
Zcela přelomovou rekonstrukcí prošla 
v závěru loňského roku budova Základní školy 
v Trnkovecké ulici, čímž se potvrdilo známé 
přísloví, že všechno zlé je pro něco dobré. Proč? 
Na to jsme se zeptali ředitelky školy Mgr. Šárky 
Honové.

Proč se škola musela opravit?
Jen pár dnů po podzimních krajských volbách 

jsem zažila šok, když jsem v neděli otevřela dveře 
školy a stála po kotníky ve vodě. Stačila jedna 
prasklá trubka a tu spoušť nám museli pomoci 
likvidovat i naši radvaničtí hasiči. Škoda na zaří‑
zení školy i budově dosáhla řádově statisíců. Byla 
zničena nejen malba, výdejna stravy, šatny, pod‑
lahy v několika místnostech, ale i elektroinsta‑
lace, která byla v havarijním stavu.

V takových prostorách se asi nedalo vyu-
čovat.

To tedy ne. Během několika dnů jsme museli 
zajistit náhradní prostory pro výuku, sestěho‑
vání a uskladnění didaktické techniky. Velmi 
bych touto cestou chtěla poděkovat nejen kole‑
gyni ředitelce ze Základní školy Vrchlického, 
kde jsme měli k dispozici tělocvičnu, ale 

i radvanickým zahrádkářům, místním sokolům, 
kteří nám dali na měsíc k dispozici Sokolovnu 
s plným vybavením. No a velkou podporu jsme 
nalezli také u vedení obce, za což také děku‑
jeme. Sekretariát školy jsme provizorně umís‑
tili na radnici a naši nejmenší žáčci přípravného 
ročníku a první třídy měli k dispozici obřadní 
síň včetně přilehlého zázemí.
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Ohňostroj 
v radvanicích 
sledovaly stovky lidí

Ze silvestrovského ohňostroje před rad‑
nicí městského obvodu se stává atrakce, 
kterou navštěvují lidé z blízkého i širokého 
okolí. Láká je tam jedinečná atmosféra 
posledního dne roku, světelná show a také 
koláčky a svařáček, které tradičně rozdá‑
vají lidem starostka městského obvodu Mgr. 
Šárka Tekielová a radní Bc. Aleš Boháč. 

Těsně před devátou všechny přivítala 
starostka Mgr. Šárka Tekielová a popřála 
přítomným krásný nový rok 2013. A pak už 
začal několikaminutový světelný koncert, 
který rozzářil tmavou oblohu nad obcí. Po 
něm zazněl potlesk a do vzduchu začaly létat 
zátky od šampaňského, které si lidé přinesli 
s sebou společně se skleničkami, aby si mohli 
vzájemně popřát k novému roku. Kdo si nic 
nepřinesl, mohl si vystát frontu na svařák 
a koláčky.  (sed)

Další fotografie najdete na zadní straně.

Škola na Trnkovci prošla 
velkou rekonstrukcí

Pomoci uklidit školu po malování přišly také maminky školáků a bývalí žáci. Q

Takto škola vypadala dva dny před  Q

znovuotevřením. Foto: Šárka Honová

(pokračování na straně 2)



Co všechno se ve škole opravilo?
Po více než pětadvaceti letech – poslední čás‑

tečná rekonstrukce školy proběhla v polovině 
osmdesátých let minulého století – jsme vyklí‑
zeli velmi rozsáhlé prostory suterénu, sklepa, 
včetně leteckého krytu, došlo ke kompletní 
generální rekonstrukci elektroinstalace, včetně 
výměny všech nevyhovujících svítidel i elektro‑
nického zabezpečovacího systému školy, celou 
školu jsme mohli nechat vymalovat, kus práce 
stála i oprava a dovybavení některých učeben.

Na kolik celá oprava přišla?
Z prostředků města se radnímu Bc. Aleši 

Boháčovi a paní starostce Mgr. Šárce Tekielové 
podařilo získat pět a půl miliónů na generální 
opravu elektroinstalace a vymalování, některé 
další opravy jsme hradili z prostředků školy, 
novou didaktickou techniku zase bylo možné 

pořídit z prostředků Evropské unie, protože 
škola získala téměř milionový grant. Takže 
například nová počítačová učebna bude doslova 
chloubou školy. Ale stranou nezůstane ani zre‑
novovaná tělocvična a fitcentrum.

Kdy jste se do školy vrátili?
Ve škole jsme začali učit hned po vánoč‑

ních prázdninách, takže jak jsme na Trnkovci 
začali nový školní rok, končíme zde i jeho první 
pololetí. Také zápis do přípravky a první třídy 
jsme mohli organizovat už ve své, byť ještě ne 
plně dovybavené a vyzdobené škole. S tím se 
chceme vypořádat během jarních prázdnin, tak 
abychom mohli symbolicky otevřít nově opra‑
venou, uklizenou a vyzdobenou školu v únoru 

se začátkem nového pololetí. Doufám jen, že 
tím renovace všech prostor školy i přilehlých 
pozemků neskončí jako v minulosti na dal‑
ších pětadvacet let. To by byla rozhodně velká 
škoda.

A jaké projekty chystáte do budoucna?
Jak jsem již řekla, je to překrásná škola s vel‑

kým potenciálem k využití. Stále se snažíme 
naplňovat původní snahu o její přerod ve školu 
komunitní. Nevzdávám se myšlenky na ote‑
vření oddělení mateřské školy ani myšlenky na 
vlastní dopravní hřiště, abychom s žáky nemu‑
seli jezdit až do centra. Takže podáváme nové 
projekty ve snaze získat evropské dotace na jeho 
stavbu včetně rozšíření venkovního i vnitřního 
sportovního zázemí školy. Pokračujeme ve 
spolupráci s Ostravskou univerzitou i soukro‑
mou vysokou školou ve Varšavě, pokračujeme 
také v už započatých projektech. Ve škole je 
k dispozici poradenské centrum podporované 
z grantu Moravskoslezského kraje, dovybavili 
jsme multisenzorickou místnost z prostředků 
městského grantu. Vyklizením léta neudržo‑
vaných prostor máme nyní k dispozici míst‑
nosti pro odpolední aktivity, výstavní síň, 
prostory pro odpolední kurzy a jazykovou 
výuku zájemců z řad veřejnosti, které bude 
organizovat f irma AMSOK. A pokud mám 
prozradit, co se chystá, tak z mého pohledu 
bude zcela přelomové počítačové vybavení 
školy. Dovolím si pyšně tvrdit, že první třída 
vybavená nejen nejmodernější interaktivní 
tabulí, ale i tablety se speciálními výukovými 
programy pro každého prvňáčka, bude od škol‑
ního roku 2013/2014 doslova historickým mez‑
níkem v didaktické kvalitě školního vyučování 
v Radvanicích a Bartovicích.  (sed)
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Poplatky 
se nezvýší

Částka 498 korun za odpad jako roční 
poplatek na občana Ostravy zůstává pro rok 
2013 nezměněna. Ostrava patří k městům, 
která přijímají různá opatření pro třídění 
odpadů. Společnost OZO Ostrava si vede 
dobře. Čím více separovaného odpadu, 
tím méně peněz z kapsy občana. Město má 
také skládku odpadů na vlastním pozemku, 
nemusí proto platit za skladování.

Magistrát města Ostravy

ústavní soud zrušil 
systém, který u nás 
dobře fungoval

Městský obvod Radvanice a Bartovice zavedl 
výkon veřejné služby v roce 2010. V letech 2010 
a 2011 byla organizace výkonu této služby plně 
v kompetenci městského obvodu. Osoby vyko‑
návající veřejnou službu zajišťovaly především 
úklidové práce a pomocné práce při údržbě 
městské zeleně. V roce 2010 veřejnou službu 
vykonávalo 100 osob, v roce 2011 to bylo 55 
osob. Denně v tomto období k výkonu služby 
docházelo cca 12–15 osob. 

V rámci Sociální reformy I. a novely zákona 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve 
znění pozdějších předpisů, došlo s účinností od 
1. 1. 2012 k zásadní změně organizace veřejné 
služby. Organizace veřejné služby přešla z obcí 
na krajské pobočky úřadu práce a občané vyko‑
návající práce již nebyli finančně motivováni. 

V roce 2012 se k výkonu veřejné služby u našeho 
městského obvodu zaevidovalo 33 osob a z toho se 
denně do prací pro obec zapojovalo cca 3–6 osob. 
Na konci listopadu loňského roku však Ústavní 
soud zpochybnil systém veřejné služby. Podle 
Ústavního soudu je povinná veřejná služba v roz‑
poru s některými ustanoveními Listiny základních 
práv a svobod. Tímto výrokem městský obvod 
Radvanice a Bartovice přišel o již tak prořídlé řady 
pracovníků, kteří pomáhali obci v boji s nepořád‑
kem v ulicích. Od prosince 2012 je tedy náš měst‑
ský obvod bez veřejné služby úplně. Pomoc těchto 
nezaměstnaných v ulicích Radvanic a Bartovic 
citelně chybí. Výpadek této služby je částečně 
kompenzován čtyřmi pracovníky veřejně pro‑
spěšných prací, kteří nastoupili do zaměstnání 
v listopadu loňského roku. Krátkodobé pracovní 
uplatnění těchto zaměstnanců bylo vytvořeno ve 
spolupráci s Úřadem práce v Ostravě, na základě 
„Dohody o vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 
příspěvku, spolufinancovaného ze státního roz‑
počtu a Evropského sociálního fondu“. Městský 
obvod v současné době řeší, jak plně nahradit 
veřejnou službu. Jednou ze zvažovaných mož‑
ností je požadavek na navýšení počtu pracovníků 
veřejně prospěšných prací.

Pavla Kolářová, odbor SŘDaŽP

Škola na Trnkovci…

O vánočních prázdninách pomáhali škole  Q

rodiče i učitelé. Foto: Šárka Honová

(pokračování ze strany 1)

Takto škola vypadala v prosinci. Všichni  Q

doufali, že se oprava stihne do konce vánočních 

prázdnin.

První kolo 11. a 12. 1. 2013
Volební účast: 54,82 %
Výsledky hlasování:
Miloš Zeman 31,69 %
Jiří Dienstbier 18,40 %
Jan Fischer 16,16 %
Karel Schwarzenberg 15,39 %
Vladimír Franz 6,66 %
Zuzana Roithová 4,31 %
Jana Bobošíková 3,19 %
Táňa Fischerová 2,73 %
Přemysl Sobotka 1,43 %

druhé kolo 25. – 26. 1. 2013
Volební účast: 55,29 %
Výsledky hlasování:
Miloš Zeman 62,62 %
Karel Schwarzenberg 37,37 %

Mgr. Luboš Niessner,
vedoucí odboru OaVV

Jak jsme volili v prezidentských volbách
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Co s jízdenkami?
Od 1. 1. 2013 došlo k úpravě cen jízdného 

v ostravské městské hromadné dopravě (nový 
tar if je k dispozici v prodejnách jízdních 
dokladů DPO a na stránkách www.dpo.cz). 
Občané, kterým zbyly krátkodobé časové jíz‑
denky, u nichž došlo ke změně, na ně mohou 
jezdit do 31. ledna 2013. Do 28. února 2013 lze 
nevyužité loňské jízdenky vyměnit s doplat‑
kem za nové ve všech prodejnách jízdních 
dokladů Dopravního podniku.

Dopravní podnik Ostrava

Trénování paměti
Chcete si vytrénovat paměť? V rámci 

Ná rod n í ho  t ýd ne  t r é nová n í  pa mě t i 
pořádá občanské sdružení Senior servis 
12. 3. v 10 hodin bezplatnou přednášku 
v sále Biskupství ostravsko-opavského 
na Kostelním náměstí č. 1 v Moravské 
Ostravě. Nový kurz Trénování paměti bude 
zahájen 19. 3. Zájemci se mohou hlásit na 
tel.: 776 763 519. 

Šárka Maňasová, Senior servis

V městském obvodě Radvanice a Bartovice 
se naplno rozběhla zimní údržba a úklid míst‑
ních komunikací, ploch a chodníků zejména 
v první polovině měsíce prosince a začátkem 
roku 2013. 

Na základě rozhodnutí o výběru nejvhod‑
nější nabídky zajišťují zimní údržbu místních 
komunikací a ploch v k.ú. Radvanice pra‑
covníci firmy Technické služby, a.s., Slezská 
Ostrava a zimní údržbu místních komunikací, 
ploch v k.ú. Bartovice a chodníků v městském 
obvodě Radvanice a Bartovice pracovníci 
Zbyňka Najzara. Zimní údržbu rovněž zajiš‑
ťují pracovníci veřejně prospěšných prací, 
kteří jako zaměstnanci městského obvodu 
pečují o čistotu veřejných prostranství, a dále 
se na zimní údržbě podílejí radvaničtí hasiči, 
kteří se starají o některé chodníky a plochy 
v centru Radvanic. 

Odpovědní pracovníci nyní drží dvacetič‑
tyřhodinové služby a všichni dělají maximum 
pro to, aby místní komunikace byly bezpečné 
a sjízdné, přesto by řidiči měli dbát zvýšené opa‑
trnosti a přizpůsobit svou jízdu zimnímu počasí, 
stavu a povrchu vozovek.

V městském obvodě je k zimní údržbě, kte‑
rou zabezpečuje ze svých prostředků městský 
obvod, určeno cca 55 km místních komunikací 
a 19 km chodníků. Udržovat se nebude pouze 

úsek chodníku na ulici Ráčkova v délce cca 175 
m a chodník na ulici Šmídova v délce cca 130 m. 
Seznam těchto komunikací je popsán v dokumentu 
Plán zimní údržby. Celý dokument je k dispozici 
na městském obvodě Radvanice a Bartovice.

Kde nezajišťujeme údržbu
Městský obvod nezajišťuje zimní údržbu na 

ulicích I. a II. třídy ulic Pod Bažanticí, Dvorová, 
Bémova, Šmídova, Ludvíkova, Lihovarská, 
Trnkovecká, Pikartská a Čapkova v úseku od ulic 
Rokycanova po Frýštátská, které jsou ve správě 
Ostravských komunikací, a.s., a dále také silnic 
ulic Těšínská, Šenovská, Radvanická, Čapkova 
v úseku od ulice Těšínské po Radvanickou, které 
jsou ve správě Správy silnic Moravskoslezského 
kraje, příspěvková organizace. Jedná se o místní 
komunikace, po nichž je vedena městská hro‑
madná doprava. 

Z důvodu kvalitního provádění zimní údržby 
cest dále vyzýváme opakovaně občany, aby 
pokud možno nenechávali svá vozidla na míst‑
ních komunikacích, a to i z toho důvodu, že se 
vystavují nebezpečí poškození svého vozidla 
sněhovou technikou, a současně opakovaně 
vyzýváme občany, aby pokud možno nenechá‑
vali popelnice na chodnících (mimo dnů odvozu 
odpadu), jelikož výrazně ztěžují údržbu. 

Ing. Roman Hučík, odbor SŘDaŽP 

zimní údržba chodníků a cest

Obavy, strach i radostné očekávání prová‑
zely zápisy dětí do první třídy, které se konaly 
na obou radvanických základních školách. Na 
Základní škole Trnkovecká přihlížel výkonům 
budoucích prvňáčků i místostarosta Ing. Štěpán 
Košťál. Budoucí prvňačka, současná žačka pří‑
pravného ročníku Angelika Botošová, praco‑
vala u zápisu s učitelkami prvního stupně Mgr. 
Ivanou Fréharovou a Mgr. Lucií Moravcovou, 
která bude mít prvňáčky na starosti.  (sed)

Foto: Šárka Honová 

Vstupenky do divadla 
opět se slevou

Stejně jako v loňském roce přichystalo i letos 
vedení městského obvodu Radvanice a Bartovice 
svým občanům malý dárek v podobě přispění 
částky 200 Kč na nákup vstupenky na divadelní 
představení autorů Haliny Pawlovské a Michala 
Viewegha „Tři v háji“. Mezi herecká esa diva‑
dla patří Michaela Kuklová, Martin Zounar, 
Veronika Nová a další. Vstupenky na toto 
úspěšné představení, které se uskuteční dne 14. 
března 2013 ve Společenském domě v Ostravě-
-Bartovicích, si můžete zakoupit po předložení 
občanského průkazu za cenu 150 Kč na sekreta‑
riátě starostky u Ing. Kateřiny Tomanové. Každý 
občan městského obvodu Radvanice a Bartovice 
má nárok na zakoupení jedné zvýhodněné vstu‑
penky. Ostatní zájemci mají možnost zakoupení 
vstupenky v hodnotě 350 Kč.

Ing. Kateřina Tomanová

 V současné době probíhá ve Společenském 
domě v Ostravě-Bartovicích výstava modelů možné 
budoucí podoby „velkého“ kruhového objezdu 
v Ostravě-Radvanicích, křižujícího ulici Těšínskou 
s Fryštátskou. Občané si tak mohou výstavu ještě 
několik týdnů prohlédnout a hlasovacím lístkem 
zvolit, která podoba by se jim zamlouvala. Vítězný 

projekt bude vyhodnocen u příležitosti slavnost‑
ního ukončení výstavy za účasti tvůrců – studentů 
katedry architektury VŠB-TU v Ostravě. Vítězný 
projekt, který si občané sami zvolí, bude zohledněn 
ve výběru odbornou komisí, která posoudí vhod‑
nost a možnost jeho realizace.

Mgr. Šárka Tekielová, starostka

děti byly u zápisu

Pojďme společně vybrat návrh nového vzhledu 
„velkého kruhového objezdu“

Na výstavě se lidé mohou podívat také na makety jednotlivých návrhů. Foto: Kateřina Tomanová Q



RaB noviny 4

Pohotovost 
od března v novém

Od prvního března letošního roku najíždí 
Městská nemocnice Ostrava na efektivnější 
systém poskytování Lékařské pohotovostní 
služby.

Protože ambulanci v centru Ostravy na ulici 
Varenská vyhledávali nemocní ve vyšším počtu, 
rozhodli jsme se soustředit síly a prostředky 
z poboček v Hrabůvce a Porubě do centra 
Ostravy a posílit zejména pohotovostní výjez‑
dovou službu. Nový systém nám umožní navý‑
šení počtu výjezdových lékařů, kteří mohou 
dorazit přímo k pacientovi domů. Postupně 
budeme nově nastavený systém vyhodnocovat 
a podle potřeby upravovat. Nepřetržitá poho‑
tovost pro dospělé a zubní ambulance na ulici 
Varenská, v centru Ostravy, zůstává zachována. 
Rovněž dětská pohotovost na ul. Janovského. Ta 
se nachází přímo v pavilonu dětského oddělení. 

Pro nemocné, kteří se osobně na pohotovost 
na ul. Varenskou vydají, bude mít nově nastavený 
systém výhody. Lékaři na pohotovosti zpravidla 
posílají pacienty k dalšímu odbornému vyšetření 
na specializovaná oddělení do nemocnice. Z hle‑
diska nemocného je tedy mnohem šetrnější kom‑
pletní ošetření takzvaně pod jednou střechou, 
v rámci areálu naší nemocnice. Nebude tak muset 
řešit přesuny mezi zařízeními a vyhne se tak pla‑
cení dvojího regulačního poplatku. 

Potřebné kontakty:
•  Lékařská pohotovostní služba (dospělí, 

děti, zubní) na telefonním čísle 596 191 111,
•  pro výjezd sanitky k pacientovi na telefon-

ním čísle 596 612 111.
Bc. Darina Majková,  

Městská nemocnice Ostrava

Placení poplatku za 
pronájem pozemku

Poplatek za pronájem pozemku lze uhradit 
převodem z účtu. Platbu je třeba zaslat na číslo 
účtu 19-11622761, kód banky 0100 (číslo účtu je 
rovněž uvedeno na webových stránkách měst‑
ského obvodu) v termínu do 31. března 2013. 
Abychom však mohli platbu identif ikovat, 
je nutno při platbě uvést údaj, z kterého bude 
možno identifikovat poplatníka (variabilní 
symbol – jedinečné číslo pro každého poplat‑
níka nebo jméno poplatníka s jeho adresou). 

Informaci o variabilním symbolu lze získat 
u paní Jindry Láskové, odbor majetkový, bytový 
a investic (tel. 599 416 114, e-mail: jlaskova@
radvanice.ostrava.cz). 

V případě prodlení s placením je poplatník 
povinen hradit penále ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý den prodlení. 

Jindra Lásková, odbor MBaI

Tradiční turnaj stolních tenistů TJ Sokol 
Radvanice a Bartovice se konal 29. 12. 2012 
v Sokolovně. Turnaje se zúčastnilo celkem 
14 hráčů oddílu a 6 hostů. Jako každoročně se 
hrály soutěže ve čtyřhře a dvouhře hráčů oddílu 
o putovní pohár a opět soutěže hostů. Tento nej-
prestižnější turnaj radvanických stolních tenistů  
měl pro nás znovu slavnostní rámec. Turnaj 
svou návštěvou poctila a ceny vítězům soutěží 
předala starostka městského obvodu Radvanice 
a Bartovice paní Mgr. Šárka Tekielová. 

Výsledky soutěží:
Hlavní soutěž Čtyřhry hráčů:
O putovní pohár:
1. Pastrňák Jan	 1.	Kubín	–	Žídek
2. Pavlínek Zdeněk	 2.	Pavlínek	–	Šustek	
3. Debald Pavel	 3.		Debald	–	Hečko 
Dvouhra hostů: Čtyřhra hostů:
1.	Mojžíš	Pavel	 1.	Mojžíš	–	Kmeť
2.	Michenka	Marek	 2.	Michenka	Martin	–	Bohm	
3.	Bohm	Tomáš	 3.		Michenka	Marek	–	Kučera

TJ Sokol Radvanice a Bartovice

Zastupitelstvo městského obvodu na 
svém 13. zasedání konaném dne 13. 
prosince 2012:

schválilo předloženou kontrolu plnění usne‑• 
sení zastupitelstva městského obvodu,
schválilo rozpočet městského obvodu pro rok • 
2013,
schválilo rozpočtový výhled na léta 2014  až • 
2016,
svěřilo radě městského obvodu schvalování • 
rozpočtových opatření do úhrnné výše 10 % 
upraveného rozpočtu a přijetí prostředků 
z účelových dotací z vyšších rozpočtů a stát‑
ních fondů do rozpočtu městského obvodu,
schválilo plnění příjmů a čerpání výdajů • 
rozpočtu městského obvodu za leden–říjen 
2012,
schválilo podání přihlášky do soutěže „Obec • 
přátelská rodině“,
schválilo Statut sociálního fondu,• 
zvolilo Mgr. Aleše Staniczka členem kon‑• 
trolního výboru zastupitelstva městského 
obvodu.

Rada městského obvodu na své 48. 
schůzi konané dne 19. prosince 2012:

vyslovila souhlas s informací o kontrole • 
plnění usnesení rady městského obvodu,

rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě • 
budoucí o zř ízení věcného břemene na  
části pozemku parc. č. 2067 v k.ú. Bartovice 
pro  ČEZ Dis t r ibuce ,  a . s . ,  Děčí n ,  IČ 
24729035,
rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení věc‑• 
ného břemene na části pozemku parc. č. 
1220/8 v k.ú. Bartovice pro ČEZ Distribuce, 
a.s., Děčín, IČ 24729035,
rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na • 
pronájem pozemku parc. č. 2217/23 v k.ú. 
Radvanice s Martinem Sajem,
schválila termíny konání schůzí rady měst‑• 
ského obvodu a zasedání zastupitelstva měst‑
ského obvodu na I. pololetí r. 2013,
rozhodla o uzavření smlouvy na vypracování • 
zadávací dokumentace a zajištění organi‑
zace zadávacího řízení pro výběr dodavatele 
rozhlasových systémů a měřicích systémů 
s HERO trade, s.r.o., Valašské Meziříčí,
vyslovi la souhlas s umístěn ím si rény • 
HZSMSK na bytový dům na ul. Revírní 849/4 
v Ostravě -Radvanicích,
rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení věc‑• 
ného břemen na části pozemku parc. č. 2033 
v k.ú. Bartovice pro ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín, IČ 24729035,
rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na • 
pronájem části pozemku parc. č. 2217/22 
v k.ú. Radvanice s Hansen Electric spol. s r.o., 
Opava.

Mgr. Luboš Niessner, 
vedoucí odboru OaVV 

Vánoční turnaj ve stolním tenisu 
v radvanicích

z jednání místní samosprávy



V dnešním díle seriálu, v němž představu‑
jeme podnikatele, kteří působí v našem měst‑
ském obvodu, zavítáme do Bartovic. Hned 
vedle konečné zastávky autobusu číslo 38 sídlí 
Pekařství Bartovice paní Šárky Lipinové.

Když vejdete do prodejny pekařství, oka‑
mžitě vás do nosu udeří sladká vůně vanilky 
a čerstvého pečiva. Při pohledu na všechny ty 
rohlíky, loupáky, frgály, záviny, vánočky, koláče 
a samozřejmě věhlasný Bartovický chleba se 
vám sbíhají sliny a v duchu si už vybíráte, co 
všechno si při odchodu určitě musíte koupit.

„Historie naší pekárny sahá do roku 1954. Její 
činnost byla ale obnovena až po roce 1989, kdy 
jsme koupili vedlejší budovu, v níž se nacházela 
pekárna,“ vzpomíná na pekařské začátky paní 
Lipinová. „Jestli jsme uměli péct? No to ne, ale 
zaměstnali jsme staré mistry pekaře, kteří při‑
šli po revoluci o práci a řemeslu rozuměli. Znali 
také staré receptury, podle kterých pečeme do 
dneška,“ směje se otázce majitelka pekařství. 

Před dvěma lety přebral podnikání její syn 
Lukáš Lipina a nyní se stará o veškerý provoz 
pekárny. Ve firmě zprvu vypomáhal jako bri‑
gádník, po maturitě byl vtažen do rodinné firmy 
a dnes je rád, že může pokračovat v práci rodičů. 
„Když je nouze, umím zadělat na chleba,“ 
dodává s úsměvem.

Firma zaměstnává 6 pracovníků, kteří pečou 
všechny ty dobroty ve dne i v noci. „Ale jen pět 
dnů v týdnu, kdyby to mělo být i o víkendu, tak 
by nám asi utekli,“ dodává paní Lipinová.

Začínali s pečením chleba a postupně přidá‑
vali sladké i slané pečivo. „Chleba pečeme podle 
původní receptury z přírodního kvásku a samo‑
zřejmě ručně. Do těsta nepřidáváme žádnou 
chemii, naši zákazníci si mohou být jisti, že tam 
nejsou žádná dochucovadla, konzervační látky 
ani takzvaná éčka, takže naše výrobky mají 
perfektní chuť,“ vysvětluje paní Lipinová, proč 
je o výrobky pekárny velký zájem. Dodává, že 
všechny ty dobroty mají navíc zdravotní atest, 
to znamená, že je mohou v pohodě pojídat lidé, 
kteří mají problémy se žaludkem nebo žluční‑

kem. (Osobně mohu potvrdit, že je to pravda – 
vyzkoušela jsem výborný makový hřeben 
a žádné bolení žaludku, jak jsem u podobných 
sladkostí zvyklá, se nedostavilo.) A co jde nej‑
více na odbyt? Svatební koláče a chleba.

Bartovická pekárna má ale ještě jednu zvlášt‑
nost – pečivo se tu peče v klasické parní peci, 
která není na elektřinu, ale topí se v ní pomocí 
hnědého a černého uhlí. Majitelka připomíná, že 
takových pekáren už mnoho není, a vzpomíná, 

jak v době povodní zásobovali široké okolí peči‑
vem, protože všechny ostatní elektrické peká‑
renské pece nejely.

Pekařství má v současné době dvě vlastní pro‑
dejny – v Bartovicích a v Havířově. S výrobky 
se ale můžete setkat i v centru Ostravy – v pro‑
dejně MM centra na Zámecké ulici, ve dvou 
prodejnách uzenářství Chodura na Zámecké 
a Sokolské ulici a pečivo dodává i do dvou pro‑
dejen Hruška na Českobratrské a Libušině ulici. 
Pečivo ale dodává i do dalších prodejen.

Když se mluví o Pekařství Bartovice, je třeba 
zmínit i to, že svým pečivem sponzoruje různé 
dětské akce a dodává své výrobky i na akce 
domovů pro důchodce.

PaedDr. Zuzana Sedláčková
Pekařství Bartovice
Šenovská 295, Ostrava-Bartovice
+420 777 765 751
pekarstvibartovice@gmail.com
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Ve voňavém království Pekařství Bartovice

Přání Ježíškovi
P ůvabné  č t en í  nabí ze j í  p ř á n íčk a 

Ježíškovi, které pod vánočním stromem před 
radvanickou radnicí vhodily do urny děti 
z našeho městského obvodu. Za 43 dětí do 
6 let napsali přání jejich rodiče. A co si děti 
nejvíce přály? Většinou hračky jako lego, 
dinosaury, panenku Barbie, Transformers, 
autodráhu, popelářské auto. Našli se i tací, 
kteří toužili po výtvarném stojanu, veselé 
chobotnici, koloběžce, čemkoli, co vydává 
nějaký zvuk, nebo encyklopedii.

Přání 25 dětí starších sedmi let nebyla 
zas tak odlišná, jen byla o trochu dražší. 
Vedl mobilní telefon, lego a MP4 přehrávač. 
Někteří školáci si ale přáli speciální dárky – 
tenisovou raketu, černou aktovku (hlavně 
ne růžovou), bižuterii, pyžamo, skateboard, 
kolečkové brusle, železná pouta a pistoli 
a moji laboratoř.  (sed)

Fotografie z předávání dárků najdete na 
poslední straně.

Starostka městského obvodu Radvanice 
a Bartovice vás zve na slavnostní vítání 
občánků, 16. března 2013 v 10.00 hodin 
v obřadní síni zdejší radnice.

Vážení rodiče, pokud máte zájem o účast na 
slavnostním obřadu vítání občánků, dostavte 
se, prosím, v úřední dny na matriku Úřadu měst‑
ského obvodu Radvanice a Bartovice (1. patro, 

č. dveří 15) s platným občanským průkazem 
a rodným listem dítěte. 

Se zveřejněním fotografie, zapsáním do slav‑
nostní kroniky a zveřejněním na internetové 
televizi městského obvodu musí zákonný 
zástupce dítěte vyjádřit svůj písemný sou‑
hlas. 

Mgr. Šárka Tekielová, starostka

slavnostní vítání občánků



RaB noviny 6

Chráněných pracovišť pro osoby se zdravot‑
ním postižením je v České republice mnoho. 
Jedná se především o dílny provozované nezis‑
kovými organizacemi za účelem vytvoření něja‑
kých výrobků – dekoračních předmětů, šperků, 
cukrářských výrobků apod. 

Málokdy se vytvoří chráněné pracoviště 
s nabídkou služeb, aniž by se cokoliv vyrábělo. 
Nelze tedy upřít prvenství vytvoření chráněného 
pracoviště Společenskému domu v Ostravě-
-Bartovicích, kde se práce osob se zdravotním 
postižením odráží zejména v nabídce kulturních 
služeb. Handicapované osoby zde našly uplat‑
nění na hlavní pracovní poměr. Pracovní místa 

jim byla tvořena na míru tak, aby bylo využito 
jejich schopností, dovedností a vzdělání, při‑
čemž se vše skloubilo s potřebami organizace 
kulturních akcí ve společenském domě. 

Občané našeho městského obvodu začali 
navštěvovat kulturní akce, aniž by si uvědomili, 

že za úsilím vytvoření zábavného programu 
stojí především zdravotně postižení, kteří svou 
práci zvládají perfektně navzdory svému spole‑
čenskému omezení. 
 Dotace, dotace, dotace

Bohužel pojem „zdravotní postižení“ je 
jakési společenské stigma stejně jako pojem 
„charitativní akce“. Pro širokou veřejnost je to 
něco jako punc horší kvality, která loudí peníze 
pod různými záminkami potřeb na své aktivity. 
V podvědomí lidí se tak usídlila domněnka, že 
o zdravotně postižené se stará stát z našich daní 
a netřeba tedy jakékoliv další finanční pod‑
pory. Často slýcháváme: „Máte přece dotace“. 
Jenomže dosáhnout na dotace je velmi těžké. 

Málokdo ví, že jsou určeny na konkrétní akti‑
vity a nelze z nich hradit vše, co si zamaneme. 
S překvapením pak slýcháváme občany v kance‑
láři společenského domu, kteří si přijdou koupit 
vstupenku třeba na divadelní představení, kteří 
se podivují nad běžnou cenou vstupného: „Proč 
to nemáte levnější, když berete dotace?“ 

Dotované kulturní akce máme opravdu lev‑
nější, ale v loňském roce jsme tak dosáhli pouze 
na tři – Charitativní koncert Jedeme taky!!! 
z dotace kraje, Koncert česko-italského přá‑
telství z dotace MMO a divadelní představení 
Šípková Růženka z dotace městského obvodu 
Radvanice a Bartovice. Přesto dotace nepokryje 
veškeré náklady na takové představení, neboť 
zakupujeme kvalitní akce veřejně známých 
umělců. 

Městský obvod Radvanice a Bar tovice 
nám po roce fungování vyšel vstříc s úlevou 

na nájemném a přispěl také svým občanům 
částkou 200 Kč na zakoupení vstupenky diva‑
delního představení Dívčí válka v dubnu loň‑
ského roku. Nicméně abychom mohli fungovat 
se stoprocentním nasazením, vynaložili jsme 
nemalé prostředky do pomůcek pro zdravotně 
postižené i do vybavení jejich pracovních míst. 
Na to nám finančně nikdo nepřispěl, ač jsme 
žádali v rámci vyhlášených grantů nebo oslo‑
vením případných sponzorů. V průběhu roku 
tedy docházely finance na platy zaměstnanců. 
Protože zaměstnáváme pouze osoby se zdra‑
votním postižením, muselo dojít k tolik smut‑
nému kroku – jejich částečnému propouštění. 
 Štědří dárci ještě jsou

Je potřeba zmínit, že na konkrétní kulturní 
aktivity nám přispěly během roku 2012 společ‑
nosti PHARMOS, a.s., částkou 3 000 Kč, PPS 
Kania, s. r. o. částkou 10 000 Kč, Zámečnictví 
Holub s. r.o., částkou 10 000 Kč a Hotel Mercury 
Ostrava částkou 12 000 Kč. My jsme vděčni za 
každou finanční částku, kterou od sponzorů 
obdržíme. Pomoc je tak adresná a dárce se může 
na vlastní oči přesvědčit, kam jeho finanční 
prostředky šly. Nicméně je potřeba si uvědomit, 

že i přes tuto finanční pomoc jsou náklady na 
udržení chráněného pracoviště statisícové. Jen 
roční spotřeba energie a plynu za rok je ve výši 
cca 1 milion korun. Žádali jsme v rámci fund‑
raisingových aktivit o pomoc spoustu dalších 
firem, které v našem městském obvodě máme, 
oslovujeme s nabídkami kulturních pořadů 
občany i organizace, ale většinou s malým úspě‑
chem. Jako jedna z mála se pravidelně účastní 
a štědrým dobrovolným vstupným na charita‑
tivní aktivity přispívá naše paní starostka Mgr. 
Šárka Tekielová.  

Kultura a charitativní projekt zaměstnávání 
lidí se zdravotním postižením není společen‑
skou prioritou. 

Denně slýchávám v restauraci od starou‑
sedlíků, že jediné, co je v našem společenském 
domě zajímá, je chod restaurace. Běda, když 
byla restaurace pár dnů zavřena. To chodily 
stížnosti až na radnici. Proč se naopak nikdo 
nepozastaví nad tím, že děláme kvalitní kulturu 
pro lidi ve společenském sále, že jsme jediní 
v Česku, kteří vytvořili chráněné pracoviště pro 
osoby se zdravotním postižením právě v oblasti 
kultury? Proč tak málo lidí slyší dneska na cha‑
ritativní pomoc?

Text a foto Ing. Kateřina Tomanová

městská policie zve 
na bezplatný kurz

 Městská policie Ostrava zve na další z řady 
bezplatných kurzů pro veřejnost, které pořádá 
v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná se 
ve středu 27. února 2013 od 16.00 hodin na ul. 
Hlubinské 6 v Moravské Ostravě. 

Únorové téma setkání s občany nese 
název Krok	za	krokem	při	dopravní	nehodě. 
Samozřejmě nebude chybět oblíbená sebeo‑
brana. 

Připomínáme, že je vhodné si s sebou přinést 
sportovní oblečení (pro výuku sebeobrany), 
popř. volnější obuv na přezutí a hygienické 
potřeby (možnost využití sprchy po sebe‑
obraně). Sportovní obuv není třeba, výuka 
základů sebeobrany probíhá v tělocvičně na 
žíněnkách.

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

Městská policie Ostrava

Nový webový portál 
pomůže při vyhledávání 
sociálních služeb v Ostravě

Máte bl ízkého, o k terého se pot řebu‑
jete postarat? Hledáte osobní asistenci pro 
dítě se zdravotním postižením? Potřebujete 
radu nebo pomoc při péči o domácnost? Od 
1. února vám může pomoci nový webový por‑
tál sociálních služeb a souvisejících aktivit. 
Na webovém portálu (www.socialnisluzby.
ostrava.cz) naleznete pravidelně aktualizo‑
vaný přehled sociálních služeb a souvisejících 
aktivit organizací, jejichž činnost je finančně 
podporována z rozpočtu statutárního města 
Ostrava. 

Proces komunitního plánování je v období 
od září 2012 do srpna 2014 financován z pro‑
středků Evropského sociálního fondu prostřed‑
nictvím Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a státního rozpočtu.

Další informace o poskytovatelích sociál‑
ních služeb a souvisejících aktivitách a o pro‑
cesu komunitního plánování v Ostravě naleznete 
na internetových stránkách www.kpostrava.cz 
a www.ostrava.cz. 

Magistrát města Ostravy

Co možná nevíte?
Chráněné pracoviště ve společenském domu poskytuje 
práci handicapovaným lidem



V letošním roce se při Tříkrálové sbírce 
v Radvanicích a Bartovicích vybralo 48 366 
korun. Upřímně děkujeme jménem farnosti 
i Charity sv. Alexandra za podporu charitních pro‑
jektů na území města Ostravy. Děkujeme všem 
koledníkům a také všem, kteří jim otevřeli dveře 
a rozhodli se přispět na dobré dílo. Podobně jako 
Dominika bych také rád přidal jednu historku. 
Při naší pravidelné trase jsme zvonili u jednoho 

domu s vědomím, že pan domácí nás každý rok rád 
vítal. Po deseti minutách marného zvonění jsme 
vhodili do schránky charitní cukřík a malý kalen‑

dář a připsali pozdrav Tří králů: K+M+B+ 2013. 
Odpoledne onen starší pán přišel nečekaně na 
faru, přinesl peníze do sbírky a omlouval se, že mu 
nefunguje zvonek. Tříkrálová sbírka mne každý 
rok učí, že je v nás hodně dobrého, jen je to někdy 
příliš ukryto, a že nám přináší radost jít k druhým, 
setkat se s nimi a také obdarovávat potřebné. 

Všem občanům našeho městského obvodu 
přeji v roce 2013 všechno dobré.

Marek Jargus, farář

V uplynulých čtyřech měsících 
jsme se v našem městském obvodu 
Radvanice a Bartovice vydali k vol‑
bám do zastupitelstva kraje a také 
jsme mohli poprvé volit přímo prezi‑
denta republiky.

Právní předpisy upravující postup 
v rámci přípravy a provedení obou 
voleb pak určují starostům mj. povin‑
nost zajistit pro voliče distribuci hlasovacích 
lístků. 

Tak jako v minulosti bylo pro zajištění dis‑
tribuce hlasovacích lístků využito spolupráce 
s občany našeho městského obvodu. A právě 
při zajištění tohoto úkolu získal úřad městského 
obvodu od občanů roznášejících hlasovací lístky 
informaci o okolnostech ztěžujících distribuci 
hlasovacích lístků do jednotlivých domácností, 
která však zároveň vypovídá o porušování 
obecně platných právních předpisů některými 
občany našeho městského obvodu, výsledkem 
čehož je možno hovořit o naplnění skutkové pod‑
staty přestupku dle zákona č. 200/1990 Sb., o pře‑
stupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„přestupkový zákon“).

Bylo totiž zjištěno, že nezřídka nejsou jed‑
notlivé rodinné či bytové domy v našem měst‑
ském obvodu označeny čísly popisnými.

Dle ust. § 31 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří‑
zení), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „obecní zřízení“), musí být 
budova označena popisným číslem. 
Čísly evidenčními se pak označují 
stavby pro rodinnou rekreaci, stavby 
dočasné a budovy, které nevyžadují 
stavební povolení ani ohlášení sta‑

vebnímu úřadu, s výjimkou specifikovaných sta‑
veb pro chovatelství, zimních zahrad a přístřešků 
(§ 31 odst. 2 obecního zřízení). Samostatnými 
popisnými a evidenčními čísly se neoznačují pří‑
slušenství budovy, která jsou součástí jednoho 
celku (§ 31 odst. 3 obecního zřízení). 

K usnadnění orientace mohou být v jednotli‑
vých ulicích a na jiných veřejných prostranstvích 
označeny budovy vedle popisného čísla ještě čís‑
lem orientačním (§ 31 odst. 4 obecního zřízení). 
O tom, jakým popisným, orientačním nebo evi‑
denčním číslem bude budova označena, rozho‑
duje obecní úřad – § 31 odst. 5 obecního zřízení. 

Pokud stavbou vzniká nová budova, které 
se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pří‑
padně číslo orientační, stavební úřad po předlo‑
žení příslušných podkladů (oznámení o užívání 
stavby, žádost o vydání kolaudačního souhlasu 
atd.) vyzve písemně příslušnou obec o přidělení 

čísla popisného nebo evidenčního, případně 
orientačního (§ 121 odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu [sta‑
vební zákon], ve znění pozdějších předpisů).

Dle ust. § 47b odst. 1 písm. c) přestupkového 
zákona se přestupku dopustí ten, kdo neoznačí 
budovu čísly popisnými. Za takový přestupek 
může obec uložit pokutu až do výše 10 000 korun.

Výše uvedené řádky není nutno chápat jako 
pohrůžku sankcí tomu, kdo nesplnil povin‑
nost výše popsanou, ale především jako výzvu 
úřadu městského obvodu směřující vůči neurči‑
tému okruhu občanů našeho městského obvodu 
ke spolupráci při zajišťování jednoho z úkolů 
při průběhu voleb do všech zastupitelských 
sborů, ke kterému je možno přispět např. právě 
i řádným označováním budov, což přispěje ke 
zjednodušení doručování hlasovacích lístků 
občanům -voličům, a v neposlední řadě vyloučí 
sankcionování zjištěných nedostatků v souvis‑
losti s neoznačením budov tak, jak předpokládá 
platná právní úprava.

Mgr. Luboš Niessner, vedoucí odboru OaVV
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Každým rokem, chodí naše farnost koledovat 
za Tři krále. Tento rok jsem šla i já. Ráno bylo velmi 
mrazivé, ale odpoledne už svítilo sluníčko. Hodně 
lidí nám neotevřelo, ale našli se mnozí, kteří nás 
rádi viděli a štědře obdarovali. Závěrem bych se 
s vámi chtěla podělit o jednu historku. Když jsme 
koledovali sobotní odpoledne, nenadále na nás 

zatroubilo auto a zastavilo. Byli v něm pán a paní, 
kteří nás obdarovali a ptali se, jestli také píšeme na 
dveře. Když jsme řekli, že ano, nadiktovali nám 
adresu a odjeli pryč. Jestliže tam nikdo z našich 
koledníků nestihl zajít, tak se dotyčným moc 
omlouváme a děkujeme za pochopení. 

Dominika Liščáková, VII. A

Označování domů popisnými čísly

děkujeme za Tři krále

Aerobik v Radvanicích  
opět zahájen 

V tělocvičně ZŠ Vrchlického – 
každou středu 

od 18.00 h. do 19.00 h. 
Hodina zahrnuje: základní 
prvky aerobiku, posilování 

problémových 
partií, strečink. 

Těší se na Vás Dana Lérová

inzerce

Těšíme se 
na prvňáčky

Ve dnech 17. 1. a 18. 1. 2013 proběhl  na ZŠ 
Vrchlického zápis  do 1. tříd a přípravné třídy. 
Dostavilo se 52 budoucích prvňáčků a před‑
školáčků.  Do lavic prvních tříd by mělo used‑
nout  38 prvňáků a do laviček přípravné třídy 9 
předškoláků. Pět dětí ještě čeká na rozhodnutí o 
odkladu školní docházky. Paní učitelky spolu s 
panem učitelem kladli dětem otázky zjišťující 
jejich znalosti a dovednosti. Příjemnou atmo‑
sféru plnou dětského očekávání jistě umocnily 
krásné dárečky, které pro nastávající spolužáky 
vyrobili ve školním klubu a školní družině.

Text a foto: Mgr. Hana Ostřanská,  
ředitelka ZŠ Vrchlického

Očima jednoho z koledníků



Tělocvičnou jednotu Sokol Radvanice-
-Bartovice prezentuje dlouhá historie činnosti. 
Od založení v roce 1904 se představuje činností 
na úseku nářaďového tělocviku, volejbalu a atle‑
tiky. Přestála I. světovou válku a v roce 1925 
pokládají tehdejší sokolští nadšenci základní 
kámen s uloženou pamětní listinou. Evidováno 
tehdy bylo kolem 200 členů, bohatá činnost 
včetně účasti na sletech v Praze, kulturní čin‑
nost (šibřinky, besídky, veřejná vystoupení, 
divadlo) byla nabídkou veřejnosti k zapojení do 
zájmové činnosti. 

Druhá světová válka a zákaz činnosti Sokola 
brzy po organizování činnosti v padesátých 
letech znovu přerušil sokolskou činnost až do 
roku 1990, kdy se znovu zahájila sokolská čin‑

nost po vrácení sokolovny od tehdejšího pro‑
vozovatele Československého svazu tělesné 
výchovy Baníku Radvanice. Četné oběti z doby 
II. světové války ze sokolských řad najdete na 
památnících a v literatuře z našeho obvodu. 
O průběhu tohoto dlouhého období může vyprá‑
vět v současné době nejstarší členka jednoty 
94letá Ludmila Beránková z Radvanic. 

Obnovená činnost Q

V nových podmínkách po obnovení činnosti 
je jednota zaregistrována s asi 180 až 190 členy 
v České obci sokolské. Jako nepříspěvková 
organizace se zaměřuje na sportovní hry u mužů 
a mládeže, na cvičení s hudbou a na zdravotní 
tělesnou výchovu u žen. Pravidelnou činnost 
vyvíjejí 3 oddíly mužů, které nejen svým členům 

nabízejí malou a sálovou kopanou, nohejbal, 
basketbal, ženy cvičí ve dvou oddílech. 

Jsme připraveni otevřít činnost v oddíle 
žákyň, rodičů s dětmi, předškolních dětí. 
Hledáme pro tuto činnost cvičitele, které s úhra‑
dou finančních nákladů pošleme na vyškolení 
pro tuto cvičitelskou činnost. 

Stolní tenis Q

Jediným sportovním oddílem je oddíl stol‑
ního tenisu, který se s registrovanými hráči 
pravidelně účastní 4–5 soutěží Svazu stolního 
tenisu. Známý je vánoční turnaj, kde vítězi 

věnovala pohár starostka obvodu Mgr. Šárka 
Tekielová. Díky školní družině ZŠ Vrchlického 
se podařilo zahájit tuto sportovní činnosti 
v kategorii žactva. 

Florbal Q

Největší počet zájemců přilákal oddíl zamě‑
řený na florbal, kde ve věku od nejmladších do 
21 let máme evidováno 77 dětí a mládeže. Je to 
výsledek mnohaleté trenérské a cvičitelské čin‑
nosti Miroslavy Pěčkové, s trenérskou licencí 
pracujícího Lumíra Pěčky a Stanislava Zientka, 
dále trenérů Tomáše Tomeška a Matěje Střížka. 
V jednotě pořádáme turnaje pro začínající hráče 
a těší nás velký zájem rodičů hráčů, starší se 
účastní Podbeskydské f lorbalové ligy a vyjíž‑
dějí na četné turnaje. Dorostenci a junioři trénují 

samostatně vždy ve středu večer. Účasti v sou‑
těžích Unie florbalu brání podmínky – nemáme 
požadované rozměry hřiště, herní mantinely, 
a pronájem v Ostravě si z ekonomických důvodů 
nemůžeme dovolit. Proto někteří dobří hráči, 
kteří u nás začínali (například Ondřej Kowal 
v Torpédu Havířov), odcházejí do jiných klubů 
v Ostravě a hrají vrcholné soutěže. 

V práci s mládeží budeme pokračovat Q

Jednota získává k činnosti a péči o maje‑
tek finance formou grantů, dotací a příspěvků 
od Sokolské župy Moravskoslezské, ze statutár‑
ního města Ostravy, od Městského obvodního 
úřadu našeho obvodu. Dále z vlastních zdrojů, 
jako jsou členské a oddílové příspěvky, výnosy 
z pronájmů a občas i malé sponzorské dary od 
rodičů a jedenkrát příspěvek na činnost od 
ArcellorMital. 

V roce 2004 ve spolupráci radnice městského 
obvodu a Jednoty jsme uspořádali konferenci 
o spolupráci při výchově dětí a mládeže, kde 
bylo přijato usnesení dokazující zájem o tento 

společný úkol. Bylo by zajímavé si připomenout 
plnění našich úmyslů a plánů, k nimž patří i výše 
uvedený text o práci s dětmi a mládeží.

V červnu nás čeká sokolský sjezd, který má 
jednat o současném programu, o postavení ČOS 
v současné společnosti a o osudu sokolského 
majetku, dále bude volit nové vedení v jedno‑
tách, župách a v ústředí. Úkoly na poli péče 
o děti a mládež tam určitě nebudou chybět. A my 
počítáme, že je budeme plnit i v naší sokolské 
jednotě. 

PaedDr. Josef Přibyl 
Foto: archiv TJ Sokol Radvanice ‑Bartovice
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KOMINICTVÍ  
RADOVAN POLAKOVIČ

IČ: 74447971,  
e-mail: kominictvi1@seznam.cz,  

tel.: 605 37 97 99 
Nabízím Vám: 

-  Pravidelnou kontrolu spalinových 
cest za 330 Kč 

-  Vložkování a frézování komínů 
-  Čištění komínů a kouřovodů 
-  Veškeré další kominické práce za 
NÍZKÉ CENY

Po d ě kován í
Ráda bych touto cestou poděko-
vala p. Robertu Číži, který jako živ-
nostník opravoval v obecním bytě 
v Ostravě-Radvanicích vodovodní 
řad v havarijním stavu. Za příklad-
nou a obětavou práci mu ještě jed-
nou moc děkuje Dagmar Konečná.

serIál 
představujeme zájmové 

a společenské organizace obvodu

Tělocvičná jednota sokol radvanice-Bartovice

inzerce

inzerce
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Naši jubilanti v únoru 2013
Blahopřejeme!

Jan Bystroň, Ladislav Pollach, Rostislav Tomešek, Renata Karásková, Danuše 
Sapetová, Branislav Hudec, Jiří Truhlík, Hautová Ivana, Surovcová Šárka,  

Wojciková Danuše, Němčík Milan, Lankočí Růžena, Kolář Jan, Štoudková Eva,  
Vrublová Jiřina, Vahalíková Květuše, Gonová Marie, Stejskalová Jindřiška, Bílý 

Richard, Hrbáčková Marie, Rakowski Milan, Procházka František, Horák Stanislav, 
Šnapka Ota, Michálek Miloslav, Novická Zdeňka, Budinová Jarmila,  

Podlásková Anna, Robenková Lucie. 
 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.

Celý měsíc
během půjčování

Pobočka	KMO	v	Radvanicích
Mozkolamy	–	testy,	křížovky,	
osmisměrky
Za	bohatstvím	chudé	země	–	
výstava	fotografií	z	cesty	po	
severní	Indii
Za	listem	list,	rychle	chci	číst	–	
soutěž	pro	děti
Z	ničeho	nic	–	výstava	kreseb	
Renáty	Gebauerové

Celý měsíc
V odpoledních 

hodinách

Pobočka	KMO	v	Radvanicích	–	
Klub	Sluníček	–	Už	se	nebojím	
tmy	–	setkání	s	dětmi	z	MŠ	
Slunečnice,beseda	s	výtvarnou	
dílnou

4.2.-8.2. Během 
půjčování

Pobočka	KMO	v	Radvanicích	–	
Maraton	her	–	týden	plný	soutěží	
pro	děti

4.2. Během 
půjčování

Pobočka	KMO	v	Radvanicích	–	 
Náramky	(nejen)	pro	mamky	–	
výtvarná	dílna	pro	děti

4.2. 17:00 ZO	ČZS	Radvanice-výbor	schůze

5.2. 15.00 KD	při	DPS	Bartovice	Vepřové	
hody

7.2. Během 
půjčování

Pobočka	KMO	v	Radvanicích	
–	Náramky	(nejen)	pro	mamky	–	
výtvarná	dílna	pro	děti

8.2. 20:00 Hasičský	ples	–	Sokolovna	
Radvanice

8.2. 15:00 ČSV	ZO	Radvanice	–	členská	
schůze

11.2.  od 14:00

Pobočka	KMO	v	Radvanicích	–	 
Tohle	čtení	nudné	není	–	čtení	
a	povídání	o	knihách	s	dětmi	ze	
ZŠ	Bartovice

12.2. 14:00 Komise	školství,	mládeže	
a	sportu	

13.2. 15:00 Komise	bezpečnosti	a	dopravy

13.2. 16:00 Kulturní	komise	–	obřadní	síň	
úřadu

13.2. 15.00 Sociální	komise

13.2. 15:00 51.	schůze	Rady	MěOb	RaB	–	
kancelář	starostky

15.2. 19:00
Společenský	ples	TJ	Sokol	
Bartovice	–	Společenský	dům	
Bartovice

18.2.-
22.2.

Pobočka	KMO	v	Radvanicích	–	 
Revize	knihovního	fondu	–	
KNIHOVNA UZAVŘENA

19.2. 15:00 KD	při	DPS	Bartovice	–	
Posezení	u	kávy

20.2. 16.00 Komise	životního	prostředí

22.2. 17:00 ČSV	ZO	Radvanice	–	výroční	
členská	schůze

23.2. 19:00
X.	Reprezentační	ples	městského	
obvodu	Radvanice	a	Bartovice	–	
Společenský	dům	Bartovice

27.2. 13:00-14.00

Pobočka	KMO	v	Radvanicích	–	 
Čtení	pro	potěšení	–	příjemné	
strávené	chvíle	nad	knihou	
v	LDN-Radvanicích

27.2. 15:00 52.	schůze	Rady	MěOb	RaB	–	
kancelář	starostky

v měsíci únoru

Kalendář
událostí

Vzpomínka
Dne 10. února 2013 vzpomínáme  

1. výročí úmrtí mé 
milované maminky 

Anny 
Muroňové 

z Ostravy-Radvanic. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte 
tichou vzpomínku. 

Synové Petr a Pavel s rodinami. 

Vzpomínka
Dne 19. února 2013 vzpomeneme 

1. výročí úmrtí naší 
drahé milované 
maminky, babičky 
a prababičky paní 

Štěpánky 
Večerkové 

S láskou a úctou vzpomínají dcery 
Alena a Jana s rodinami. 

V plném opt imismu a životním elánu 
oslavili své krásné životní jubileum osmde‑
sát let paní Marie Poláková. V měsíci lednu 
oslavila také významné životní jubileum 
osmdesát let paní Markéta Rutová a deva‑
desátiny pan Bohuslav Hala. Jubilantům, 
dlouholetým obyvatelům našeho městského 
obvodu, osobně pogratuloval místostarosta 
Ing.  Štěpán Košťál  a mat r iká řka Šárka 
Krkošková. Do dalších let oslavencům pře‑
jeme pevné zdraví, životní elán a stále dob‑
rou náladu.

Foto a text: Bc. Šárka Krkošková,  
odbor OaVV

Krásná životní jubilea

Markéta Rutová Q Marie Poláková Q

Bohuslav Hala Q



PrOGram 
sPOleČeNsKÉHO dOmU V OsTraVĚ -BarTOVICÍCH úNOr 2013
 1. Pátek OLDIES – KARAOKE PARTY 

Nový Klub BARAK. Od 21:00 hodin, vstup zdarma.

 2. Sobota PLES SPOLEČENSKÉHO DOMU 
Od 20:00 hodin, hrají Legendy se vrací.

 3. Neděle Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní 
Výuka od 9:00 do 16:00 hodin.

 4. Pondělí PŘEDPRODEJ vstupenek na divadelní představení 
TŘI V HÁJI  
Divadlo se bude konat 14. 3. 2013 v 19 hodin. Hrají 
Martin Zounar, Michaela Kuklová, Veronika Nová 
a další. Vstupné pro občany RaB 150 Kč, pro ostatní 
veřejnost 350 Kč.
PŘEDPRODEJ vstupenek na KONCERT EVY 
A VAŠKA 
Koncert se bude konat 30. 4. 2013, cena vstupného 
290 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě v den konání 
akce.

 5. Úterý Zumba 
Lektorka Ivana Pawlasová. V 18:30 hodin, hlavní sál. 
Cena 60 Kč.

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

 7. Čtvrtek Výuka historického šermu 
Malý sál, 16:30–18:30 hodin.

 8. Pátek OLDIES – KARAOKE PARTY 
Nový Klub BARAK. Od 21:00 hodin, vstup zdarma.

 9. Sobota Výukové kurzy a semináře 
Výuka od 9:00 do 16:00 hodin.

10. Neděle Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní 
Výuka od 9:00 do 16:00 hodin.

11. Pondělí Výukové kurzy a semináře 
Výuka od 9:00 do 16:00 hodin.

12. Úterý Valentýnská zumba 
Lektorka Ivana Pawlasová. V 18:30 hodin, hlavní sál. 
Cena 60 Kč.

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

14. Čtvrtek Výuka historického šermu 
Malý sál, 16:30–18:30 hodin.

15. Pátek PLES TJ SOKOL BARTOVICE 
Od 19:00 hodin. Uzavřená společnost.

16. Sobota Charitativní koncert vážné hudby 
Od 17:00 hodin, pro širokou křesťanskou veřejnost, 
vstupné dobrovolné.

17. Neděle Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní 
Výuka od 9:00 do 16:00 hodin.

18. Pondělí Výukové kurzy a semináře 
Výuka od 9:00 do 16:00 hodin.

19. Úterý Zumba – Akce!! Pro nové tváře vstup zdarma 
Lektorka Ivana Pawlasová. V 18:30 hodin, hlavní sál. 
Cena 60 Kč.

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

21. Čtvrtek Výuka historického šermu 
Malý sál, 16:30–18:30 hodin.

22. Pátek OLDIES – KARAOKE PARTY 
Nový Klub BARAK. Od 21:00 hodin, vstup zdarma.

23. Sobota X. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTSKÉHO OBVODU 
RADVANICE A BARTOVICE 
Od 19:00 hodin, uzavřená společnost.

24. Neděle Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní 
Výuka od 9:00 do 16:00 hodin.

25. Pondělí Výukové kurzy a semináře 
Výuka od 9:00 do 16:00 hodin.

26. Úterý Zumba 
Lektorka Ivana Pawlasová. V 18:30 hodin, hlavní sál. 
Cena 60 Kč.

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

28. Čtvrtek Výuka historického šermu 
Malý sál, 16:30–18:30 hodin.

Změna programu vyhrazena. 
Podporuje nás statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice 
a Bartovice. Děkujeme.

PŘEDPRODEJ A PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ: 
pondělí–pátek od 8:00 do 15:00 hodin. 
Informace: tel. 734 136 655, e-mail: kulturak.bartovice@email.cz, 
www.kulturak-bartovice.cz. 

Facebook: Společenský dům v Ostravě-Bartovicích.
Jsme chráněným pracovištěm pro osoby se zdravotním postiže-
ním.

inzerce



Mezi nejoblíbenější zimní sporty patří 
i lyžování. Děti z MŠ v Ostravě -Radvanicích 
se již tradičně účastnily lyžařského výcviku ve 
SKI areálu Bílá v Beskydech. Výuka probíhala 
v odpoledních hodinách ve dnech 14. 1.–18. 1. 
2013.

Lyžaři byli rozděleni do skupin podle lyžař‑
ských dovedností, v nichž se učily jezdit pod 
vedením zkušených instruktorů. Ti nejšikov‑
nější sjížděli velkou sjezdovku, méně zdatní 
se učili nasedat na vlek a sjíždět menší kopec, 
začátečníci absolvovali základy sjezdového 
lyžování. Velký důraz byl kladen na bezpeč‑
nost při tomto sportu. K dispozici byla půjčovna 
lyží a dalšího příslušenství. Na konci týdne se 
přijeli podívat i rodiče malých sportovců. Ti 
zhlédli, co se jejich děti naučily za celý týden. 
A samozřejmě nemalým přínosem je i to, že 
děti v období smogu mohli pobývat na horském 

čerstvém vzduchu. O to více nás mrzí, že byl 
netradičně malý zájem o tento kurz. 

Foto a text: Henrieta Čajková

Anglický výkřik do ticha. A kdo by nero‑
zuměl. Je všeobecně jasné, že angličtina je 
pro život důležitá (i když čeština je bezesporu 
hezčí!). Je známo, že angličtina je lehká – 
English is easy. I když se nám, studujícím, stále 
zdá nesnadná a mnohdy neuchopitelná. Ale to 
je právě to, jak jsou koncipovány mnohé učeb‑
nice: učení prostě bolí. A snad právě proto, že 
bolí, dochází k pokroku, posunu, pochopení. 
Chce to však svůj čas. Nikdo nezačne mluvit ze 
dne na den. A chce to i odvahu (co když zrovna 
plácnu hloupost?!?). Nutná je i píle a osobní 
zodpovědnost. Zdá se vám deset minut denně 
málo? Možná ano, ale kdo z nás si ve svém den‑
ním rozvrhu najde alespoň tento kratičký čas 
na samostudium, opakování nebo memorování 
„slovíček“? Je dokázáno, že bez opakování 
ztrácíme více než 70 procent nově nabytých 
vědomostí (proto tedy ty domácí úkoly, milí 
žáci). Víme, že oblasti a témata nám blízká 
přijmeme za svá a nastudujeme mnohem rych‑
leji a s větším efektem, než něco, co nás vůbec 
nezajímá.

Proč tedy neozvláštnit běžnou každodenní 
výuku jazyka dalšími aktivitami a činnostmi 
navíc. Navíc pořádáme na škole soutěž „O nej…
angličtináře“. Nad rámec vyučování se účast‑
níme Anglické prezentace „Let the world come 
to us“. Najdeme si čas a připravíme témata na 
„Olympiádu v jazyce anglickém“. Ve volných 
chvílích si čteme anglické knihy, komiksy 
i pohádky z naší „Školní anglické knihovny“.

Samozřejmě bychom výše uvedené nemohli 
realizovat bez šikovných a vědění chtivých žáků 
(a já znám spoustu takových!). Dostává se nám 
veliké podpory od vedení školy, třídních učitelů 
a finanční pomoci ze SRPŠ. Máme dary a dárky 
z knihkupectví Megabooks Oxford v Ostravě 
i ostravského zastoupení nakladatelství Oxford 
University Press, které jsou oceněním nejlep‑
ších. Těšíme se na grant z Magistrátu města 
Ostravy k doplnění Školní anglické knihovny, do 
které mnohdy zavítají i bývalí žáci nebo rodiče. 
A vůbec – Hello everybody! How are you today?

Mgr. Jana Matalová,  
učitelka AJ ZŠ Vrchlického

Besídka pro rodiče
V předvánočním shonu si děti ze školní dru‑

žiny ZŠ Vrchlického připravily vánoční besídku 
jako malinký dáreček písničkou, básní i tancem. 
Děti zazpívaly oblíbené vánoční koledy i třeba 
zimní písně Hanky Zagorové. Gábinka zahrála 
píseň, kterou se naučila v ZUŠ. Vojta zazpíval 
sólově píseň, se kterou vyhrál Družinového 
zlatého slavíka. Kačka s Vendulkou navštěvují 
taneční kroužek u pana Krále, tak nám také před‑
vedly, co již zvládnou zatančit. Několik dětí už 
rok navštěvovalo taneční kroužek paní Venduly 
Kaločové. Proto se chtěly také pochlubit, jak už 
jim to v kroužku tančí. Mirečka tancem nadchla 
i ostatní děti z družiny a trošku je naučila svému 
umění z tanečního kroužku. Také jsme se roz‑
loučili s vystoupením Saxana se nechce učit, 
se kterým jsme několikrát reprezentovali školu 
v roce 2012. Pro rok 2013 se necháme inspirovat 
pohádkou Mrazík, už sepisujeme scénář, děti 
vymýšlejí choreografii tance a já pilně šiju kos‑
týmy. Na besídce již zazněly první písně z tohoto 
plánovaného vystoupení. Vánoční náladu naší 
besídky jistě umocnilo i posezení u rozsvíce‑
ného stromečku v družině u kávy a jednohubek, 
které děti rodičům připravily. 

Lenka Laštuvková, vychovatelka ŠD ZŠ 
Vrchlického,

Výtvarná dílna 
v knihovně

Naše radvanická knihovna pořádá pro děti 
stále nějaké zajímavé akce. Nedávno jsem byla 
pozvána s dětmi ze školní družiny na výtvar‑
nou dílnu – dekupáž triček. Některé děti dostaly 
tričko, jiné zase plátěnou tašku od paní knihov‑
nice. Bylo to zakoupeno z účelové dotace našeho 
městského obvodu. Děti si tuto ubrouskovou 
techniku zkusily v družině již mnohokrát, ale 
vždy pouze na papír. Lepidlo na textil je dražší 
a technika poněkud náročnější. Paní knihov‑
nice ovšem dětem pomáhaly a radily. Trička 
a tašky se povedly, děti měly z práce velikou 
radost. Děkujeme a už se zase těšíme, na co nás 
knihovna pozve příště.

Text a foto: Lenka Laštuvková,  
vychovatelka ŠD ZŠ Vrchlického

Radnice městského obvodu podpoř ila 
Základní školu Ostrava-Radvanice, Vrch-
lického 5, která se zapojila do plnění Odznaku 
všestrannosti olympijských vítězů. Ve spolu‑
práci s olympioniky a světovými rekordmany 
v desetiboji Robertem Změlíkem a Romanem 
Šebrlem se prostřednictvím tohoto projektu 
snaží přivést ke sportu děti všech věkových sku‑
pin, jejich rodiče i prarodiče. Záštitu nad letoš‑
ním 4. ročníkem projektu Odznak všestrannosti 
olympijských vítězů převzali čelní představitelé 
státu, krajů a měst, v čele s předsedou vlády 
Petrem Nečasem. 

Cílem sportovního snažení je získání jed‑
noho ze čtyř odznaků (diamantový, zlatý, stří‑
brný, bronzový) prostřednictvím splnění deseti 
disciplín, kterými jsou: I. sprint 60 m, II. skok 

daleký, III. medicimbal, IV. shyby 2 minuty, 
V.(a) plavání 2 minuty, V.(b) švihadlo 2 minuty, 
VI. trojskok z místa, VII. kliky 2 minuty, VIII. 
leh-sedy 2 minuty, IX. hod míčkem, X.(a) běh 
1000 m nebo X.(b) dribling 2 minuty. Dvě disci‑
plíny mají alternativu, a tak si sportovci mohou 
zvolit variantu, která jim lépe vyhovuje. V každé 
disciplíně sportovci získávají body, které se sčí‑
tají, stejně jako je tomu v závodech desetibojařů. 
Výsledný součet bodů je ukazatelem stupně 
odznaku. Bodovací tabulky jsou pro všechny 
kategorie jednotné. Liší se pouze úroveň hod‑
noty bodů k zisku úrovně odznaku. Akce pro‑
běhne v několika kolech, které budou završeny 
republikovým finále s mezinárodní účastí, které 
se uskuteční 19.–22. 9. 2013 v Praze.

Bc. Daniel Novák, odbor SVaŠ

Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Naši malí lyžaři na Bílé

Hello everybody!
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SPlněná Přání z vánoČního StRomu

SilveStRovSký ohňoStRoj Před Radnicí

Foto: BcA. Roman Pecháček, další fotografie jsou umístěny na: http://radvanicefoto.rajce.idnes.cz/


