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Vedení městského obvodu ocenilo práci 
PaedDr. Josefa Přibyla, která je spojena s živo
tem Radvanic a Bartovic. Na radnici mu podě
kovali starostka Mgr. Šárka Tekielová společně 
s místostarosty Ing. Štěpánem Košťálem 
a Richardem Dudkem, DiS., a radvanickým 
zastupitelem Bc. Alešem Boháčem.

Občan městského obvodu – PaedDr. Josef 
Přibyl – celý svůj život zasvětil pedagogické 
činnosti a řídil se sokolskými zásadami a hes
lem „V zdravém těle, zdravý duch!“. Na vrcholu 
své kariéry vedl katedru tělesné výchovy 
Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Od 
roku 2000 zastával funkci starosty Tělocvičné 
jednoty Sokol Radvanice a Bartovice.

 Organizátor Běhu Terryho Foxe
Za svou činnost na úseku tělesné výchovy 

a sportu obdržel řadu uznání. Je nositelem stří
brné medaile Dr. Miroslava Tyrše. Jako první 
na světě obdržel diplom kanadského velvysla
nectví za úspěchy v akci „Běh Terryho Foxe“, 
později nazvané „Běh naděje“. Je také nositelem 
vyznamenání od polské sokolské organizace za 
významnou pomoc při jejím rozvoji.

I když je obyvatelem Radvanic a Bartovic 
teprve od roku 2003, již v roce 1994 se v místní 
jednotě podílel na organizaci župního sletu 
Moravskoslezské župy. V roce 1995 založil 
oddíl f lorbalu. Každoročně organizoval a vedl 
jednodenní turistické zájezdy pro ostravské 
seniory s početnou účastí seniorů z Radvanic 
a Bartovic. Se stejným elánem pořádal turis
tické akce pro mládež. Byl vůdčím duchem 
Konference o výchově dětí a mládeže, která se 
konala 19. března 2004 ve spolupráci s měst
ským obvodem.

 Seniorem Ostravy
V roce 2010, ve 2. ročníku ankety Seniorka 

/Senior roku, získal od spoluobčanů nejvíce 
hlasů. O rok později, na návrh Rady městského 
obvodu, byl nominován do celoměstského kola 
ankety Seniorka/Senior roku a dostal se mezi 
trojici nejlepších. Seniory hodnotila odborná 
komise z dvacítky mimořádných osobností 

starších šedesáti pěti let. Ocenění mu bylo pře
dáno 24. listopadu náměstkem ostravského pri
mátora Martinem Štěpánkem.

Za celoživotní snahu o rozvoj hesla „V zdra
vém těle, zdravý duch!“, za angažovanost v práci 
pro Tělocvičnou jednotu Sokol Radvanice 
a Bartovice si vedení městského obvodu dovo
luje vyjádřit panu PaedDr. Josefu Přibylovi 
obdiv a vyslovit mu poděkování.

Dagmar Joklová, kronikářka

Poděkování mimořádné osobnosti

Starostka Mgr. Šárka Tekielová poděkovala  Q

PaedDr. Josefu Přibylovi za práci, kterou koná 

pro městský obvod. Společně pak s Bc. Alešem 

Boháčem, Ing. Štěpánem Košťálem a Richardem 

Dudkem, DiS., strávili přijemné chvíle při 

vzpomínkách.  

Foto: Bc. Šárka Krkošková

Starostka vyhlašuje druhý 
ročník soutěže o nejkrásnější 
zahradu a květinovou 
výzdobu domu

Městský obvod se po velkém úspěchu 
rozhodl vyhlásit 2. ročník soutěže o nej
krásnější rozkvetlou zahradu a květinovou 
výzdobu domu. Soutěžit se bude opět ve 
dvou kategoriích:

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

občané nebo f irmy městského obvodu 
Radvanice a Bartovice, kteří se chtějí v létě 
prezentovat svými rozkvetlými zahra
dami, okny i balkóny. Můžete také přihlásit 
jiného občana Radvanic a Bartovic, jehož 
květinová výzdoba se vám líbí. Po domluvě 
bude určen termín, kdy soutěžní zahradu 
navštíví hodnotící komise. Na výherce 
čeká hodnotná věcná cena.

V loňské soutěži o nejkrásnější roz
kvetlou zahradu se na prvním místě umís
tila paní Milena Němčíková z Radvanic. 
Nejhezčí květinovou výzdobu domu měla 
Monika Golombová z Radvanic.

Přihlásit se můžete na sekretariátě 
Úřadu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice do 31. července 2013. Slavnostní 
vyhodnocení proběhne v rámci programu 
Radvanických slavností v září 2013. Bližší 
informace získáte u Ing. Kateřiny Tomanové 
na tel. 599 416 111.

Mgr. Šárka Tekielová, starostka



RaB noviny 2

Počasí si s námi 
zahrálo

Koncem března započalo čištění místních 
komunikací po zimním období v městském 
obvodě Radvanice a Bartovice, které bylo pře
rušeno z důvodu nepříznivých klimatických 
podmínek na začátku dubna. Naši pracovníci 
trpělivě odklízeli sníh a čištění pokračovalo 
od 17. 4. 2013 do konce dubna. Jedná se o kom
plexní strojní i ruční úklid místních komunikací 
a chodníků, které je zajišťováno pracovníky spo
lečnosti Technické služby, a. s., Slezská Ostrava 
a pracovníky veřejně prospěšných prací.

Termíny čištění budou na předmětných ulicích 
předem označeny. Tímto žádáme řidiče, aby upo
slechli výzvy a pokud možno neparkovali v uve
deném termínu na ulicích, aby mohlo být kvalitně 
provedeno čištění místních komunikací.

Ing. Roman Hučík, odbor SŘDaŽP

Vážení rodiče a spoluobčané,
přijďte se podívat na Den otevřených dveří na 
naši nově rekonstruovanou školu na Trnkovci. 
Jsme rádi, že obec umožnila novou výstavbu 
rodinných domků, a věříme, že nyní můžeme 
oslovit i zdejší mladé rodiny s dětmi. Jsme škola, 
která má svou tradici. Nedávno jsme vzpomí
nali 60 let od jejího založení. Z žáků trnkovecké 
školy jsou například inženýři, lékaři, herci, 
matematici. V budově školy se toho dost změ
nilo. Třídy jsou vybaveny interaktivními tabu
lemi, prvňáčci mohou pracovat s tablety. Nová 
počítačová učebna může konkurovat kterékoliv 
střední škole. Nabízíme Vám možnost výběru 

z řady zájmových kroužků, školní družinu, pří
pravnou třídu – vše zdarma.

Díky finanční podpoře obce, MMO, MSK, EU 
a sponzorů můžeme provozovat například dětské 
hřiště, multisenzorickou místnost, poradnu či 
pravidelně vyjíždět na dotované pobyty v přírodě 
do blízkých Beskyd nebo Jeseníků. Myslím si, že 
takovou školu v krásném prostředí zahrady nám 
může leckdo závidět. A proč Vám to všechno píšu? 
Pracovala jsem v různých školských zařízeních, 
na trnkovecké škole jsem strávila dlouhých 39 let. 
Není to městská škola, je spíše školou rodinného 
typu, kdy učitel má mnohem blíže k žákům a jejich 
rodině. Na této spolupráci a na individuálním 

přístupu k dítěti obzvláště záleží. Jsem přesvěd
čena, že naše škola má co nabídnout. Proto bych 
byla moc ráda, kdybyste přišli a sami se přesvěd
čili. Čeká na Vás nový pedagogický kolektiv i nové 
vedení školy. Budu se i s dalšími kolegy těšit na 
Vaši návštěvu a rádi zodpovíme všechny dotazy. 
Přiveďte s sebou i své děti, mohou se zapojit do her 
a aktivit v rámci našeho projektového dne.

Den otevřených dveří se koná v Základní 
škole Ostravě ‑Radvanicích na Trnkovecké ulici 
55 ve středu 15. 5. 2013 od 10:00 do 12:00 hodin 
a od 14:00 do 17:00 hodin s programem.

Jarmila Rojková, ZŠ Trnkovecká

Finanční podpora z Fondu pro děti ohrožené 
znečištěním ovzduší je v letošním roce určena 
také fyzickým osobám. Společnost ArcelorMittal 
Ostrava, a. s., darovala na ozdravné pobyty dětí 
předškolního věku v doprovodu jednoho z rodičů, 
které mají trvalé bydliště v městských obvodech 
Radvanice a Bartovice a Slezská Ostrava 2 000 
000 Kč. Maximální výše podpory může činit 4 
500 Kč na osobu.

Finanční prostředky nebudou poskyto
vány přímo žadatelům. Po ukončení příjmu 
žádostí budou ve výběrovém řízení vybráni 
poskytovatelé služeb, u kterých bude možno 
ozdravné pobyty absolvovat. Ozdravné pobyty 

se budou konat v období od 1. listopadu 2013 do 
30. dubna 2014, a to podle kapacitních možností 
poskytovatelů služeb, především ubytování.

Žádosti, které jsou součástí Statutu Fondu pro 
děti ohrožené znečištěním ovzduší, je potřeba 
doručit Magistrátu města Ostravy, odboru 
ochrany životního prostředí do 25. května 2013. 
Rozhodujícím termínem je den přijetí podání 
Magistrátem města Ostravy, nikoli den odeslání 
prostřednictvím doručovatelů (např. České 
pošty  a.j.). Magistrát města Ostravy neodpovídá 
za opoždění při doručování a žádosti doručené 
na podatelnu úřadu po termínu 25. května 2013 
nebudou akceptovány. Žádosti je možno učinit 
těmito způsoby:
‑ osobní podání na podatelně Magistrátu 

města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava,

‑ poštou na adresu Magistrát města Ostravy, 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava,

‑ datovou zprávou na adresu ID: 5zubv7w,
‑ elektronickým podáním, učiněným na 

adresu posta@ostrava.cz.
Ing. Michal Gacka, Magistrát města Ostravy

Družstvo mladých hasičů z Radvanic se dne 
13. dubna zúčastnilo s jednou hlídkou pochodo
vého závodu v Ostravě ‑Muglinově, který pořá
dal místní Sbor dobrovolných hasičů.

Tato soutěž se skládala z šesti částí, během 
kterých musely děti ukázat své dovednosti, které  
se naučily během pravidelných tréninků od září 
loňského roku. Na trati dlouhé asi 1 kilometr 
byla rozmístěna stanoviště, na kterých museli 
mladí hasiči plnit jednotlivé úkoly. Jednalo se 
o zdolání překážkové štafety, hod tenisovým 

míčkem do terče, motání hadice, určování tech
nických prostředků, vázání uzlů, rozhození 
hadice mezi dva kužely a na závěr překonání 
netradiční štafety. S výkonem našeho družstva 
můžeme být spokojeni. Jelikož se hodnocení 
započítává do Ostravské ligy mládeže, nejsou 
prozatím známy celkové výsledky. S pilnou pří
pravou dětí pokračujeme i nadále, poněvadž se 
blíží Okresní soutěž mladých hasičů.

Text a foto: Kolektiv vedoucích mladých hasičů
Více fotografií najdete na poslední straně.

den otevřených dveří na zŠ trnkovecká

mladí hasiči ukazují své dovednosti

Fond pro děti ohrožené 
znečištěním ovzduší

Starostka požádala 
o úpravu tras mHd

Starostka městského obvodu Radvanice 
a Bartovice Mgr. Šárka Tekielová napsala 
řediteli Dopravního podniku Ostrava dopis, 
v němž ho požádala o přehodnocení a úpravu 
provozu autobusových linek 29 a 30, jejichž 
provoz byl výrazně omezen. Omezení se 
silně dotklo obyvatel městského obvodu a to 
v části zvané „Kamčatka“ a v okolí Léčebny 
dlouhodobě nemocných. Městský obvod 
v dané věci zjistil, že snížení dostupnosti 
spojů činí 48%. Starostka v dopise navrhla, 
aby Dopravní podnik zvýšil počet spojů na 
zastávku „Ludvíkova“, a požádala ho, aby 
autobusy nekončily svou jízdu na zastávce 
„U Káňů“, ale došlo k prodloužení trasy 
k zastávce „LDN“. „Jsme připraveni jednat 
o možnosti realizace autobusové točny na 
parkovišti u LDN,“ píše starostka v dopise. 
 (sed)



Dobrý den! Tak zdraví včely včelaře, které 
se brzo ráno vracejí s proletu do svých příbytků. 
Na svých nožičkách nesou pyl a v medovém váčku 
nektar nebo vodu. Tak to dělají po celý den.

Výbor ZO včelařů u příležitosti 80. výročí 
založení včelařského spolku v Radvanicích 
uspořádá ve dnech 21.–23. června 2013 ve 
Společenském domě v Bartovicích včelařskou 
výstavu. Tato výstava bude prezentována pro 
školy, mládež, včelaře a Vás, vážení spoluob
čané. Chceme vám přiblížit život včel a práci 
včelařů na včelíně, jejich ošetřování, léčení 
a zpracování včelích produktů.

Součástí prezentace budou vystavené his
torické a moderní úly, ochranné a pracovní 
pomůcky a včelí produkty. Skleněný úl, ve kte
rém můžete sledovat život včel.

Praktická část výstavy bude rozšířena 
o odborné přednášky přednesené odbornými 
včelařskými učiteli. Témata přednášek jsou 
určena pro včelaře a každého, kdo má zájem 
o včely. Budou to zajímavé tematické celky: 

Rozvoj včelaření, Moderní včelaření a Včelí 
produkty a vliv na lidské zdraví. Termíny před
nášek a průběh výstavy budou upřesněny na 
propagačních letácích a v RaB novinách.

Děkujeme vám, že jste si přečetli naše 
pozvání a poznamenali si termín do kalendáře.

Včelaři Základní organizace se těší na vaši 
účast. Boleslav Zelina, předseda
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Nepůjde elektřina
Dne 3. 5. 2013 v době od 7:30 do 15:00 

hodin dojde k omezení dodávek elektrické 
energie v místní části Podvrší, konkrétně 
na ulicích Přední, Podvrší, Zadní, Na Ostří, 
Nad Hutěmi, Táborská, Jiskrova, Na Stezce 
a Újezdní, případně i v dalších lokalitách 
dle vyvěšení oznámení. Dne 14. 5. 2013 od 
7.30 do 15.00 hodin – Nad Kaplí, Haškova, 
Horácká, Ludvíkova, Rohová, Podlesní, 
Durčákova, Návrší, Bučinská, Maryčky 
Magdonové a Těšínská.  (RED)

městský obvod 
zve na dětský den

Při příležitosti oslav 
Dne dětí připravil měst
ský obvod na pátek 
31. 5. v 8:30 a v 11:00 
hodin zábavný kulturní 
program s představením 
iluzionisty a kouzelníka 
Pavla Kožíška, který se 
bude konat ve velkém 
sá le Společenského 
domu v Ostravě ‑Bartovicích. Děti prožijí vel
kou kouzelnickou cestu kolem světa. Poletí na 
výlet letadlem a v každé zemi, kde přistanou, 
na ně čekají typická a originální kouzla dané země. 
Děti budou s kouzelníkem Pavlem Kožíškem 
čarovat přímo na jevišti a také se některá 
kouzla i naučí. Společně kolem světa poletí jako 
letuška modelka Hana Mašlíková nebo Martina 
Dvořáková.  Vstupné je pro děti našeho obvodu 
zdarma. Rodiče, jejichž děti nechodí do žádné 
ze škol našeho obvodu, mohou svou účast nahlá
sit u pana Macečka na tel. 599 416 122 nebo na 
sekretariátě úřadu, tel. 599 416 100.

Mgr. Šárka Tekielová,  
starostka

Vzhledem k plánované opravě vodovodního 
zařízení dojde dne 15. 5. od 7:30 do 15:00 hodin 
k přerušení dodávky pitné vody v městském 
obvodu. Náhradní zásobování vodou bude zajiš
těno cisternou.

Přerušení dodávky vody se týká těchto ulic: 
Těšínská v úseku od ul. Za Ještěrkou po ul. 
Vardasovou, U Statku, Bartovická, Sousedská, 
Březová, Za Školkou, Zahradkářů, U Lesíka, 
Paškova, Újezdní, Nad Hutěmi, Na Stezce, 
Jiskrová, Na Ostří, Táborská, Podvrší, Zadní, 
Přední, Artézská, Nad Obcí, Myslivecká, 
U Potoka, Za Ještěrkou, U Pramenů, Lejskova, 
Majovského, Mezní, Na Okraji, Klaklova, Na 

Výsluní, Večerkova, U Samoobsluhy, Bémova, 
Ke Studánce, K Pískovně, K Rybníkům, M. 
Magdonové, Bučinská, Návrší, Kálalova, 
Durčákova, Rohova, Podlesní, Horácká, 
Ludvíkova, Haškova, Do Údolí.

Upozornění: Po obnovení dodávky pitné 
vody se mohou ve vašich vnitřních rozvodech 
uvolňovat inkrusty, které pak mohou být příči
nou zakalení vody.

Doporučujeme: Provést krátké propláchnutí 
a kontrolu výtokových armatur.

Informace o přerušení dodávky vody vám 
sdělí centrální dispečink na tel. č.: 800 202 700, 
596 241 228, 597 475 711, 595 152 711.  (OVAK)

Na příchod jara se majitelé zahrádek obvykle 
těší – tráva se začne zelenat, ze země vykouknou 
první jarní kytičky a protáhnout si při jarní údržbě 
zahrady tělo ztuhlé zimním lenošením bývá také 
příjemné. Jak si však údržbu zahrádky zjedno
dušit, aby nám zakrátko starost o ni nepřerostla 
přes hlavu? S tím mohou pomoci dvě služby, které 
občanům i firmám v regionu své působnosti nabízí 
OZO Ostrava – svoz zeleně a prodej kompostu.

Služba svozu zeleně je určena zvláště maji
telům zahrad, kteří chtějí mít krásně udržovaný 
trávník. Pravidelné sečení trávy jim přináší tak
řka nerudovskou otázku: Kam s ní? Mnozí dají 
přednost pohodlí, sdílejí názor, že kompostér 
někde v rohu zahrady by trochu kazil estetický 
dojem. Také odvážet po každém sekání trávu do 
sběrného dvora může působit starosti.

Právě těm, kdo dávají přednost pohodlí, OZO 
Ostrava už třetí sezónu poskytuje službu, která 
spočívá v přistavení speciálních hnědých popelnic 
na zeleň a v pravidelném čtrnáctidenním vývozu 
jejich obsahu, přičemž za likvidaci odpadu občan 

Ostravy neplatí, hradí pouze přepravu. Popelnice 
na zeleň mají perforované stěny a dvojité dno, aby 
se k uloženému rostlinnému odpadu dostal vzduch 
a obsah popelnic nezahníval. Jsou nabízeny ve 
dvou objemech – 120 a 240 litrů. Objednatel 
služby do nich kromě posekané trávy může odklá
dat i další biologicky rozložitelné odpady, které 
vyprodukovala zahrada: nať ze zeleniny, spa
dané ovoce a na podzim shrabané listí. Co však 
do hnědé popelnice nepatří, jsou zbytky „z talíře“, 
tedy tepelně upravené potraviny obsahující tuky. 
Ty by totiž znemožnily další zpracování a využití 
svezeného zeleného odpadu.

OZO Ostrava sváží zeleň do své kompostárny, 
kde z ní vyrábí nové produkty: kompost a zemi
nový substrát. A právě možnost zakoupení 
těchto výrobků je druhou z nabízených služeb. 
Kompost poslouží zejména těm, kteří potřebují 
půdu na zahrádce obohatit o potřebné živiny, 
hotový zeminový substrát při vyrovnávání 
terénu, případně zakládání nové užitkové či 
okrasné zahrady. Oba výrobky jsou připraveny 

k prodeji přímo v kompostárně OZO v Ostravě‑
‑Hrušově a jejich cena je nesrovnatelně nižší než 
cena pytlovaných substrátů z hobbymarketů. 
V menším množství je oba výrobky možno 
zakoupit i ve vybraných sběrných dvorech. 
A kdo si nemůže pro výrobek přijet sám, tomu 
OZO nabízí přepravu na místo určení.

Mgr. Vladimíra Karasová, 
tisková mluvčí OZO Ostrava

zájezd zahrádkářů 
do Polska

Připomínáme zájemcům, že zájezd se 
koná v sobotu dne 11. 5. 2013. Odjezd od 
školy je v 5:00 hodin. Další informace podá 
Ing. Jaroslav Domes na tel.: 605 974 851.

Za výbor ČZS Miroslava Pěčková

v městském obvodu nepoteče voda

včelaři připravují velkou výstavu

OzO Ostrava nabízí svoz 
zeleně a prodej kompostu

vyhlášení konkurzního 
řízení na funkci ředitele 
základní školy

R ad a měs t ského obvodu R adva n ice 
a Bartovice rozhodla, na své 55. schůzi konané 
dne 10. 4. 2013, o konání konkurzního řízení 
na funkci ředitele Základní školy Ostrava‑
‑Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková orga
nizace. Bližší informace o požadavcích na 
uchazeče, jakožto i náležitostech přihlášky do 
konkurzního řízení, jsou zveřejněny na úřední 
desce Úřadu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta



Zanedlouho oslaví 52 let, tentokráte již s titu
lem Mistr republiky. A to dokonce dvojnásob
ným, v jednotlivcích i v tříčlenných družstvech 
v halové lukostřelbě!

A o kom že je řeč? O Ing. Vladislavu 
Ševčákovi, kterého jsme v letech 1991–2003 
mohli vídat na radnici městského obvodu 
Radvanice a Bartovice.

Jeho jedinou významnější sportovní akti
vitou byly tehdy šachy, kde dosáhl 1. výkon
nostní třídy a závodně je hrál cca 25 let. Když 
si po dovršení 50 let zhodnotil, jak pracuje na 
„dožití se důchodu“ – kancelářská práce, šachy 

jsou opět činnost bez fyzic
kého pohybu, dlouholeté 
problémy s krevním tla
kem apod., rozhodl se věci 
radikálně změnit. Ze dne 
na den ukončil veškerou 
šachovou činnost a dal se na 
sport, který je možno pro
vozovat i do vyššího věku. 
Na vánoce 2011 si podaro
val luk a začal s tréninkem.

Dcera Marta se do toho dala s ním a ve dvou 
se jim lépe dařilo posouvat výkony nahoru. 

Vstoupili do klubu LK CERE, za který závodí 
na soutěžích. Marta Ševčáková již na MČR 
dorostu v březnu 2012 vybojovala zlato, když již 
před tím ve své věkové kategorii výrazně posu
nula český rekord. Letos opět vedla žebříček, 
ale MČR se nemohla zúčastnit.

V halové sezóně 2012/2013 se však již začalo 
dařit i jejímu otci. Dosáhl mistrovské výkon
nostní třídy, získal Ostravský pohár a třetí místo 
v Českém poháru ho pasovalo na jednoho z favo
ritů mistrovství republiky. Když se po kvalifi
kaci dostal v eliminacích od osmifinále až do 
vítězného finále se soupeři v průměru o 16 let 
mladšími (v lukostřelbě ovšem mnohem zkuše
nějšími), bylo jasné, že na rok 2013 bude vzpomí
nat v dobrém. Nad to se podařilo úspěšně projít 
eliminacemi také jeho družstvu, především ve 
finále proti favorizovanému družstvu Startu 
Praha. Místopředseda svazu při dekorování 
medailistů pak Ing. Vladislava Ševčáka označil 
za největší osobnost šampionátu. Pozoruhodné 
bylo, že nikdo neobhájil mistrovský titul.

„V mém věku by bylo pošetilé si plánovat 
nějakou sportovní budoucnost, ale snažím se 
vše, co dělám, dělat důkladně, tak snad tento 
první výrazný sportovní úspěch nemusí být 
posledním,“ říká na závěr a dodává, že si velmi 
váží podpory vedení městského obvodu, které 
podporuje také tzv. malé sporty, mezi něž patří 
i lukostřelba.  (RED)
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z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu na své 53. schůzi 
konané dne 13. března 2013:

vyslovila souhlas s dodatečným povolením • 
realizované stavby hospodářské budovy na 
pozemku parc. č. 3043/2 v k.ú. Radvanice,
vyslovila souhlas se zněním návrhu obecně • 
závazné vyhlášky statutárního města Ostrava, kte
rou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2006, 
která zakazuje používání některých druhů paliv 
pro malé spalovací zdroje znečišťování,
vyslovila souhlas se zněním návrhu obecně • 
závazné vyhlášky statutárního města Ostrava, 
kterou se stanoví systém shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo
vání komunálního odpadu na území statutár
ního města Ostrava,
vyslovila souhlas s přístavbou ke stávajícímu • 
rodinnému domu na pozemcích parc.č. 2638/1 
a 2638/7 v k.ú. Radvanice.

Rada městského obvodu na své 54. schůzi 
konané dne 27. března 2013:

rozhodla o uzavření darovací smlouvy na • 
finanční dar ve výši 113 080 Kč bez DPH určený 
k jednorázovému vyčištění místních komu
nikací a prakovišť s dárcem ArcelorMittal 
Ostrava, a. s.,
vyslovila souhlas s realizací stavby „Revitalizace • 
území rybníku Volný a lesních pozemků v k.ú. 
Radvanice pro využití volného času II. etapa – 
projekt sanace svahu“ a rozhodla o podání 
žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací 
záměru „Revitalizace území rybníku volný 
a lesních pozemků v k.ú. Radvanice pro využití 
volného času II. etapa – projekt sanace svahu“ na 
Ministerstvo průmyslu a obchodu,
vyslovila souhlas s umístěním obytného • 
objektu pro bydlení majitele a správce na 
pozemcích parc. č. 1727/2, 1729/2 a 1730/2 
v k.ú. Bartovice,
rozhodla o pořadí nabídek na veřejnou zakázku • 
malého rozsahu na služby pod názvem „Čištění 
místních komunikací městského obvodu 
Radvanice a Bartovice po zimním období 
2012/2013“, o výběru nejvýhodnější nabídky 
a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným ucha
zečem za cenu nejvýše přípustnou 133 705 Kč 

s DPH se zhotovitelem Technické služby, a. s. 
Slezská Ostrava,
rozhodla o pořadí nabídek na veřejnou zakázku • 
na dodávku pod názvem „Preventivní povod
ňová ochrana – systém ochrany před povod
němi pro městský obvod Ostrava Radvanice 
a Bartovice“, o výběru nejvhodnější nabídky 
a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným ucha
zečem za cenu nejvýše přípustnou 4 927 060 
Kč s DPH se zhotovitelem EMPEMONT, s. r. o. 
Valašské Meziříčí,
rozhodla o uzavření dohod o vytvoření pracov• 
ních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací s Úřadem práce ČR.

Rada městského obvodu na své 6. mimo-
řádné schůzi konané dne 3. dubna 2013:

rozhodla o odvolání Mgr. Šárky Honové • 
z funkce ředitelky Základní školy Ostrava
Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková 
organizace, s účinností od 3. 4. 2013 a pověřila 
řízením uvedené školy Mgr. Janu Naarovou, 
a to do doby vyhlášení a ukončení konkurzu na 
ředitele uvedené školy.

Rada městského obvodu na své 55. schůzi 
konané dne 10. dubna 2013:

vyslovila nesouhlas se změnou užívání stá• 
vajícího rodinného domu č.p. 109 na nájemní 
bydlení spolu se stavebnímu úpravami na 
pozemcích parc. č. 299 a 300 v k.ú. Radvanice
rozhodla o uzavření smlouvy o právu provést • 
stavbu „Rekonstrukce sjezdu a příjezdové 
komunikace k areálu PMB ‑ZOS, Hansen 
Electric“ na pozemku parc. č. 2217/22 v k.ú. 
Radvanice s PMB ‑ZOS, spol. s r.o., Havířov, 
a Hansen Electric, spol. s r.o. Opava,
rozhodla o uzavření smluv o sdružených služ• 
bách dodávky elektřiny s ČEZ Prodej, s. r. o.,
schválila zálohy na služby poskytované s uží• 
váním bytu pro rok 2013 v bytech svěřených 
do správy městskému obvodu Radvanice 
a Bartovice a Domu s pečovatelskou službou,
rozhodla o konání konkurzního řízení na funkci • 
ředitele Základní školy Ostrava ‑Radvanice, 
Trnkovecká 55, příspěvková organizace.

Ing. Luboš Niessner,
vedoucí odboru OaVV

Představujeme 
druhý stroj 
v dalimilově parku
V minulém čísle jsme čtenářům předsta-

vili záměry, jaké má vedení městského obvodu 
s Dalimilovým parkem. Dříve málo využívaný 
park by se měl změnit v místo relaxace i aktiv-
ního odpočinku. Proto je zde umístěno 8 cvičeb-
ních strojů, na kterých si můžete vylepšit fyzičku. 
Dnes představujeme druhý stroj s názvem 
leg pusher.

LEG PUSHER – 
p o s i l u j e  s v a l y 
dolních končetin. 
Způsob cv ičen í: 
Posaďte se na sedák 
a chodidla umístěte 
na pedály. V sedě 
provádějte pomalé 
odt lačen í těla od 
středového panelu. Nepropínejte kolena. Pomalé 
cvičení zvyšuje intenzitu cviku.  (RED)

dvojnásobný mistr republiky je z Bartovic



V dnešním dílu našeho seriálu, v němž před
stavujeme podnikatele a firmy působící v našem 
městském obvodu, se podíváme do Radvanic. 
Přímo u zastávky na Čapkově ulici stojí Zlatnická 
dílna Gabriely Ščerbové. Uvnitř maličké pří
stavby se skrývá obchůdek plný šperků, náušnic, 
prstenů a řetízků a klasických stolních a nástěn
ných hodin, který je spojený se zlatnickou dílnou.

  Jak jste se dostala ke zlatnickému 
řemeslu?

Moje maminka byla zlatnice. Vždycky se mi 
líbilo, co dělá, když jsem za ní chodila do dílny, 
vonělo mi to tam. Ale mamka nechtěla, abych 
tu práci dělala, říkala, že je to špinavá práce a že 
se hodně nadřu. Tak jsem vystudovala hotelo
vou školu. Nakonec jsem se přes lásku k mam
činu kolegovi, který byl zlatník, k tomu řemeslu 
dostala. Naučil mě základy, pak jsem vystudo
vala i šperkařskou školu v Turnově, obor zlat
ník – klenotník. Po mateřské jsem přemýšlela, 
co budu dělat. Pracovala jsem pro zlatnické 
obchody na severní Moravě, tak mě napadlo, 
proč si neudělat svůj vlastní obchod. Dílnu jsem 
si otevřela v Radvanicích v roce 2005.
 Nelitujete?

Určitě ne. V dílně je člověk po většinu 
doby sám, kdežto tady to mám díky obchůdku 
pestřejší. Chodí sem lidé, zastaví se známí, 
sepisuji tady zakázky, uzavírají se obchody. 
Dělám všechny práce, od uklízečky po ředitele 

podniku. Prostě taková firma o několika lidech 
v jednom člověku. Mám své zákazníky, kteří 
se vracejí, protože vědí, že jim dobře poradím, 
nejsem jenom prodavač. Když si přinesou foto
grafii šperku nebo mají svou představu, tak jim 
řeknu, zda to jde udělat, pokud ne, tak vymys
lím, jak by to udělat šlo. Devadesát procent lidí 
za mnou chodí na doporučení známých, kteří 
byli s mou prací spokojeni. Jezdí za mnou lidé 
nejen z druhého konce Ostravy, ale třeba taky 
z Krnova.
 Které šperky lidé nejčastěji žádají?

Snubní prsteny a zásnubní prsteny s dia
manty a zirkony. Pak si lidé přinesou hromádku 
zlata a chtějí, abych jim z toho vytvořila něco 
individuálního. Nejvíce zákazníků přichází 

s opravami šperků, protože vědí, že jim je opra
vím. A co letí? Bílé zlato, bílé kamínky, lidé si 
více dopřávají dříve opomíjené brilianty, snubní 
prstýnky z bílého kovu.
 Co se vám na vaší práci líbí?

Asi ta tvorba samotná, to, že něco vytvořím. 
Když máte k určité práci kladný vztah, pak se ta 
emoce projeví i v samotném výsledku. A pokud 
se ten šperk ještě někomu líbí, pak je to bonus 
k té práci. Nemyslete si, že se mi vždy daří. Je 

to jako v každé jiné práci, jednou to jde samo, 
jindy musím něco předělat, protože zjistím, že 
cestou, kterou jsem zvolila, to nepůjde. Tak to 
bývá se šperky, které jsem ještě nikdy nedělala. 
Ale když už tvoříte něco poněkolikáté, vychy
táváte mouchy, vylepšujete. Prostě jako v každé 
jiné práci.
 Uděláte si ještě nějaké šperky pro sebe?

Když mám čas, ale toho moc není, tak si 
něco vytvořím sama podle sebe. Pak si ho buď 
nechám, nebo ho vystavím v prodejně. Zajímám 
se o drahé kameny a jejich vliv na člověka, na 
duši, věřím na jejich vibrace a energii. Takže 
vytvářím i takové šperky. A s jakým kovem nej
raději pracuji? Každý kov má svoje. Mám ráda 
stříbro, pro jeho barvu, je měkčí, lépe se ohýbá. 
Bílé zlato je nejtvrdší materiál, potřebujete 
hodně síly na zpracování.
 Lidé mají představu, že zlatník musí být 
nutně bohatý.

Tak to určitě ne. Naše řemeslo je postaveno 
na práci. Já jsem dva miliony na rozjezd dílny 
neměla, vytvořila jsem ji prakticky z ničeho. 
Práce mě baví, uživí mě, ale tryskáč mít nikdy 
nebudu (smích).

PaedDr. Zuzana Sedláčková

Zlatnická dílna Gabriela Ščerbová
Čapkova 36, Ostrava ‑Radanice
tel. č. + 420 737 238 837
Email: scerbovagabriela@seznam.cz
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SerIál
představujeme podnikatele 

v obvodu

zlatnická dílna Gabriela Ščerbová

„Chcete zmoudřet? Můj ty světe – otevřete 
knížku – čtěte!“ (Jiří Žáček)

Tato slova napsal moudře klasik moderní 
české literatury. Každý dospělý čtenář jistě 
potvrdí, že svou lásku ke knihám si pěstuje už 
od dětství. Proto se také v knihovně snažíme 
zaujmout a přivést k literatuře především ty 
nejmenší – děti. Snažíme se vylepšovat prostory 
i vybavení knihovny tak, aby se u nás děti dobře 
cítily a rády se k nám vracely. Kromě půjčování 
knih a časopisů si naši malí čtenáři mohou zahrát 
společenské hry, ověřit si své znalosti a schop
nosti v rozmanitých soutěžích, které pro ně 
každý měsíc připravujeme, nebo navštívit někte
rou z výtvarných dílniček a zkusit si vlastníma 
rukama vyrobit nějakou užitečnou maličkost.

Marně bychom ovšem nakupovaly knihy 
a vymýšlely aktivity, kdyby je nebylo komu 
nabídnout. Ceníme si toho, že se kromě indivi
duálních čtenářů najdou také instituce, které 
kromě všech dalších znalostí a dovedností pomá
hají dětem vštěpovat také lásku ke kráse slova, 

moudrosti, která je v knihách obsažena. Jednoho 
z takových spojenců jsme v loňském roce nalezly 
v ředitelce radvanické MŠ Slunečnice paní Daně 
Lérové, která nám vyšla ochotně vstříc a umož
nila, abychom nejstarší děti z mateřské školy jed
nou měsíčně přivítaly v knihovně. Snažíme se pro 
ně vždy připravit zajímavý program na vybrané 
téma, povídáme si s dětmi, čteme si a prohlížíme 
knihy, někdy si zahrajeme jednoduchou hru a na 
závěr máme vždy připravenu výtvarnou dílničku, 
z níž si děti odnášejí malou památku na svou 
návštěvu v knihovně.

Odměnou pro nás jsou rozzářené dětské oči 
a vědomí, že jsme pomohly dětem poodkrýt ten 
úžasný svět příběhů a fantazie a možná i zasít 
pověstné semínko, které už z dětských srdcí 
nevymizí. A snad i knihovna se tak časem stane 
přirozenou součástí života těchto dětí.

Touto cestou bychom také chtěly poděko
vat učitelkám z mateřské školy paní Henrietě 
Čajkové a Simoně Slížkové, které k nám s dětmi 
pravidelně přicházejí a svým přístupem přispí
vají k příjemně stráveným okamžikům s malými 
návštěvníky. Věříme, že naše spolupráce je 

přínosná pro obě strany, a těšíme se na další spo
lečná setkání.

Martina Dolasová, Petra Růžičková
Knihovna města Ostravy, pobočka Radvanice

Chcete zmoudřet?

Páté setkání opuštěných 
a postižených dětí

Dne 7. září 2013 se uskuteční v Suchdolu 
nad Odrou v country městečku Barton City 5. 
setkání opuštěných a postižených dětí z našeho 
kraje. Pro děti je připravován velmi atraktivní 
celodenní program se stravováním, dárky aj. 
Hostem setkání bude populární bavič Vladimír 
Hron. Tato akce je pro tuto skupinu dětí zdarma. 
Přihlásit děti včetně doprovodu je možné do 
30. 5. 2013 na adrese: vita.cernoch@cmail.cz, 
tel. 728 362 757, více na www.fond ‑heidi.cz.
PhDr. Mgr. Vítězslav Černoch, předseda Fondu 

pro opuštěné a handicapované děti a mládež
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Celý měsíc
V dopoledních 

hodninách

Pobočka KMO v Radvanicích 
– Cesta časem –setkání s dětmi 
z MŠ Slunečnice – beseda 
s výtvarnou dílnou

Celý měsíc
během půjčování

Pobočka KMO v Radvanicích – 
Dámo, vraťte mi ty housle! – test 
pro filmové labužníky, Louskáme 
pohádku – křížovka pro děti, 
Strašidlopis – soutěž pro děti, 
Noblesa knižních značek – 
výstave ex ‑libris ze soukromé 
sbírky pana Antonína Kovala, 
Hlína pálená pěkně zdobená – 
výstava drobné keramiky paní 
Doroty Čecháčkové

6. 5. 14.00

Pobočka KMO v Radvanicích  
– Čtení pro maminky  – čtení 
a povídání o knihách s dětmi ze ZŠ 
Bartovice

6. 5. 18:00 ZO ČZS Radvanice ‑výbor
7. 5. 15:00 Komise školství, mládeže a sportu

9. 5. 15.00 57. schůze Rady MěOb RaB – 
kancelář starostky

14. 5. 15:00 KD při DPS Bartovice – 
společenské hry

14. 5. 15:00 ZŠ Vrchlického – Vrchličácký 
labyrintík 

15. 5. 10.00–12.00, 
14.00–17.00

ZŠ Radvanice, Trnkovecká 55 – 
Den otevřených dveří

15. 5. 15:00 Komise sociální
15. 5. 14.00 KD Radvanice – Ženy se baví
15. 5. 15:00 Komise bezpečnosti a dopravy
15. 5. 18:00 Komise výstavby

15. 5. 13:30–14.30

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

16. 5. 13.00‑16.00

Pobočka KMO v Radvanicích 
– Panda Dodo – výtvarné 
odpoledne pro děti,výroba 
zvířátek z vlněných bambulí

16. 5. 16.00 KD Bartovice – Posezení 
v májovém odpoledni

17. 5. 18:00 ZO ČSV ‑výbor schůze
21. 5. 16:00 SPCCH v ČR ‑výborová schůze

22. 5. 15.00 58. schůze Rady MěOb RaB – 
kancelář starostky

23. 5. 15:00 SPCCH v ČR ‑přednáška

23. 5. 13:00‑16:00

Pobočka KMO v Radvanicích 
– Panda Dodo – výtvarné 
odpoledne pro děti, výroba 
zvířátek z vlněných bambulí

25. 5. 15:00 ZO ČZS Radvanice – Smažení 
vaječiny

28. 5. 15:00 KD při DPS Bartovice – Smažení 
vaječiny

29. 5. 16.00 Komise životního prostředí

29. 5. 14:00 KD Radvanice – Rozloučení 
s měsícem lásky

30. 5. 16.00 KD Bartovice – Smažení vaječiny
31. 5. 8:30 Spol. dům Bartovice – Dětský den 

v měsíci květnu

Kalendář
událostí

Naši jubilanti v květnu 2013
Blahopřejeme!

Petr Šlimar, Radimír Dunko, Pavel Šebesta, Martin Lér, Miroslav Buchtík, 
Iva Kakešová, Jiří Sladčík, Tomáš Tisovský, Lubomír Zelený, Jaroslav Rybár, 

Miloš Moskva, Vítězslava Pastrňáková, Radomír Slíva, Miroslav Krouský, Anna 
Klimešová, Petr Motyka, Anna Botošová, Marie Bednářová, Danuše Běhalová, 
Anna Konvičková, Štefan Korchan, Jaroslav Rojek, Jarmila Kardašová, Emilie 

Pfeiferová, Michael Nachtmann, Miroslav Sittek, Zdeňka Chobotová, Karel 
Trač, Věra Klivarová, Vlasta Hanáčková, František Gwózdź, Gizela Havlásková, 

Břetislav Janíček, Ludmila Beránková.
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.

Významné životní jubileum devadesát 
let oslavila v úžasné osobní pohodě a kondici 
paní Božena Pavlasová. Jubilantce, dlouholeté 
obyvatelce našeho městského obvodu, osobně 
pogratuloval místostarosta Ing. Štěpán Košťál 
a matrikářka Bc. Šárka Krkošková. Do dalších 
let oslavenkyni přejeme pevné zdraví, životní 
elán a stále dobrou náladu.

Text a foto: Bc. Šárka Krkošková,
odbor OaVV

Krásné devadesátiny

Noc kostelů proběhla poprvé v roce 2005 ve 
Vídni a postupně se jako lavina během čtyř let 
rozšířila po celém Rakousku. V roce 2010 dorazila 
poprvé také do Ostravy ‑Radvanic. Podobně jako 
v letech 2010 a 2011 vás chceme i letos pozvat na 
návštěvu do našeho římskokatolického farního 
kostela. V průběhu Noci kostelů, která probíhá 
v pátek 24. 5. 2013 od 18:00 do 23:00 hodin, 
budou otevřeny a zpřístupněny všechny dostupné 
prostory kostela. Pro návštěvníky připravujeme 
výstavu biblí, liturgických předmětů a výstavní 
panely, které dávají nahlédnout do minulosti 

i současnosti farnosti. Chceme dát návštěvníkům 
možnost nahlédnout do sakristie i do varhan a také 
potěžkat kostelní zvony. V průběhu večera budou 
probíhat zajímavé komentované prohlídky a různé 
tematické tvořivé aktivity (dílny). Každá komen
tovaná prohlídka bude završena výstupem na 
nejvyšší věž kostela. Až se setmí, pozveme vás nej
prve ke koncertu našich mladých i starších talentů 
a k netradiční světelné prohlídce v setmělém kos
tele. Na závěr chceme v nočním kostele nabídnout 
ztišení při svíčkách a krátkou meditaci.

Marek Jargus, farář

Noc kostelů zve také do radvanic

Klub důchodců v Bartovicích měl slavnostní průběh. Sešlo se asi 60 členů, aby popřáli svým  Q

členkám ke kulatému nebo půlkulatému životnímu jubileu. O dobrou náladu se postarala Marie 

Koudelková s dcerou, které zahrály na akordeon a kytaru několik písniček. Na snímku vpravo spolu 

s místostarostou je zleva Olga Bergerová, Jarmila Kardašová, Božena Náhlá, Marie Koudelková a Sylva 

Najzarová. Foto: Jiří Huták

Oslavy klubu důchodců Bartovice



Prost ředky na realizaci projektu „ZŠ 
Vrchlického – Otevřené hřiště – sportovním 
vyžitím proti kriminalitě“ poskytlo statutární 
město Ostrava ve výši 80.000 Kč. Finance z této 
účelové dotace budou použity na mzdu a ostatní 
osobní náklady správce hřiště. Jsme velice 
vděčni, že naší škole byla tato dotace poskytnuta 
již posedmé. Zpřístupnění školního hřiště žákům 
školy, jejich rodičům, široké veřejnosti po ukon
čení provozu školy (v odpoledních hodinách, 
o víkendech a prázdninách) umožní vyžití při 
různých druzích sportu a propaguje u dětí a široké 
veřejnosti zdravý pohyb. Sportovní aktivity pod 
dozorem správce hřiště eliminují vliv nežádou
cích jevů. Mnohokrát za tuto dotaci děkujeme.

Správcem hřiště bude pan Josef Sedláček 
a provoz hřiště se bude řídit tímto rozpisem:

Provozní doba pro veřejnost
pondělí a středa zavřeno
leden –duben denně: 15.30–18.30 h
květen–červen denně: 15.30 – 19.30 h
červenec–srpen denně: 10.00–12.00 h, 

13.30–19.30 h
září–listopad denně: 15.30–18.30 h
V př ípadě nepř ízn ivého počasí bude 

hřiště uzavřeno a označeno cedulkou MIMO 
PROVOZ. Vedení ZŠ Vrchlického
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Uzávěrka příštího 
čísla: 18. 5. 2013

Dne 
17. května 2013 

by se dožila 100 let 
radvanická rodačka

paní

Anna 
Baranová, rozená 
Itrničková.
Vzpomíná synovec Miroslav 
s manželkou.

Dne 
9. května 2013 by 
se dožil 70 let pan

Jaroslav 
Holec
z Ostravy ‑Bartovic,
který zemřel před 
devíti lety. Kdo jste 
ho znali, věnujte mu 

spolu se mnou tichou vzpomínku.

Vzpomíná manželka Jarmila s rodinou.

Dne 27. 4. 2013 oslavili 40 let 
společného života manželé

Jana a Ladislav 
Pichovi.

Hodně zdraví a ještě dalších společných 
40 let přeje kamarádka Stanislava 

Judáková.

Provoz 
školního hřiště

Knihovnice ve svém cyklu rozhovorů 
Knihovna mě oslovuje zpovídaly kronikářku 
městského obvodu Dagmar Joklovou.
Jedno slovo, které Vás napadne, když se 
řekne:
knihovna… radost,
čtení… slast,
knihovník… vábitel,
spisovatel… čaroděj slova.

Váš profesní a jistě i soukromý život je 
úzce propojen s různými uměleckými obory. 
V neposlední řadě působíte také jako kroni-
kářka našeho obvodu. Taková profese obnáší 
(kromě jiného) přečíst velké množství litera-
tury. Pokusila byste se odhadnout, kolik knih 
jste za svůj dosavadní život přečetla?

Počet přečtených knih si nedovoluji odhad
nout, neboť jich bylo nepočítaně. A mým oblí
beným čtecím koutkem je postel, do které se 
zakutávám v nočních hodinách.
Doplňte věty:
čtení dětem… spřádá pevné pouto s říší fantazie,
kniha mezi generacemi… je krásným svobod
ným souzněním,
knihy pro seniory mají být… spojením moud
rých se světem mladosti.

Čtete jako kronikářka zabývající se historií 
tzv. historické romány? Dáte našim čtenářům 
tip na autora kvalitních knih tohoto žánru?

Z českých autorů Vladislava Vančuru či 
Jarmilu Loukotkovou, z autorů zahraničních 
Thit Jensenovou nebo Umberta Eca.

Knihovna v Ostravě ‑Radvanicích bude 
mít v prosinci letošního roku 20. výročí zno-
vuotevření ve stávajících prostorách, v obci 
existuje již od roku 1921. Co byste knihovně 
popřála do dalších let?

Aby naše knihovna neustále rozkvétala jako 
růže stolistá.

Mgr. Martina Dolasová, Petra Růžičková

Konala se výroční 
členská schůze SPCCH

Dne 4. 4. 2013 se konala výroční členská 
schůze Svazu postižených civilizačními cho
robami. U příležitosti 60 let založení této orga
nizace bylo oceněno 15 členů a členek, kteří 
v organizaci působí déle než 20 let. Šedesát let 
by však naše organizace jen stěží přežila bez 
další podpory, proto využíváme této možnosti 
a děkujeme za dlouhodobou přízeň zejména 
městskému obvodu Radvanice a Bartovice 
a spol. Pharmos, a. s., Ostrava.

Současně také výbor SPCCH zve všechny 
členy na přednášku o canisterapii, která se 
bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:00 hodin 
v budově klubu důchodců v Radvanicích. 
Srdečně Vás zveme.

Za výbor SPCCH Šárka Mendlová
Více o Svazu postižených civilizačními 

chorobami píšeme na straně 11.

Knihovnice zpovídaly dagmar Joklovou

divadlo představí 
Sborovnu

Po několika úspěšných divadelních před
stavení př ijede 12. června v 19 hodin do 
Společenského domu v Ostravě ‑Bartovicích 
Divadlo Pavla Trávníčka s původní českou 
komedií ze školního prostředí Sborovna, která 
řeší problematiku učňovské mládeže prostřed
nictvím učitelského sboru. Je to nemilosrdná 
mozaika celé naší společnosti, která nejen 
pobaví, ale přinutí diváka se zamyslet, v čem to 
vlastně žijeme. Představí se Pavel Trávníček, 
Uršula Kluková, Luboš Xaver Veselý, Kateřina 
Kornová, Pet ra Jindrová, Hana Tunová, 
Monika Fialková a Zdenek Havlas. Vstupenky 
v ceně 200 Kč můžete zakoupit v předprodeji 
Společenského domu v Ostravě ‑Bartovicích 
nebo objednat na tel. 734 136 655, e‑mail: 
kulturak ‑bartovice@email.cz, www.kulturak‑
‑bartovice.cz, facebook: Společenský dům 
v Ostravě ‑Bartovicích. Ing. Kateřina Tomanová
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Když jsem byl redakční radou osloven, abych 
napsal něco o vzniku „RaB novin“, neboť 
jsem byl jejich prvním šéfredaktorem, tak jsem 
dlouho přemýšlel, co by mohlo dnešního čtenáře 
zaujmout.

Když jsem byl před těmi dvaceti lety jme
nován tehdejším starostou Ing. Čestmírem 
Vlčkem šéfredaktorem, tak RaB noviny již 
vycházely jako občasník na čtyřech stranách, 
a to ve velmi omezeném počtu (450 ks) na nekva
litním papíru. Později se tisklo až 1 650 ks na 
12 stranách. Oběma nám bylo jasné, že noviny 
musí zlepšit komunikaci mezi občany a radnicí. 
Vypracovali jsme redakční program, ve kterém 
bylo zahrnuto vše, co občané musí vědět, aby to 
nebyl jenom věstník vyhlášek, nařízení a upo
zornění na akce, které se tehdy děly.

Nebyla to práce lehká, neboť tehdy nebyla 
dostupná digitální technika. Postupem popiso
vaných dvaceti let se měnili starostové, radní 
a zaměstnanci úřadu. Také docházelo ke změ
nám tiskáren. Vždy to byly změny, které při
nášely problémy při tvorbě novin. V našem 
městském obvodu se událo mnoho věcí, které 
bylo nutno sledovat a přinášet o nich informace 
čtenářům. Bylo nutné zveřejňovat informace 

z e  s p ole č e n s ké ho 
života našich občanů. 
Nemalá pozor nos t 
byla věnována spo
lečenským organi
zacím, cí rkevnímu 
životu, třem Klubům 
důchodců, sedmisetle
tému jubileu Radvanic 
a Bar tovic, rovněž 
vydání knihy k tomuto 
jubileu. Každé vydání novin obsahovalo sloupek 
starosty, ekonomickou bilanci a práci radnice.

Rovněž se psalo o investiční výstavbě. 
Začalo se stavět potravinářské centrum „LIDL“ 
(nyní Tesco), Ozdravné centrum „Ještěrka“ 
v Bartovicích, Dům s pečovatelskou službou, 
rovněž v Bartovicích, dva kruhové objezdy, dvě 
kolumbária, upravily se hřbitovy, stavěla se nová 
cesta „Pod bažantnicí“, nová služebna Městské 
policie v Radvanicích, obchodní market PENNY, 
psalo se o zbourání starého lihovaru a jeho 
komínu, výstavbě Knihovny v Radvanicích. 
Bylo provedeno zklidnění Těšínské ulice, opra
vena Bartovická ulice. Rekonstrukce a výstavba 
dvou hasičských zbrojnic, a to jak v Bartovicích, 
tak v Radvanicích, výstavba sportovních hřišť u 
ZŠ v Radvanicíc, plynofikace finských domků, 
rekonstrukce chodníků a komunikací. Nejinak 
tomu je i dnes, kdy se píše o rekonstrukcích 

všech školských zaří
zení, opravách bytových 
domů, estetizaci kru
hového objezdu, rekon
s t r u kc i  D a l i m i lova 
parku atd.

P rav idelné i n for
mace přinášely rubriky 
„Jak to vidím já“, „Post 
scriptum“, „Recepty“,  
„Koncerty na radnici“, 
„Tak šel čas“. Hodně se 
psalo o plesech spole
čenských organizací. 
Velká pozornost byla 
každý rok věnována 
poutím v Radvanicích 
a  B a r t o v i c í c h . 
Každoročně se konalo 
setkání s podnikateli, 
n a  n ich ž  se  hod no 
tila spolupráce s naší 
sa mosprávou .  Vždy 
k l a d n é  h o d n o c e n í 
dostaly naše tři pekárny, 
a  t o  „ M A Y A K “ , 
„Šotová ‑Radvanice“ 
a „Lipinová ‑Bartovice“, 
nezapomělo se ani na tři 
cukrárny.

Bylo to pro mě 11 
let  t v rdé novinářské 
práce a největší odmě
nou byly kladné ohlasy 
čtenářů, a to především 
ze zah raničí – USA, 
Německa, Rakouska, 
V e l k é  B r i t á n i e , 

Iráku, Kanady, ale také domácích čtenářů. 
Do zahraničí byly naše noviny zasílané pro
střednictvím rodin, které tam měly  (mají) své 
příbuzné a nebo děti. Nemohu ani opomenout 
vzácné návštěvy v našem městkém obvodě: 
Miloš Zeman, Vladimír Špidla, Waldemar 
Matuška s manželkou, Václav Klaus s chotí, 
Karel Loprais, František Nedvěd, Lubomír 
Zaorálek, Hana Zagorová, Jitka Zelenková 
a mnoho dalších.

Závěrem tohoto mého zamyšlení musím 
poděkovat panu Bc. Aleši Boháčovi za obrov
skou spolupráci při tvorbě RaB novin, hlavně 
při nástupu digitalizace.

Jaroslav Semecký, Foto: archiv autora

raB noviny mají dvacet let

Kdo by tenkrát řekl, že nás navštívil budoucí  Q

prezident



dance zumba
Všechny srdečně zveme na Dance ZUMBU 

na Zák ladn í školu Ost rava ‑Radvan ice, 
Trnkovecká 55. Lektroky Veronika Čadanová 
a Jana Hrozková se na vás těší, ve čtvrtek od 
9. května: děti, maminky s dětmi od 15:30 
do 16:30 (děti ZDARMA, maminky 30kč). 
Veřejnost 17:00–18:00 (60 Kč/osoba). Neseďte 
doma a přijďte se pobavit :). Kontakty: Veronika 
Čadanová – 736 200 763, Jana Hrozková – 776 
390 419, Více informací na www.zumbaveve.
webnode.cz. (RED)

Ilustrátor adolf dudek 
v mŠ Slunečnice

Dne 4. 4. 2013 navštívil děti z MŠ Slunečnice 
v Radvanicích ilustrátor dětských knih pan 

Adolf Dudek, který pest
rým a v tipným výstupem 
dětem přiblížil některé dět
ské pohádky (O veliké řepě, 
O Koblížkovi, Perníková 
chaloupka, O Smolíčkovi). 
Děti tak byly zataženy do 
děje pohádek, že se jim ani 
po hodině programu nechtělo 
odejít  na v ýbor ný oběd. 
Společně jsme byli potěšeni, 
že zájem o knihu nevyhasl 

s vyspělostí této doby a nadále Čteme dětem ale
spoň půl hodiny denně.  Simona Slížková

Dne 4. 4. 2013 v MŠ Těšínská v Ostravě‑
‑Radvanicích se uskutečnil zápis dětí do MŠ na 
školní rok 2013/2014. Jako každý rok, tak i letos 
jsme pro děti a jejich rodiče připravili současně den 
otevřených dveří. V prostorné třídě si děti s rodiči 
mohli hrát, porozhlédnout se, kde budou trávit dny 
jejich nejmilejší v příštím školním roce.

Z minulých let máme zkušenosti, že v den 
zápisu přijde do školky několik desítek rodičů se 
svými dětmi, a ne na všechny otázky je čas odpoví
dat během zápisu. Proto se rodiče mohou bez stresu 
informovat u paní učitelky, která je ve třídě připra
vena si s dětmi hrát i věnovat se rodičům. Děti měly 
k dispozici nejen hračky, ale i pohádkový koutek, 

kde byl připravený dataprojektor a podle zájmu se 
mohly podívat na pohádku, nebo si prohlédnout 
videa a fotografie z akcí, které MŠ organizuje 
během celého roku – výlety, ozdravné pobyty, 
lyžařské kurzy, plavání, kroužky atd.

V den zápisu bylo podáno 46 žádostí o přijetí do 
MŠ. Mohli jsme přijmout 30 dětí. I když jsme mohli 
přijmout větší počet dětí než v minulých letech, tak 
i přesto 16 žádostem nebylo vyhověno, jelikož MŠ 
má kapacitu 80 dětí a tu nelze překročit. Všechny 
děti odcházely z MŠ s drobnými dárky (keramická 
medaile a papírový motýlek s lízátkem), které si 
pro ně připravili jejich starší kamarádi.

Lérová Dana, MŠ Radvanice
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ve víru tance a hudby
Děti z tanečního kroužku z Mateřské školy v Bartovicích se ve čtvrtek 4. 4., zúčastnily 2. roč

níku taneční přehlídky mateřských škol s názvem „Ve víru tance a hudby“. Akci pořádala MŠ 
Poděbradova na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Třída Berušek předvedla taneční choreogra
fii s názvem „Kočičí bratři“. Na své pirátské lodi připluli děti ze třídy myšek se svým vystou
pením „Piráti“ a společně pak zazářily s tancem „Říkej mi táto“. Za svou snahu byly odměněny 
velkým potleskem diváků a malým dárečkem.

Chceme moc poděkovat všem, kteří se na přípravě vystoupení podíleli, a už teď se těšíme na 
další ročník. Marcela Krystyjánová, MŠ Bartovice, fotografii najdete na poslední straně.

velká jarní 
zábava s Klauny 
z Balónkova

Ve čt v r tek 11.  dubna 2013 se v sá le 
Společenského domu v Ostravě ‑Bartovicích 
konal program pro děti s názvem Velká jarní 
zábava s klauny z Balónkova. Program navští
vily děti z obou mateřských škol městského 
obvodu a děti ze Základní školy Vrchlického 
včetně pobočky v Bartovicích. Stovku malých 
návštěvníků bavili Klauni z Balónkova, kteří po 
dlouhotrvající zimě oslavili spolu s dětmi první 
pěkný sluneční den. V programu děti kouzlily, 
zpívaly, tančily a nakonec dostaly hromady 
nafouknutých balónků, které si mohly popras
kat nebo odnést s sebou domů. Doufejme, že 
po tak velké jarní zábavě nám zůstane jaro slu
nečné a přivede k nám i teplé léto.

Ing. Kateřina Tomanová
Fotografie z akce najdete na poslední straně.

Děti ve školní družině každý rok vymýšlejí 
nové pohádky, písničky a tanečky, kterými pře
kvapí rodiče na besídkách i ostravskou veřejnost 
v kině Vesmír na přehlídce činností ŠD. Svými 
nápady mnohdy překvapují také mne.

V září jste mohli malé dětské herce vidět na 
obvodní veselici na Sokolovně, na kterou jsme si 
připravili pohádku Saxana se nechce učit. Děti 
z družiny zde opět vzorně reprezentovaly naši 
školu.

Letos po Vánocích mne děti přesvědčily, 
že chtějí hrát oblíbenou pohádku Mrazík. 
Vytvářeli jsme scénky a dialogy, vymýšleli 
i nové postavičky a vtipné hlášky. Dokončili 
scénář a obsazovali role. Já jsem celou zimu 
šila dětem kostýmy. Naštěstí mi dvě maminky 
a jedna babička pomohly.

Pak nás čekala práce s výrobou kulis a rekvi
zit. Obětavý pan školník nám vyráběl luk a hbité 
střely. K dramatické dokonalosti nám chyběl 
věšák, který bude sloužit jako opona, a upevnění 
kulis. Ten nám věnovala maminka Rašková.

Družina na ZŠ Vrchlického tedy zase nacvi
čuje. Scénář jsme již zvládli natolik, že jsme 
8. dubna vystoupili poprvé s pohádkou v MŠ 
Radvanice. Pohádka s tanečky asi měla úspěch, 
protože byli malí herci chváleni nejen mrňaty 
ze školky, ale i učitelkami MŠ. Tak nám držte 
palečky, aby se nám pohádka povedla na besídce, 
Labyrintíku, ve Vesmíru a také v září na obecní 
slavnosti. Tam můžete naše představení vidět i vy.

Lenka Laštuvková, vychovatelka ZŠ 
Vrchlického

Fotografie najdete na poslední straně.

Ve čtvrtek 21. 3. se žáci II. A třídy sešli před 
školou netradičně i v podvečer, aby se mohli 
účastnit akce s názvem „Noční učení“. Večer byl 
tematicky zaměřen na předmět český jazyk. Pod 
dohledem své třídní učitelky a paní vychova
telky si děti nejprve vylosovaly barevný papírek, 
čímž každý žák získal příslušnost v „barevném“ 

družstvu. Při soutěži a hrách musela družstva 
prokázat své znalosti zejména z českého jazyka, 
dále postřeh, odvahu, samostatnost i týmovou 
spolupráci. Druháci si hravou formou procvi
čovali abecedu, samohlásky, tvrdé a měkké 
souhlásky. Dále si pak žáci rozvíjeli fantazii, 
představivost, slovní zásobu a také kamarád
ské chování ke spolužákům. V průběhu večera 
nechyběla tajemná stezka odvahy, při níž děti 
jednotlivě nebo ve dvojicích procházely temnou 
školní budovou a sbíraly jarní dárečky.

Po procházce v blízkém okolí školního areálu, 
kdy jsme pozorovali večerní jarní přírodu a poslou
chali její zvuky, ulehli všichni, zabalení do připra
vených spacáků a s plyšákem v ruce, ke spaní.

Mgr. Radana Lakomá, třídní učitelka II. A, ZŠ 
Vrchlického

mrazík v dětském provedení

Noční učení

zápis do mŠ Ostrava ‑radvanice pro 
školní rok 2013/2014

Setkání spolužáků
Zveme všechny spolužáky, kteří v roce 1953 

ukončili základní školu v Radvanicích ve třídách 
učitelů p. Vlčka, Lankočího a pí Krumplovičové 
na společné setkání. Toto setkání se uskuteční 
v sobotu 8. června 2013 v restauraci Taurus 
v Radvanicích. Jedná se o žáky tříd III., 3. A. 
a 3. B.  (RED)



1. Středa Svátek práce
2. Čtvrtek Otevřený klub BARAK 

Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.

3. Pátek Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.

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

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

6. Pondělí Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.
Relaxační cvičení 
Lektorka Mgr. Zuzana Kaiser. V 17:00 hodin, malá 
tělocvična.

7. Úterý Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.
ZUMBA 
Lektorka Ivana Pawlasová. V 18:30 hodin, hlavní sál. 
Cena 60 Kč.

8. Středa Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.

9. Čtvrtek Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.

10. Pátek Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.

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

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

13. Pondělí Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.
Relaxační cvičení 
Lektorka Mgr. Zuzana Kaiser. V 17:00 hodin, malá 
tělocvična.

14. Úterý Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.
ZUMBA 
Lektorka Ivana Pawlasová. V 18:30 hodin, hlavní sál. 
Cena 60 Kč.

15. Středa Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.

16. Čtvrtek Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.

17. Pátek Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.

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

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

20. Pondělí Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.
Relaxační cvičení 
Lektorka Mgr. Zuzana Kaiser. V 17:00 hodin, malá 
tělocvična.

21. Úterý Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.
ZUMBA 
Lektorka Ivana Pawlasová. V 18:30 hodin, hlavní sál. 
Cena 60 Kč.

22. Středa Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.

23. Čtvrtek Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.

24. Pátek Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.

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

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

27. Pondělí Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.
Relaxační cvičení 
Lektorka Mgr. Zuzana Kaiser. V 17:00 hodin, malá 
tělocvična.

28. Úterý Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.
ZUMBA 
Lektorka Ivana Pawlasová. V 18:30 hodin, hlavní sál. 
Cena 60 Kč.

29. Středa Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.

30. Čtvrtek Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.

31. Pátek DEN DĚTÍ 
Program městského obvodu pro MŠ a ZŠ, pro veřejnost, 
od 8:30 hodin. Vystoupení iluzionisty Pavla Kožíška 
s hosty. Vstup zdarma.

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 postižením.

PrOGram
SPOleČeNSKÉHO dOmU v OStravě ‑BartOvICÍCH KvěteN 2013

inzerce

V Ostravě ‑Radvanicích 
prodám zahradu s rekreační chatkou,
vybavenou přívodem vody a elektřiny k zahradničení 
i k rekreaci. V dobrém místě u lesa za 205 000 Kč.

Tel. č. 737 830 631.

ELEKTROINSTALACE
slaboproud, silnoproud, revize, fotovoltaické elektrárny,

zabezpečovací a kamerové systémy.
Tel.: 603 423 088, www.all4el.cz

HODINOVÝ MANŽEL
…OPRAVY, MONTÁŽE, ÚKLID, NÁKUPY…
JARNÍ 30% SLEVA NA ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ,
SEDAČEK, KŘESEL… strojem KÄRCHER

Od 11 Kč / m2, sedačky od 300 Kč, křesla od 100 Kč
www.manzel ‑hodinovy.cz / Tel.: 606 328 595

SLEVY PRO ZTP, DŮCHODCE NAD 60 LET



Radvanická organizace Svazu postižených 
civilizačními chorobami byla založena v roce 1953 
a v letošním roce oslaví 60 let své existence. Ke 
konci března svaz evidoval 120 členů, průměrný 
počet se pohybuje kolem 140 členů.
trocha historie

Kořeny má ve Svazu československých inva
lidů, který byl založen 7. června 1952. V roce 1990 
se právním nástupcem svazu stalo Sdružení zdra
votně postižených. V roce 2002 dochází opět k další 
změně, neboť sdružení zdravotně postižených a smí
šené organizace ukončily svou činnost a vznikají 
jen Svazy. Naši členskou základnu tvoří 85 procent 
vnitřně postižených, a proto členská schůze 7. 5. 2002 
navrhla a schválila změnu organizace na Svaz posti
žených civilizačními chorobami. Pro tělesně posti
žené byl utvořen klub, který vede paní Čerkovská 
a spolupracuje se Svazem tělesně postižených. 
Členové tak mají možnost zúčastnit se rekondičních 
pobytů a akcí, které jednotlivé svazy pořádají.

Organizace je stupňovitě řízena, to znamená, 
že má své základní organizace, okresní výbor, 
krajský výbor a Centrum služeb, které je v Praze 
a metodicky řídí činnost jednotlivých organizací, 
zajišťuje rekondiční pobyty a členové mohou také 
třeba čerpat bezúročné půjčky.
rekondiční pobyty, zájezdy

V Ostravě organizace sdružuje 750 členů, pro které 
se pořádají rekondiční pobyty. Jejich program se určuje 
podle jednotlivých druhů postižení (srdeční a cévní 
choroby, choroby dýchacího ústrojí, cukrovka, roztrou
šená skleróza, onkologická onemocnění, hemofilie, 
cévní mozkové příhody, neurologická a psychiatrická 

onemocnění, tělesně, sluchově, zrakově postižení, 
nemoci zažívacího traktu). Každý pobyt má svůj daný 
program, ranní rozcvičku, vycházky, přednášky, rela
xační cvičení, plavání a cvičení v bazénu a také zdravá 
výživa, vše za přítomností lékaře. Doma pak mohou 
členové využívat plavání v Lázních Klimkovice.

Oblíbené jsou také víkendové pobyty na Morávce. 
V loňském roce se ho zúčastnilo 35 členů. Velký 
zájem je o zájezdy po kraji. Loni se členové podí
vali do továrny, kde se vyrábí oblíbená pochoutka 

Marlenka, a ve sladkém odpoledni pokračovali 
i v Chlebovicích, kde navštívili muzeum medu.

Svaz pro své členy organizuje přednášky jednak 
lékařské a také seznamujeme naše členy se změnani 
v sociální oblasti, besedy cestopisné a také budeme 
mít přednášku o „Canesterapii“. Hojně navštívená 
byla například beseda o Sicílii.

Na činnost ZO SPCCH přispívá také městský 
obvod Radvanice a Bartovice. Z loňské dotace 
svaz pokryl dopravu na víkendový pobyt, pobyt 
v bazénu a dopravu na zájezd do Chlebovic.
vstupenky do divadla

Již 12 let zajišťuje svaz pro své členy vstupenky do 
Národního divadla Moravskoslezského s 50procentní 
slevou. Za tu dobu navštívilo divadlo 19 780 členů, 
kteří navštívili 262 představení. O vstupenky se stará 
jeho předsedkyně Eva Stošková, která v čele základní 

organizace stojí již 20 let. Její práce si všimli i pracov
níci sociálního odboru městského úřadu Radvanice 
a Bartovice a v roce 2012 ocenili její záslužnou čin
nost a navrhli ji na ocenění „Křišťálový kamínek“, 
kterým se může pyšnit jen 7 lidí v celé republice.
Co se chystá

I v letošním roce bude ZO SPCCH pokračovat 
v rekondičních pobytech, víkendovém pobytu 
na Morávce, zájezdech, přednáškách a besedách 
s různou tématikou. Členové mohou navštívit tři 
divadelní představení – balet Spící krasavice, operu 
Noc v Benátkách a muzikál Fantom Londýna. Jak 
říká jeho předsedkyně Eva Stošková, dělají vše pro 
to, aby postižení vyšli mezi lidi a neseděli doma 
před televizí. PaedDr. Zuzana Sedláčková

inzerce

inzerce

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Smrk:  špalky 30 cm 670 Kč/1prm/s

  štípaný  850 Kč/1prm/s
Buk:  štípaný  1.200 Kč/1prm/s
Tvrdá kulatina á 2mb  1.200 Kč/1prm/r
Doprava pro obvod Ostrava ‑Radvanice 
á 200 Kč. Za 4 prm 1x pytlík třísek zdarma

Tel.: 725 987 422

Svaz postižených civilizačními chorobami

SerIál
představujeme zájmové 

a společenské organizace obvodu

NEPŘEHLÉDNĚTE
‑ Máte obavu o hodnotu svých 

financí do budoucna?
‑ Chcete je dle vlastního 

uvážení zhodnotit?
‑ Kdykoliv si na ně fyzicky 

sáhnout?
Volejte 734 723 133

Chcete telefonovat i surfovat levněji?
- nabízíme nejlevnější tarify pro všechny věkové skupiny.
Chcete za plyn a elektřinu platit méně?
- nabízíme levnější ceny než od známých distributorů.
Chcete mít pozitivní myšlení a měnit svoji osobu?
- nabízíme odborné školící semináře u světových lídrů.
Chcete nakupovat kvalitní kosmetiku, drogistické 
zboží, kuchyňské potřeby, vitaminózní doplňky a další 
zboží?
- nabízíme vysokou kvalitu za rozumnou cenu.

Volejte nebo pište
Telefon +420 571 453 321, Mobil +420 777 732 123

nabidky@beremeto.info
MIHAKOS s.r.o, Mikulůvka 123, 756 24 Mikulůvka
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NEjMENší HAsIčI NA TréNINku

kLAuNI z bALóNkOVA bAVí DěTI

MrAzík V pODáNí zš VrcHLIckéHO

DěTI z Mš bArTOVIcE VE Víru TANcE


