zakázky velkých průmyslo-
vých firem, například pro Vítkovické kame-
nouhelné doly, kterým projektoval na dnešním 
Smetanově náměstí budovu ředitelství. Jeho 

dílem byly také chemické laboratoře koksovny 
Karolina nebo hasičská zbrojnice na Smetanově 
náměstí, která byla v roce 1944 zničena bom-
bardováním, stejně jako nedaleký Německý 
dům. V Reální ulici projektoval roku 1911 hotel 
Garni s kavárnou Royal. Dnes je v objektu 
Ostravská univerzita, v přízemí pak studentská 

menza. Svými projekty se podílel na výstavbě 
města Ostravy v 90. letech 19. století v módním 
secesním slohu.

V rodných Radvanicích postavil I. obecnou 
školu, která od 5. října roku 1892 začala posky-
tovat vzdělání dětem z Radvanic, Bartovic, 
Slezské Ostravy a Petřvaldu. Školní budova 
stojí do dnešních dnů na Havláskově ulici.

Architekt Felix Neumann po roce 1918 
v důsledku politických změn a kvůli své pro-
německé orientaci přestal v Moravské Ostravě 
podnikat a přestěhoval se do Vídně. Do Ostravy 
se vrátil až v roce 1926. Další informace 
o osudu tohoto mimořádně nadaného muže se 
bohužel nezachovaly. 

Podle internetových stránek http://
jarnemec.com/felixneumann/index.php 
v letech 1931–2 vystavěl spolek Union poblíž 
Komenského sadů, podle návrhů Felixe 
Neumanna starobinec a sirotčinec „k zaopat-
ření židovských chudých“.

Dvoupatrová budova s 33 lůžky byla slav-
nostně otevřena 30. 10. 1932. Po konfiskaci 
domu počátkem 2. světové války byli oby-
vatelé umístěni v bývalém hotelu Atlantik 
na Hornopolní ulici, potom v hotelu Suss 
v Žofínské ulici. Dnes objekt využívá Městská 
hygienická správa. 

Felix Neumann zemřel 5. 6. 1942 
v Moravské Ostravě.

Dagmar Joklová, kronikářka

radvanický rodák 
Felix Neumann

Oznámení pro 
držitele průkazu 
ztP a ztP/P

Magistrát města Ostravy upozorňuje na 
následující skutečnost:

Původní zvláštní označení motorového 
vozidla O1 (série AA) označující osobu 
zdravotně postiženou je platné maximálně 
do 31. 12. 2012, pokud jeho držitel nemá 
v průkazu ZTP nebo ZTP/P uvedeno dřívější 
datum. 

Z tohoto důvodu je nutné, aby všechny 
osoby, které vlastní toto zvláštní označení 
osoby zdravotně postižené (dále jen „ozna-
čení“), provedly jeho výměnu za evropský 
typ tohoto označení – „Parkovací průkaz 
označující vozidlo přepravující osobu těžce 
zdravotně postiženou“ (nové označení O7 CC 
šestimístné číslo). 

Nový typ zvláštního označení je možné 
používat v rámci celé Evropské unie s tím, že je 
vždy nutné zjistit, jaké výhody jednotlivé země 
Evropské unie zdravotně znevýhodněným 
občanům poskytují.

Informace k výměně průkazu
Výměna označení se netýká osob se slu-

chovým postižením.
Výměnu označení provádí:  

Magistrát města Ostravy, odbor sociálních 
věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, 
oddělení sociální práce a metodiky,
30. dubna 3130/2d, Ostrava, 5. NP, kancelář 
č. 532 (budova je bezbariérová). 

K výměně označení je nutné předložit:
• občanský průkaz,
• průkaz ZTP nebo ZTP/P,
• původní zvláštní označení motorového 

vozidla O1 (série AA),
• 1 ks fotografie aktuální podoby držitele prů-

kazu ZTP nebo ZTP/P o rozměru 45x35 mm. 
U nezletilých osob je potřeba předložit 

rodný list. U osob, které byly zbaveny nebo 
omezeny ve způsobilosti k právním úkonům, 
listinu o ustanovení opatrovníka a u osob 
neschopných podpisu notářsky ověřenou plnou 
moc, která je vystavena na základě lékařského 
potvrzení.

Upozorňujeme, že je nutná osobní účast 
osoby, které bylo původní označení vydáno. 
Osobní účast se nevyžaduje pouze u osob 
nezletilých, zbavených nebo omezených 
ve způsobilosti k právním úkonům a osob 
neschopných podpisu.

Výměna označení se provádí na výše uve-
dené adrese v úředních hodinách: 

PO, ST 08.00–11.30 a 12.30–17.00 hod.
ČT 08.00–11.30 a 12.30–16.00 hod.
Případné dotazy k dané problematice 

mohou občané směřovat na telefonní linku 
599 444 675.

Upozorňujeme občany, kterých se 
výměna označení motorového vozidla za 
parkovací průkaz týká, aby nenechávali jeho 
výměnu až na konec roku 2012. Vyhnou se 
tak zbytečnému stresu.

Poděkování 
učitelům v divadle

Také letos strávili učitelé z Radvanic 
a Bartovic svůj svátek na divadelním předsta-
vení. Do Divadla loutek je pozvala starostka 
městského obvodu Bc. Šárka Tekielová. Za 
jejich nelehkou a záslužnou práci, kterou pro 
městský obvod dělají, jim na místě poděkoval 
Ing. Štěpán Košťál. 

Foto: Jindra Lásková
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SerIál 
představujeme podnikatele 

v obvodu

V dnešním oddílu seriálu představíme spo-
lečnost MAYAK Corporation, a.s., pekařství, 
které nejen pro Radvanice a Bartovice již pat-
náct let peče oblíbený „Chléb MAYAK“, široký 
sortiment drobného a sladkého pečiva, hous-
kové knedlíky a další výrobky parní kuchyně. 

Akciová společnost MAYAK Corporation, 
a.s., vznikla 5. února 1997. Byla založena lidmi 
s bohatými zkušenostmi v oblasti tradičních 
pekařských provozů a klasických technologií, 
zejména výroby domácích chlebů. Od roku 
1990 společnost vytvořila některé, dnes již 
velmi dobře známé severomoravské druhy 
chlebů, a určila tak standard vyšší kvality. 

V nově založené společnosti byly aplikovány 
mnoholeté zkušenosti jak s výrobou, tak i s distri-
bucí a v neposlední řadě i zaměstnaneckou poli-
tikou. „Díky výborné kvalitě Chleba MAYAK, 
houskového knedlíku a jiného drobného i slad-
kého pečiva, které jsou vyráběny podle receptur 
našich babiček, jsme se v průběhu let dostali 
do povědomí nejširší spotřebitelské veřejnosti. 
V současné době distribuujeme naše výrobky 
v regionu celé Severní Moravy, zejména v lokali-
tách Ostrava, Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, 
Bohumín, Orlová, Český Těšín, Nový Jičín 
a Kopřivnice,“ říká majitel firmy Ing. Jan Šovčík.

Základem odběratelské sítě Mayak 
Coporation, a. s., je několik stovek maloob-
chodních odběratelů, společnost polupracuje 
s obchodními sítěmi, ale i dodavatelsko-odběra-
telsky s ostatními pekárnami. Rozvozy výrobků 
probíhají ve čtyřech základních časech – noční 
linka, ranní linka, odpolední linka a ambu-
lantní linka. Pekárna v dnešní době využívá 

nejmodernější pekárenskou technologii tradič-
ními způsoby, což firmě umožňuje v maximální 
míře splňovat náročné požadavky našich klientů. 

„Bez výrazného přispění zhruba 60 zaměst-
nanců společnosti by však toto nebylo možné. 
Na vytvoření dobrých pracovních podmínek 
vynakládá společnost značné úsilí i finanční 
prostředky. Ať již jde o modernizaci pekáren-
ské technologie, specializovaná vozidla pro 
rozvoz výrobků nebo nejmodernější techniky, 
pro usnadnění práce,“ dodává Ing. Jan Šovčík. 

Chleba MAYAK – tajná receptura 
našich babiček

Radvanický Chléb MYAK je pověstný svou 
kvalitou. Chléb má dokonalý tvar a strukturu 
pravého domácího chleba. Je ve tvaru pravidel-
ného protáhlého oválu s dvěma zakulacenými 
patkami po stranách. Patky jsou půlkulatého 
tvaru tak, ať při krájení může být využitý 
bezezbytku. Povrch chleba je opět jedinečný. 
Správný domácí chleba musí mít kůrku takovou, 
aby byla spolehlivě schopna oddělit střídku 
od vnějšího okolního prostředí. Taková kůrka 
potom zásadně ovlivňuje trvanlivost. Povrch 
Chleba MAYAK je jedinečný svým leskem 
a jemnou glazurou, které jsou rodinným výrob-
ním tajemstvím. Střídka, neboli vnitřek chleba, 
je jemně pórovitá v celém svém rozsahu. Střídka 
je vždy pevná a nedrolivá. Vynikající chuťové 
vlastnosti jsou zásadním parametrem, kterým 
se odlišuje od ostatních chlebů. Nikdy zde není 

chuť mouky, výrazná kyselost nebo snad jiné 
pachy, takže chleba v domácnosti nikdy nezů-
stává a dojí se do posledního krajíčku.

Knedlíky, rohlíky, sladké pečivo
Pekárna nevyrábí jen chleba. Připravuje 

také kynuté a houskové knedlíky, bramborové 
šišky, peče housky, raženky, rohlíky, ban-
ketky, briošky, koláče, prostě všechno, na čem 
si člověk rád pochutná. Třikrát denně putují 
k odběratelům a zákazník si je operativně může 
objednat také přes expresní linku telefonicky.

Výrobky radvanické pekárny si lidé z vybra-
ných lokalit mohou objednat dokonce přes 
internet. Na webové stránce www.echleba.cz si 
zájemci mohou výrobky Mayak Corporation, 
a.s., vybrat a služba jim je dopraví přímo 
do domu. Zájem o tuto službu stoupá, není 
divu, když zákazník neplatí dopravu, ale jen 
výrobky, jejichž cena je nižší než v obchodě.

Nejdůležitější je spokojený zákazník
Také u radvanické pekárny je na prvním 

místě zákazník. „Naším prvořadým cílem 
je spokojenost zákazníka. Proto flexibilně 
reagujeme na všechny připomínky a náměty 
všech, protože pouze znalost našich nedostatků 
nás může hnát dál k dokonalosti a v konečném 
důsledku i oboustranné spokojenosti,“ říká 
majitel Ing. Jan Šovčík.

PaedDr. Zuzana Sedláčková
MAYAK Corporation, a.s. 

Těšínská 28/264, 716 00 Ostrava-Radvanice

800 401 201, www.mayak.cz, www.echleba.cz

Ku temu chlebu – skvěly chleba peče 
Mayak v Radvanicach, jak ho kupim, tak 
hned kus te štrycle zežeru ešče v autě, 
jak ta vuňa kruti pyskem, bo je fakt fajny. 
A pokud ho teda žaden nezežere, tak 
vydrži tyden a nezplesnivi. A maju tam tež 
huskovy knedlik, světe div se, s husku. Aže 
je to všecko dobre a smačne, dokazuje fakt, 
že mě kolegině a kolezy zmahaju, ať jim 
v patky vozim z Radvanic čerstvy chleba. 
Otevřene tam maju non stop.  Ostravak

Chléb maYaK se v radvanicích peče už 15 let

Ve víru tance a hudby. Tak se jmenoval 
1. ročník taneční přehlídky, které se zúčastnila 
12. dubna naše Mateřská škola Za Ještěrkou. 
Tuto akci uspořádala MŠ Poděbradova na 
Janáčkově konzervatoři. Sešly se zde děti ze 
tří mateřských škol (MŠ Za Ještěrkou, MŠ 
Poděbradova a MŠ Repinova) a předvedly 
pásmo krásných tanců různého žánru (lidové, 
dětské, aerobik). 

Naše děti se zde převedly ve třech tanečcích, 
které nacvičily pod vedením paní učitelky 
Kateřiny Kramolišové, Marcely Krystyjánové 
a pana Davida Krále. První taneček s názvem 
Indiáni zatančily děti z Berušek, druhý a třetí 
taneček s názvy Člověče, nezlob se a Skřítci 

zatančily děti ze třídy Myšky. Za své vystou-
pení sklidili nejen velký potlesk od rodičů 
v sále, pochvalu od svých paní učitelek, ale 
také účastnický list, sladkost a krásná kera-
mická sluníčka, která pro ně vyrobily paní 

učitelky z MŠ Poděbradova. Velký úspěch 
nejen u diváků, ale také u ostatních účastníkú 
sklidily kostýmy, které jsme mohli ušít díky 
grantu Magistrátu města Ostravy. Ředitelka 
mateřské školy děkuje paní Kramolišové, 
Stiborové a Holubové, které se festivalu zúčast-
nily, a také paní Dáše Tvardkové za ušití krás-
ných kostýmů. Celý festival se nám velmi líbil 
a těšíme se na další ročník.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem 
rodičům za jejich podporu, účast na festivalu 
a pomoc při odvozu kulis.

Bc. Hanka Holubová, MŠ Za Ještěrkou

děti z mateřské školy ve víru tance a hudby
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Naši jubilanti v květnu 2012
Blahopřejeme!

Procházka Jiří, Dočekalová Iva, Nováková Božena, Křístková Jarmila, Čecháček Zdeněk, 
Válek Petr, Pap Josef, Domagala Josef, Šámal Ivo, Mališka Antonín, Legerská Jarmila, 

Kolářová Zdeňka, Šulc Vladimír, Valová Marie, Kaločová Jana, Endlicher Radomír,  
Cieslar Petr, Štrochová Hilda, Beláčková Marie, Kala Ludvík, Fehérová Helena,  

Mokroš Josef, Pekařová Soňa, Beránková 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 půjčo-
vání

Městská knihovna Radvanice – 
Květnové pranostiky

Během půjčo-
vání

Městská knihovna Radvanice – 
Cestování světem

Během půjčo-
vání

Městská knihovna Radvanice – 
Vysněné prázdniny-výtvarné 
odpoledne

Během půjčo-
vání

Městská knihovna Radvanice – 
Měnící se svět – výstava foto-
grafií ohrožených druhů zvířat

3. 5. 16:00 Klub důchodců Bartovice – 
Stavění májky

9. 5. 15:00 34. schůze Rady MěOb RaB – 
kancelář starostky

10. 5. 15:00 ZO SPCCH – Den matek

11. 5. 12:30-
14:30

Městská knihovna Radvanice – 
Prima z FIMA – výtvarné 
odpoledne pro děti

11. 5. 17:00 Rej čarodějnic – hřiště ZŠ 
Vrchlického, akce SRPŠ

12. 5. ČZS Radvanice – Zájezd do 
Polska

15. 5. 15:00 ZO SPCCH – Výborová schůze

15. 5. 15:00 Klub důchodců při DPS 
Bartovice – Smažení vaječiny

15. 5. 15:00 Komise školství, mládeže 
a sportu

15. 5. 15:00 SRPŠ při ZŠ Vrchlického – 
Vrchličácký labyrint

16. 5. 15:00 Komise sociální

16. 5. 15:00 Klub důchodů Radvanice – 
Ženy se baví

17. 5. 15:00 Klub důchodců Bartovice – 
Smažení vaječiny

18. 5. 15:00 ČSV o.s. ZO Radvanice, 
Bartovice – výbor schůze

23. 5. 15:00 35. schůze Rady MěOb RaB – 
kancelář starostky

29. 5. 15:00 Klub důchodců při DPS 
Bartovice – Přátelské posezení

30. 5. 15:00 Komise životního prostředí – 
exkurze do společnosti Catepillar

30. 5. 15:00 Klub důchodů Radvanice – 
Rozloučení s měsícem lásky

31. 5. 16:00 Klub důchodů Bartovice – 
Kácení máje

první červnový 
víkend Den dětí

v měsíci květnu

Kalendář
událost í

Nové občánky Radvanic a Bartovic slav-
nostně přivítali 31. března v obřadní síni rad-
nice v Radvanicích místostarosta městského 
obvodu Ing. Štěpán Košťál a matrikářka Šárka 
Krkošková. 

Každé z dětí obdrželo upomínkový 
list s věnováním pana místostarosty, 
říkanky, bryndáček s vyšitým ozdobným 
nápisem „Občánek Radvanic a Bartovic“ 
a maminka květinu. Našim nejmenším zare-
citovaly děti z Mateřské školy Za Ještěrkou 
v Ostravě-Radvanicích, pod vedením paní 
učitelky Kateřiny Kramolišové a Marcely 
Krystyjánové. Děti doprovázela paní učitelka 
Hana Holubová. Krásnou a slavnostní atmo-
sféru celého obřadu vítání občánků zachytila 
i naše internetová televize a je k nahlédnutí 
prostřednictvím internetových stránek 

Radvanic a Bartovic www.radvanice.ostrava.
cz nebo na adrese www.tvova.tv.

Více fotografií najdete na poslední straně.
Šárka Krkošková, referent odboru OaVV

vítání našich občánků

Přes každoroční varování hasičů a výzvy ve 
sdělovacích prostředcích dochází každé jaro ke 
vzniku zbytečných požárů způsobených vypa-
lováním starých porostů. 

I zdánlivě tak bezpečná činnost, jako je spa-
lování shrabaných porostů, může mít neblahé 
následky. Oheň se na otevřeném prostranství 
může velice snadno vymknout kontrole. 
V takovém případě suchý jarní porost v kom-
binaci se silným větrem dokáže své! Dochází 
pak k závažným ekonomickým škodám, ohro-
žení zdraví a života a k nevratnému poškození 
biotopu. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozor-
nosti nebo panika.

Z těchto důvodů je vypalování trávy zaká-
záno hned několika zákony, především zákonem 
o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody 
a krajiny a dále zákonem o ochraně ovzduší. 
Plošné vypalování porostů je zakázáno celo-
ročně. V případě porušení tohoto zákazu hrozí 
dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů, občanům pokuta 
až ve výši 25 000 Kč a firmám může být udělena 
sankce až do výše 500 000 Kč.

Při spalování hořlavých látek na volném 
prostranství zákon o požární ochraně ukládá 
povinnost učinit odpovídající opatření 
proti vzniku a šíření požáru – jinak řečeno 

zabezpečit vše tak, aby se spalování nevy-
mklo kontrole a nevzniknul z něj požár. Navíc 
firmy jsou povinny každé spalování hořla-
vých látek na volném prostranství předem 
oznámit územně příslušnému hasičskému 
záchrannému sboru kraje, včetně přijatých 
protipožárních opatření. Hasičský záchranný 
sbor má pak pravomoc nařídit přijetí dalších 
opatření pro zajištění bezpečného spalování, 
či spalování zcela zakázat. 

Občané by se také měli seznámit se závaz-
nými vyhláškami obcí, které způsob pálení 
odpadů na volném prostranství mnohdy 
zakazují nebo alespoň upravují. Pálení odpadů 
na volném prostranství navíc není jediný způ-
sob, jak se zbavit biologického odpadu. Ten je 
možné také zkompostovat, odložit ve speciál-
ních kontejnerech nebo sběrných dvorech.

Rovněž jako rodiče si musíme uvědomit, že 
jsme ze zákona odpovědni za své děti, a určitě 
bychom neměli zapomenout je poučit o tom, jak 
lehce může dojít k požáru.

V roce 2012 v Moravskoslezském kraji 
způsobilo zakládání ohňů v přírodě nebo 
vypalování celkem 31 požárů. A proto znovu 
upozorňujeme – vypalování suché trávy 
a porostů je zakázáno!

HZS MSK

vypalování trávy je zakázáno

Uzávěrka příštího 
čísla: 18. 5. 2012

Nové občánky přivítal Ing. Štěpán Košťál.  Q

Foto: Šárka Krkošková
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Kdo Vás znal, vzpomene si.
Kdo Vás miloval, nikdy nezapomene.

Dne 24. května vzpomeneme 5. výročí, kdy nás navždy opustila naše 
milovaná maminka  

Zdeňka LOPATOVÁ.
A zároveň vzpomínáme na 5. výročí, kdy

4. května tragicky zahynul její syn  

Martin LOPATA. 
S láskou v srdci nikdy nezapomenou dcera 

Jarmila a syn Petr s rodinami a syn Jakub Lopata.

Dne 23. května 2012  
vzpomínáme 2. výročí, kdy nás navždy opustil 

po krátké těžké nemoci náš milovaný manžel, 
tatínek, tchán, dědeček, bratr, švagr, strýc  

a kamarád pan 

Jan ŠIMÁK.
Kdo jste ho znali a měli ho rádi,  
věnujte mu tichou vzpomínku. 

Manželka Marie, dcera Martina, vnuci Lukáš 
a Pavlík a celá jeho blízká rodina. 

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

Dne 15. května 2012  
vzpomeneme nedožité 87. narozeniny  

pana 

Přemysla Wildmanna. 
S láskou vzpomínají Vlaďka s manželem Dolfou, 

vnučka Lucka s manželem Rosťou, pravnučka 
Anetka a Kubíček. 

 Dne 21. května 2012  
uplyne 3. výročí úmrtí  

paní 

DRAhOMíRy 
AUgUSTInOVé. 

Vzpomíná manžel Juraj, syn Jiří 
s rodinou, snachy s rodinou. 

Čas plyne, vzpomínka zůstává…
Dne 6. května 2012  

by se dožil 84 let pan

VILéM MERTA
a dne 17. května 2012 vzpomeneme  

páté smutné výročí jeho úmrtí.

S láskou vzpomínají manželka Eva, syn Vilém 
s rodinou a dcera Alena s rodinou.

Dne 1. 6. 2012 by se dožila 90 let  
naše maminka paní 

Zdeňka Břenková,  
roz. Pastrňáková. 

Vzpomínají dcery Miroslava a Jana a syn 
Jaromír se svými rodinami.

Konala se v sobotu 24. března 2012 v naší 
spolkové místnosti. Poměrně velký počet účast-
níků vyslechl zprávu o činnosti organizace za 
uplynulý rok a plány na rok letošní. 

Podrobně jsme zhodnotili úspěšné akce, 
bylo jich poměrně hodně. Ples, příprava 
na Velikonoce a Vánoce, zájezd do zahrad 
v Polsku, účast mladých zahrádkářů v soutěži 
i na zájezdu, smažení vaječiny, úspěšná účast 
na výstavě Zahrada na Černé louce, prezen-
tace na Radvanických slavnostech, výstava 
vyřezávaných a zdobených dýní. Největší akcí 
bylo moštování, které probíhalo nepřetržitě od 

poloviny srpna do začátku prosince. Naši obě-
taví moštaři, pan Domes a pan Pěčka, obslou-
žili přes 300 zájemců. Při zajišťování našich 
akcí nám také obětavě pomáhá paní Hana 
Bártová. Slavnostní ráz schůze byl završen 
předáním ocenění Ústřední rady ČZS Praha za 
dlouholetou práci a rozvoj zahrádkářské orga-
nizace Ing. Stanislavu Horákovi – zlatá medaile 
a paní Alexandře Rucké – medaile bronzová. 
Blahopřejeme!

Za výbor ČZS Radvanice Miroslava Pěčková
Foto: ČZS Radvanice

výroční schůze ČzS radvanice

Paní Alexandra Rucká se může pochlubit  Q

medailí bronzovou.

Pan Ing. Stanislav Horák obdržel zlatou  Q

medaili.

akce 
v knihovně
 Květnové pranostiky
soutěž pro děti v doplňování pranostik
celý měsíc | během půjčování

 Cestování světem
test pro děti – hlavní města států
celý měsíc | během půjčování

 Vysněné prázdniny
výtvarné odpoledne –  
nakresli prázdniny snů
celý měsíc | během půjčování

 Měnící se svět
výstava fotografií ohrožených  
druhů zvířat 
celý měsíc | během půjčování

 Prima z FIMA 
výtvarné odpoledne pro děti
korálky a postavičky z FIMO hmoty
11. 5. | od 12:30 do 14:30

radvanice@kmo.cz, tel.: 596 232 522 
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Poděkování
Paní ředitelko, 
moc ráda bych Vám a celému kolektivu MŠ 
chtěla vyjádřit poděkování, že se děti MŠ 
Slunečnice mohly zúčastnit 14denního ozdrav-
ného pobytu v Jeseníkách (chata Relaxa) 
financovaného z rozpočtu statutárního města 
Ostravy z Fondu pro děti ohrožené znečištěním 
ovzduší.

Pro děti měl pobyt přínos nejen zdravotní, 
ale také psychický, posílil je o zkušenost 
zvládnout pobyt bez přítomnosti rodiny. Podle 
mého názoru to děti zvládly díky skvělým 
a trpělivým paním učitelkám z MŠ, na pobyt 
byly perfektně připravené a vše měly úžasně 
zorganizované. Děkuji tímto za jejich trpělivý 
a ochotný přístup a za jejich náročnou péči 
a starost o děti během ozdravného pobytu. 
A budeme se těšit na ozdravný pobyt příští rok, 
i když těch 14 dní bylo náročných nejen pro 
děti, ale také pro maminky ;-) S pozdravem

Trojanová Pavla

zápis do základní 
umělecké školy

Základní umělecká škola Edvarda Runda 
srdečně zve všechny zájemce k zápisu pro 
školní rok 2012– 2013. Připravili jsme pro Vás 
nabídku v těchto oborech:
- hudební: klavír, akordeon, housle, vio-

loncello, kontrabas, kytara, harfa, cimbál, 
zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, 
hoboj, trubka, lesní roh, zpěv, sborový zpěv, 
varhany, keyboard.

 Nejmladším dětem nabízíme také výuku 
v Přípravné hudební výchově.

- taneční 
-  výtvarný
-  literárně-dramatický
Zájemci se mohou hlásit v týdnu:
4. června – 8. června 2012 
od 14.00 do 17.00 hod. 
 v pobočce na ul. Třanovského č. 7 v Ostravě 
Radvanicích 
 v budově školy na Keltičkově ul. č. 4 ve 
Slezské Ostravě 
 v ZŠ Bohumínská – výtvarný a literárně- 
-dramatický obor 

Bližší informace na tel. číslech 536 232 167, 
733 547 254.

Pro děti ohrožené znečištěním ovzduší byl 
zastupitelstvem města Ostravy zřízen fond, 
který je určený k hrazení ozdravných pobytů. 
Do tohoto fondu přispívá jak město Ostrava, tak 
velcí znečišťovatelé z oblasti. Peněz z fondu ve 
školním roce 2011/2012 využily děti z Mateřské 
školy Ostrava-Radvanice. 

Čerstvého vzduchu v oblasti Jeseníků 
(Rekreační středisko Relaxa, Žďárský potok) 
si užívalo celkem 25 dětí z mateřské školy. 
Spolu s dětmi odjely na ozdravný pobyt paní 
učitelky, které se o děti staraly a snažily 
se maximálně využít podmínek pobytu. 
Mnohé děti byly poprvé bez své maminky 
a tatínka. Přesto vše skvěle zvládly, byly moc 
šikovné. Během pobytu si děti užívaly plavání 
v bazéně v Rekreačním středisku Orientka, 

chodily na procházky do přírody, stavěly 
sněhuláky, vynášely Mařenu, zvládaly horo-
lezeckou stěnu… A díky pestrému programu 
„Dobrodružství s maxipsem Fíkem“, který 
zajišťovala agentura STAN, si užily spousty 
zábavy a legrace. Samozřejmě, že troše 
smutku z odloučení se nedokázalo zabránit, 
a tak se dětem dostalo od učitelek i pohlazení 
a konejšení. 

Děti si zkusily být 14 dní bez svých rodičů, 
osamostatnily se a obohatily o společné 
radostné zážitky. Mají na co vzpomínat. Na 
našich webových stránkách: www. msslunec-
nice.cz, si můžete prohlédnout fotografie dětí 
z ozdravného pobytu.

Text a foto: Bc. Martina Stankušová,
 MŠ Radvanice

Ozdravný pobyt Ostrava!!!

Dne 28. 3. vzpomínáme 70. výročí umu-
čení Viléma Havláska. Připomenout tuto 
událost přišla paní Buzková, dcera Viléma 
Havláska. 

Pan Havlásek učil na naší škole před 2. 
světovou válkou i během ní, než ho odvezli do 

koncentračního tábora, kde v roce 1942 zemřel. 
Spolu s panem Havláskem zemřeli v koncen-
tračním táboře i další dva učitelé – Ladislav 
Třenecký a Josef Mikš. Všichni tři byli funkci-
onáři tělovýchovné jednoty Sokol, což stačilo 
k jejich zatčení. Po zatčení měl pan Havlásek 
se svou rodinou už pouze písemný kontakt. 
Všechny dopisy musely být psány německy. 

Paní Buzková také vzpomínala na to, jak 
jako malá navštěvovala naši školu. Škola 
tehdy vypadala jinak než dnes, v horní části se 
nacházela vyhlídka, ze které bylo možno vidět 
celé Radvanice. Tehdy také nejezdilo tolik 
aut, takže děti mohly v zimě na cestě u školy 
sáňkovat. Měli bychom na pana Havláska, pana 
Třeneckého a pana Mikše vzpomínat, protože 
to byli čestní a stateční lidé. Dnes jsou po nich 
pojmenovány ulice v Radvanicích.

Lenka Tichá, žákyně VI. A,  
ZŠ Vrchlického

Beseda s paní Soňou Buzkovou

Chcete jít na fotbal?
Přehled utkání FC Baník Ostrava U 18 

v Moravskoslezské dorostenecké lize v jarní 
části ročníku 11/12 na hřišti FM Baníku 
Radvanice
Úterý 1. 5. v 11:00 – FC Baník Ostrava : Znojmo 
Sobota 5. 5. ve 12:00 – FC Baník Ostrava : Jihlava 
U 18 
Sobota 19. 5. v 10:15 – FC Baník Ostrava : Karviná 
Sobota 2. 6. ve 10:15 – FC Baník Ostrava : HFK 
Olomouc 
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Tradiční celoškolní soutěže DOREMI, kte-
rou uspořádalo SRPŠ ve spolupráci se školou 
10. dubna, se zúčastnili vítězové třídních kol.

Soutěž skvěle moderovaly Klára Pytelková 
a Dominika Liščáková, žákyně VI. A třídy. 

Malým zpěváčkům připravili rodiče ze 
SRPŠ krásné ceny i diplomy. Další ceny při-
nesli naši obecní zastupitelé. Předsedkyní 
poroty byla paní starostka Bc. Šárka Tekielová.

V tělocvičně naší školy zněly písně po celé 
odpoledne. Nejprve vystoupily děti ze školní 
družiny se svou pohádkou Saxanou. Budou s ní 
reprezentovat školu na celoostravské přehlídce 
činnosti školních družin v červnu v KD Akord. 
Někteří šikulkové navštěvovali taneční krou-
žek pana Macury a letos nadšeně navštěvují 
taneční kroužek paní Venduly Kaločové. Proto 
si děti scénář i choreografii tance připravily 
samy.

Toto vystoupení bylo jejich první zkouškou 
před publikem. Děti nám zatančily a zahrály 
scénky i tance.

Pak už následovaly písně soutěžících. 
Všichni žáci předvedli velmi dobré výkony. 
A jak to všechno dopadlo?

Vítězové: 
 1. KATEgORIE  
1. místo Miroslav Siman 
2. místo Ondřej Jandát 
3. místo Vendula Rogalová
 2. KATEgORIE  
1. místo Anna Skotnicová
2. místo Klimková Tereza
3. místo Lukáš Tomala
 3. KATEgORIE  
1. místo Kamila Holmanová
2. místo Alice Štrochová a Pavlína Slívová
3. místo Sára Howardová
 4. KATEgORIE
1. místo Diana Boldiová
2. místo Dominik Boldi a Krisýna Krausová

Pěvecká soutěž DOREMI se tento rok 
zase velice vydařila a my se již těšíme na další 
skvělé akce SRPŠ – 11. 5. Rej čarodějnic a 15. 5. 
Vrchličácký Labyrint.

Kamila Holmanová, žákyně V. A  
ZŠ Vrchlického

Fotografie Šárky Ševčíkové najdete  
na poslední straně.

Celoškolní soutěž dOremI

V pátek 23. 3. proběhla v Sokolovně akce 
SRPŠ při ZŠ Vrchlického Jarní maškarní 
karneval. Fotografie vám prozradí, jak skvělé 
masky měly děti letos. 

Výzdoba karnevalu se mimořádně povedla, 
kromě jarních obrázků zde dominovaly velké 
obrázky pohádkových bytostí. Ty opět zajistila 
školní družina a všichni tak mohli vidět, jak 
šikovné malíře má naše škola.

A pak už propukl karneval s tancem a soutě-
žemi. Nejmladší předškoláci házeli papírovou 
koulí, prvňáčci zvládali papírový pohyblivý 
chodník, starší děti zase dravě bojovaly s nafu-
kovacím balónkem na noze. Jablko na šňůrce 
zvládla nejrychleji Kamilka Holmanová. 
Některé děti trošku potrápil míček na lžíci nebo 
nová soutěž Z vody do vody. Letos poprvé byla 
připravena soutěž i pro tatínky. Všichni se jistě 
dobře bavili.

Na karnevale se losovala hodnotná tombola 
a obětavé maminky prodávaly skvělé občerst-
vení.

Tancem překvapily zejména dívky z dru-
žiny, které již nejednou vystoupily na veřej-
nosti. Diváci při průvodu masek vybrali svým 
hlasováním nejkrásnější masky. Porota sečetla 
hlasy rodičů a dvacet vítězných dětí za svou 
masku obdrželo pěkné ceny. 

Letos zvítězila Tereza Večerková s mas-
kou Upíra, 2. místo získala malá Viktorka 
Pytelková v masce Geishi a na 3. místě byla 
Karolína Volná jako Neandrtálec.

Věřím, že se dětem akce líbila, a jsem hrdá 
na to, že naše SRPŠ pro naše žáky připravuje 
tak zdařilé akce.

Lenka Laštuvková, ZŠ Vrchlického
Fotografie Martiny Linhartové najdete na 

poslední straně.

Jarní maškarní karneval

I předškolní děti již mají své „malé zku-
šenosti“ s tříděním odpadů, ale i přesto ještě 
nedokáží spoustu surovin správně rozlišit a roz-
třídit do kontejnerů určených ke třídění odpadů. 
Pro získání a upevnění potřebných znalostí 
o třídění komunálních odpadů vznikl projekt 
„Velké kouzelné ekopovídání“, který finan-
cuje společnost ArcelorMittal Ostrava. Děti 
z Mateřské školy Radvanice tak měly možnost 
se do tohoto projektu zapojit. A tak dne 14. 3. 
navštívili mateřskou školu klauni z Balónkova 
spolu s papouškem Ekolórou, kteří dětem 
nabídli ekologicky motivované hravé aktivity, 
díky kterým by děti mohly samy dokázat vhod-
ným způsobem nakládat s odpady.

Bc. Martina Stankušová

ekopovídání v mateřské škole

velikonoční 
tvoření rodičů 
s dětmi

Ve čtvrtek 5. dubna uspořádaly paní uči-
telky ze třídy Berušek velikonoční tvoření 
pro děti ze své třídy a jejich rodiče. S úderem 
16. hodiny se ve třídě sešlo 8 dětí, 5 maminek 
a 2 tatínci. Všechny pěkně přivítaly paní 
učitelky Hanka a Míša a popřály jim krásné 
odpoledne a pozvaly je ke stolečkům, aby si 
společně vyrobili kraslice, velikonoční zápi-
chy, velikonoční prostírání, výzdobu do oken. 
Paní učitelky také rodičům a dětem připravily 
dobré pohoštění. Děkujeme všem zúčastně-
ným rodičům, že si udělali čas a strávili s námi 
příjemné odpoledne. Všichni jsme si to užili 
a těšíme se, že si to při nejbližší události zopa-
kujeme. 

Hanka Holubová a Michaela Stiborová
Foto: Mateřská škola

zápis do mŠ
na školní rok 
2012/2013 
v Ostravě- 
-radvanicích

Dne 4. 4. se uskutečnil v MŠ v Radvanicích 
zápis pro školní rok 2021/2013.

Během celého dne přicházeli do MŠ rodiče 
se svými dětmi, které si hrály a seznamovaly se 
s novým prostředím MŠ.

Z celkového počtu 49 dětí, které se k zápisu 
dostavily, mohlo být přijato jen 19 dětí,

jelikož 19 předškoláků odchází po prázdni-
nách do 1. třídy ZŠ.

Kapacita MŠ je 75 dětí a tímto byla napl-
něna. Děti, které tento den přišly do MŠ, byly 
obdarovány malým dárkem, který jim bude při-
pomínat první seznámení s mateřskou školou.

V září se budou těšit na nové kamarády 
nejen děti, které již MŠ navštěvují, ale i paní 
učitelky. Lérová Dana – ředitelka MŠ



PrOGram 
SPOleČeNSKÉHO dOmU v OStravě-BartOvICÍCH KvěteN 2012

 1. Úterý

Svátek práce 
Oslavujeme nicnedělání a lásky čas. Hosté 
(musejí přijít najednou spolu) se jmény Vilém, 
Hynek a Jarmila dostanou prvomájový dárek.

 2. Středa

Zahájen PŘEDPRODEJ vstupenek na HANDICAP 
ART FESTIVAL a charitativní koncert JEDEME 
TAKY!!! 
Akce se konají 7. 6. 2012, vystoupí známí umělci. 
Cena vstupenky 80 Kč.

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

 4. Pátek Výukové kurzy a semináře 
Od 9 do 14 hodin pro školicí agentury a firmy.

 5. 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!

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

 7. Pondělí

Zahájen PŘEDPRODEJ vstupenek na KONCERT 
ČESKO-ITALSKÉHO PŘÁTELSTVÍ. 
Koncert se koná 29. 6. 2012, vystoupí Davide 
Mattioli, Andrea Andrei, Iva Hajnová, Genny Ciatti 
a další. Cena vstupenky 80 Kč.

 8. Úterý
Svátek osvobození 
Další den volna jde strávit na zahrádce – 
restaurační. 

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

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

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

12. 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!

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

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

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

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

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

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

19. 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!

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

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

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

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

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

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

26. 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!

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

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

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

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

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

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

OLYMAR domácí potřeby 
a železářství
Šenov náměstí OD 1. patro 

Firmy a kutilové přijďte si pro slevu -50 % na malířské profi válečky.
KOŘENÍ – směsi bez glutamátu 100 g – 47 Kč – vhodné na 

grilování, maso, zeleninu,omáčky. Také dárkové balení a kořenky.
Adamova žebra, andělská křidélka, steaky, grilovací, čarodějka, 

arabská směs, adžika, harisa, ratatoulle, farmářka atd. ...

Těšíme se na vás  

Po–Pá 8–17 So 8–11.30 
www.olymar.cz



ŠENOVSKÁ BAŠTA a 
PIZZA OD KRTE KA 

Jsme stylová restaurace a pizzerie a nabízí 
rozvoz PIZZ a JÍDEL. 

Rozvážíme 7dní v týdnu 11-22hod. Velký 
výb r jídel a 50-ti druh  pizz. 

Objednávka na tel:  603 50 11 11 
Rozvoz Radvanice-Bartovice 30K  

P i objednání 3 pizz nebo jídel, rozvoz 
ZDARMA 

Va íme eskou a moravskou 
kuchyni,disponujeme sálem pro 60 a 

salónkem pro 25 osob, kde je možnost 
po ádat oslavy narozenin, svatby, firemní 

ve írky a r zné jiné spole enské akce 
(pronájem salónku zdarma) 

Rezervace míst a informace na tel. 603 53 00 68 
www.senovskabasta.cz 

e-mail: senovskabasta@seznam.cz 

Rada městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na své 31. schůzi dne 
28. 3. 2012
 –  rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. 

S 0151/2012/MHDaP na veřejnou zakázku 
na poskytnutí služby „Vyčištění místních 
komunikací na území městského obvodu 
Radvanice a Bartovice po zimním období 
2011–2012“ se zhotovitelem: Technické 
služby, a.s., Slezská Ostrava, sídlo: Čs. 
Armády 20, 710 00 Ostrava – Slezská 
Ostrava, IČ: 47674725,

 –  rozhodla na základě zprávy hodnotící 
komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
provedení stavebních prací v souladu s § 18 
odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, o výběru 
nevhodnější nabídky a o uzavření smlouvy 
o dílo č. S 0160/2012 s vybraným ucha-
zečem na stavbu pod názvem „Stavební 
úpravy v objektu MŠ, ul. Těšínská 206/279 
v Ostravě-Radvanicích“ za cenu nejvýše 
přípustnou 6.249.044 Kč včetně DPH se zho-
tovitelem: společnost: JAMTEKO GROUP, 
a.s., sídlo: Bohumín, Nový Bohumín, 
Studenská 659, PSČ 735 81, IČ: 26875829,

 –  rozhodla na základě zprávy hodnotící komise 
pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na provedení staveb-
ních prací v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 

znění, o výběru nevhodnější nabídky a o uza-
vření smlouvy o dílo č. S 0161/2012 s vybraným 
uchazečem na stavbu pod názvem „Obnova 
zeleně na hřbitově, v Ostravě-Radvanicích – SO 
02 Chodníky, SO 03 Rekonstrukce oplocení“ 
za cenu nejvýše přípustnou 649.273 Kč včetně 
DPH se zhotovitelem: společnost: Graseko, 
s.r.o., sídlo: Ostrava – Stará Bělá, Blanická 
217/86, PSČ 724 00, IČ: 25840371,

 –  rozhodla na základě zprávy hodnotící komise 
pro posouzení a hodnocení nabídek na veřej-
nou zakázku malého rozsahu na provedení 
stavebních prací v souladu s § 18 odst. 3 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat-
ném znění, o výběru nevhodnější nabídky 
a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0162/2012 
s vybraným uchazečem na stavbu pod názvem 
„Výměna střešní krytiny včetně opravy krovu, 
hromosvodu, dešťových žlabů a svodů na 
objektu ZŠ, ul. Vrchlického 401/5 v Ostravě-
Radvanicích“ za cenu nejvýše přípustnou 
5.866.905,14 Kč včetně DPH se zhotovitelem: 
společnost: RAMSES OSTRAVA spol. s r.o., 
sídlo: Ostrava, Radvanice, Těšínská 279/227, 
PSČ 716 00, IČ: 46578161.

Rada městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na své 32. schůzi dne 
11. 4. 2012
 -  rozhodla na návrh odboru stavebního 

řádu, dopravy a životního prostředí o uza-
vření darovací smlouvy č. S 0190/2012 na 

finanční přípěvek ve výši 113.080 Kč bez 
DPH určený k jednorázovému vyčištění 
místních komunikací a parkovišť s dárcem: 
ArcelorMittal Ostrava a.s., sídlo: Ostrava-
Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ 707 02, 
IČ: 45193258,

 –  projednala vyrozumění Ministerstva financí 
č. j. MF- 19516/2012/34-4 ze dne 16. 3. 2012 
o zahájení prvního řízení o vydání povolení 
k provozování loterie nebo jiné podobné hry 
v provozovně na ulici Těšínská 300, v Ostravě-
Radvanicích a nesouhlasí s vydáním povolení 
k provozování loterie nebo jiné podobné hry 
dle ustanovení § 45 odst. 3 zákona č. 202/1990 
Sb., v platném znění, v provozovně na ulici 
Těšínská 300, v Ostravě-Radvanicích.

Rada městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na své 33. schůzi dne 
25. 4. 2012
 –  rozhodla na návrh odboru stavebního 

řádu, dopravy a životního prostředí o uza-
vření darovací smlouvy č. S 0224/2012 
na finanční příspěvek ve výši 341.932 Kč 
včetně DPH určený k projektu „Úprava 
kruhového objezdu, osázení středových 
ostrůvků na ul. Těšínská v Ostravě- 
-Radvanicích a osázení truhlíků na sloupech 
veřejného osvětlení v městském obvodu“ 
s dárcem: ArcelorMittal Ostrava a.s., sídlo: 
Ostrava-Kunčice, Vratimovská č.p. 689, 
PSČ 707 02, IČ: 45193258,

 –  projednala žádost Magistrátu města 
Ostravy, odbor útvar hlavního architekta, 
o stanovisko z hlediska přípustnosti stavby 
„Zpevněná plocha pro sběrný dvůr OZO“ 
na pozemku p.č. 3216/6 v katastrálním 
území Radvanice dle Územního plánu města 
Ostravy k vydání koordinovaného stano-
viska a souhlasí s umístěním stavby.

Mgr. Kateřina Zdražilová
tajemnice

z jednání místní samosprávy

S příchodem vyhlášky č. 23/2008 Sb., o tech-
nických podmínkách požární ochrany staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účin-
nosti v červenci 2008, se stále častěji stává, že 
domácnosti navštěvují podomní prodejci (často 
se představují jako hasiči, i když s nimi nemají nic 
společného), a upozorňují majitele bytových jed-
notek (ve většině případů seniory), že ve vyhlášce 
je zmíněna povinnost pořídit si např. autonomní 
hlásič požáru. Ano, je sice pravda, že majitelé 
rodinných domů, staveb pro rodinnou rekreaci, 
staveb ubytovacích zařízení, staveb zdravotního 
zařízení a sociální péče musí tyto prostory vyba-
vit autonomní detekcí požáru – hlásiči požáru, ale 
týká se to pouze případů novostaveb, u kterých 
byla projektová dokumentace vypracována po 
účinnosti citované vyhlášky. 

V současné době se opět v našem kraji 
vyskytly případy, kdy podomní prodejci 
navštěvují majitele bytových jednotek posta-
vených před účinností vyhlášky, popř. i jiných 
staveb, a odkazují se na zmíněnou vyhlášku. 
Majitelům tvrdí, že si musí nechat namontovat 
hlásič požáru, čímž je uvádí v omyl. Za své 
služby pak požadují mnohdy přemrštěné částky 
v řádech tisíců korun. Po odchodu prodejce 
majitel zjišťuje, že podobný hlásič lze pořídit 
a namontovat svépomocí v řádech stokorun. 

Nejjednodušší hlásič požáru na 9V bate-
rii lze pořídit od 300 Kč. Na internetu jej 

vyhledávač nalezne např. pod hesly „detektor 
kouře“, „hlásič požáru“ nebo „požární hlásič“. 
Jak probíhá jeho samotná instalace? Zvládne 
ji i kutil amatér? Samozřejmě! Součástí balení 
hlásiče je návod k použití, který popisuje jak 
hlásič namontovat. Stačí jen malá vrtačka 
a šroubovák, pokud bychom chtěli namontovat 
hlásič do cihlového nebo betonového stropu. 
Pokud by byl dřevěný podhled, stačí nám 
dokonce jen šroubovák. 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslez-
ského kraje doporučuje instalaci hlásičů požárů 
i do bytových jednotek postavených před účin-
ností zmiňované vyhlášky. Při jednání s fir-
mami nabízejícími po domech instalaci hlásičů 
požáru však buďte obezřetní a raději se držte 
přísloví „dvakrát měř a jednou řež“. 

Pokud byste měli jakoukoliv pochybnost 
o nabízeném zboží nebo službách v této 
oblasti, můžete se obrátit na nejbližší hasičský 
záchranný sbor s konkrétním dotazem. Více 
informací o požárních hlásičích a dalších pro-
středcích požární ochrany naleznete na www.
hzsmsk.cz. 

Prevence HZS MSK
kpt. Ing. Martin Pliska 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského 
kraje 

oddělení kontrolní činnosti 

Upozornění občanům – hlásiče požáru
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pěvecká soutěž talentů doremi

jarní maškarní karneval

křest knihy ve společenském domě

vítání občánků na radnici


