
Pokračujeme v opravách bytového fondu 
městského obvodu, jak jsme slíbili

Městský obvod pod vedením starostky Mgr. 
Šárky Tekielové se rozhodl, v souladu se schvá-
leným rozpočtem na rok 2013, pokračovat v plá-
novaných stavebních úpravách bytových domů na 
ulicích Třanovského 29 a Revírní 3 a 5.

Stavební práce u bytového domu na ul. 
Třanovského 29 v Radvanicích zahrnují provedení 
hydroizolace spodní stavby, osazení plynového 
kotle, včetně nového rozvodu ústředního vytá-
pění, elektroinstalace, výměny vstupních dveří 
a výmalby chodeb. Dále bude stávající bytový 
dům zateplen, včetně zateplení půdy a stropů ve 

sklepních prostorách, provedena výměna oken v 1. 
PP, ošetření stávajícího krovu a nová plechová kry-
tina. Realizace bude zajišťována firmou INTOZA 
s.r.o., se sídlem Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava
Hulváky, která byla vybrána na základě výběro-
vého řízení a s kterou již byla uzavřena městským 
obvodem smlouva o dílo.

Celkové náklady realizace projektu jsou ve 
výši cca 2,75 mil. Kč. Tato finanční částka zahr-
nuje realizaci stavby, dozory stavebníka včetně 
koordinátora BOZP. Za podpory zastupitele sta-
tutárního města Ostravy Bc. Aleše Boháče byl 

městskému obvodu poskytnut finanční transfer 
ve výši 1,5 mil. Kč a zbývající finanční částka ve 
výši cca 1,3 mil. Kč na rekonstrukci bytového 
domu na ul. Třanovského 29 v Radvanicích bude 
hrazena z rozpočtu městského obvodu.

Stavba byla zahájena předáním a převzetím 
staveniště dne 14. května 2013 a bude ukončena 
v srpnu 2013. 

O rekonstrukci bytového domu na ulici Revírní 
3 a 5 Vás budeme informovat v příštím vydání 
RaB novin, po ukončení výběrového řízení.
 Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor MBaI
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Tak vypadá bytový dům na ulici Třanovského 29 dnes.  Foto: BcA. Roman Pecháček Q A takto by měl vypadat po opravě Q

Obyvatelé městského obvodu považují 
situaci kolem rybníku Volný za ostudu sou-
časného vedení radnice.

Tato tvrzení vyplývají z neznalosti věci. 
Revitalizace rybníka začala za minulého voleb-
ního období, a proto současné vedení obvodu 
nemohlo ovlivnit rozsah ani náklady na jeho 
znovuzprovoznění. Chtěla bych zdůraznit, že 
jsme stavbu převzali s poskytnutou dotací na 
schválený projekt, a proto již dnes nemůžeme 
rozsah prací ovlivnit.

Kdy vlastně vznikl problém zvaný rybník 
Volný?

Bylo to ještě v době, kdy jsem na radnici 
nebyla, takže situaci znám zprostředkovaně. 
V září 2007 bylo zjištěno, že došlo k propadu 
terénu nad přepadovým objektem rybníka smě-
rem ke komunikaci na ul. Pastrňákova, vedené 

po hrázi rybníka Volný. Tímto propadem byla 
odkryta kaverna pod tělesem komunikace, která 
zasahovala cca do středu komunikace, a došlo 
k ohrožení občanů a jejich majetku. Rybník 
byl tehdy v majetku soukromé osoby, která se 
o něj nestarala, a tak musel havarijní stav řešit 
městský obvod. Rybník byl vypuštěn a vlastník 
vyzván k odstranění zjištěných závad. To ale 
splněno nebylo.

Co se dělo dál?
V roce 2009 přešel rybník do majetku statu-

tárního města Ostravy a byl svěřen do správy 
našeho městského obvodu. Od tohoto data 
městský obvod podniká kroky k revitalizaci 
pozemků kolem toku a k opravě technických 
částí vodního díla. Za předchozího vedení 
radnice v roce 2010 byla Mezirezortní komisí 
schválena dotace na revitalizaci území rybníka 

Volný, následovalo zajištění nutné legislativy 
pro provedení stavby a koncem roku 2010 byla 
prostřednictvím ministerstva financí zadána 

Starostka: ani my nejsme spokojeni se stavem akce „rybník volný“

Pozvánka na 
zastupitelstvo

Starostka městského obvodu
Radvanice a Bartovice zve občany

na 15. zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Radvanice 

a Bartovice, které se koná 6. června 2013 
od 16.00 hodin ve Společenském domě 

v Ostravě ‑Bartovicích.
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veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby. Tu 
vyhrála společnost AQUASYS, spol.s r.o., která 
v únoru 2011 stavbu zahájila. V rámci realizace 
bylo provedeno vykácení dřevin, výstavba 
nového výpustného a nápustného objektu, 
výstavba nové hráze, položení asfaltového povr-
chu komunikace ul. Pastrňákova, která vede po 
hrázi rybníka, a odtěžen sediment ze dna ryb-
níka. Při následných terénních úpravách byly na 
východním břehu zjištěny známky nestability. 
V červenci 2011 se po vydatných srážkách část 
svahu sesunula a stavební práce se zastavily.

Jak na to obvod zareagoval?
Radnice počátkem roku 2012 zadala vypra-

cování znaleckého posudku ohledně stability 
svahu. Z něj vyplývá, že se na sesuvu kromě 
mimořádných dešťových srážek podílela nepří-
znivá geologická stavba podloží, kterou ale 
nebylo možno předvídat a nebylo možné sou-
časnému stavu předejít.

Jak vypadá současná situace?
Protože území bylo označeno za sesuvné, 

bylo nutné zadat zpracování projek tové 
dokumentace pro zajištění východního svahu 
rybníka. Svah podle ní bude zajištěn piloto-
vou stěnou, kotvenou do okolních pozemků. 
V současné době je stavba předběžně povo-
lena a  měs t sk ý obvod se  bude uchá ze t 
o dotaci z Mezirezortní komise na dofinan-

cování prací pro zajištění východního svahu 
rybníka. Až bude dotace přidělena, práce se 
opět rozběhnou. Součástí revitalizace bude 
i výsadba nových dřevin okolo břehů ryb-
níka.

Lidem se zdá, že revitalizace rybníka trvá 
dlouho.

To opravdu trvá a stejně jako občané, ani my 
nejsme spokojeni se současným stavem. Bohužel 
předchozí vedení obvodu zvolilo cestu spolu-
práce s ministerstvy. To, že se původní projekt 
navýšil z původních 300 tisíc na 10 milionů, nás 
přesvědčuje o tom, že tato cesta nebyla správná. 
Mohu vás ujistit, že městský obvod dělá maxi-
mum pro odstranění vzniklého sesuvu a dokon-
čení již tak dlouho probíhající revitalizace, 
a to i přes to, že je nutno na dokončení stavby 
vynaložit další finanční prostředky z rozpočtu 
městského obvodu. Navíc každý postup má své 
zákonné lhůty, které nedokážeme ovlivnit, ale je 
nutné je dodržet.

PaedDr. Zuzana Sedláčková
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dodržujte vyhlášku
proti hluku

Na území města Ostravy platí od 1. lis-
topadu 2012 protihluková vyhláška. Jejím 
cílem je ochrana veřejného pořádku ome-
zením hluku, a to v přesně určených časech. 
V těch reguluje činnosti, které jsou hlavním 
zdrojem hluku.

O nedělích, státních a ostatních svátcích 
po celý den, od pondělí do soboty v době od 
20 do 22 hodin a také v době nočního klidu 
(od 22 do 6 hodin) se občané musí zdržet 
činností, které způsobují hluk.

Patří mezi ně používání sekaček na trávu 
a křovinořezů, kotoučových a motorových 
pil, brusek a rozbrušovaček, pneumatických 
kladiv, kompresorů a vrtaček. Za rušení je 
považována také střelba ze střelných zbraní, 
které jsou užívány k rekreačním, sportov-
ním, výcvikovým a zájmovým účelům, a to 
v případě, že k činnosti dochází v menší 
vzdálenosti než 500 metrů od nejbližší 
stavby určené k bydlení.

Protože se množí stížnosti na nedodržo-
vání vyhlášky, vedení městského obvodu 
připomíná, že za porušení vyhlášky hrozí 
pokuta. „U fyzických osob to může být až 30 
tisíc korun a podnikajících fyzických osob 
až 200 tisíc korun,“ upozorňuje starostka 
Mgr. Šárka Tekielová. (RED)

Starostka: ani my nejsme spokojeni…
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Lidé lidem 
již pošesté

Již šestý ročník tradiční akce Lidé lidem 
se bude konat ve čtvrtek 20. června od 9 do 
17 hodin na Masarykově náměstí v Ostravě. 
Představí se na něm organizace, které ve 
městě poskytují sociální služby a souvi-
sející aktivity. Součástí programu budou 
nejrůznější taneční, hudební a divadelní 
představení v podání uživatelů sociálních 
služeb, soutěže pro děti, interaktivní ruko-
dělné dílny a workshopy, laserová střel-
nice, ukázky práce s terapeutickými psy. 
Akci pořádá Magistrát města Ostravy ve 
spolupráci se sdružením Eko info centrum 
Ostrava pod záštitou náměstka primátora 
Martina Štěpánka. Akce Lidé lidem je spolu-
financována z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje.

Magistrát města Ostravy

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

Oprava dPS 
Ostrava ‑Bartovice

Městský obvod Radvanice a Bartovice na 
základě zjištěných vad za účasti starostky zahájil 
na domě s pečovatelskou službou nutné opravy, 
aby nedocházelo ke znehodnocení budovy. Vady 
se vyskytly po záruční době předmětné stavby, 
během užívání a provozu budovy. V první fázi 
v měsíci květnu proběhly nejdůležitější opravy 
střešní konstrukce, tak aby nedocházelo k zaté-
kání do objektu a eliminovaly se neodborné 
zásahy při minulých opravách. Proběhla tedy 
revize krytiny střechy s opravou poškozených 
míst, včetně opravy poškozené difuzní fólie, 
dále byla provedena oprava ploché střechy nad 
společenskou místností, oprava podokapních 
žlabů a v neposlední řadě doplnění záchytného 
žlabu u vstupu na venkovní terasu. Veškeré tyto 
stavební práce byly ukončeny do 31. 5. 2013. 
V následující fázi bude kontrolován průběžně 
stav stavebních konstrukcí objektu, aby se přede-
šlo vzniku dalšímu poškození budovy.

Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru MBaI



Městský obvod Radvanice a Bartovice zva-
žuje zadání instalace plastiky na kruhovém 
objezdu ulice Těšínská a Fryštátská. Kruhové 
objezdy bývají v poslední době vnímány jako 
významné architektonické prvky ve městech. 
Dalším faktorem je skloubení zamýšleného 
projektu s ohledem na bezpečnost, reprezentaci 
daného místa a v neposlední řadě vnímání díla 
z uměleckého hlediska.

Městský obvod dal možnost občanům 
v průběhu měsíců ledna až dubna 2013 zvolit 
variantu estetizace kruhového objezdu ulic 
Fryštátská/Těšínská v Ostravě Radvanicích. 
Ve Společenském domě v Ostravě Bartovicích 
byla umístěna výstava všech návrhů, které 
zpracovali studenti Vysoké školy báňské, 
katedry architektury. Mezi třemi nejlepšími se 
umístil na prvním místě projekt Patrika Bílého, 
na druhém místě projekt Marka Vojtěcha a třetí 
místo obsadil projekt Pavly Frankové. Všichni 
tři úspěšní studenti budou ohodnoceni. Nyní 
vhodnost a možnost realizace vítězných 
projektů posoudí komise, složená z odbor-
níků pro dopravní a stavební činnosti. Pokud 
bude některý z projektů vybrán jako vhodný, 

přistoupí městský obvod k jeho realizaci. 
Finanční spolupráci na tomto projektu nabídla 
společnost ArcelorMittal.

Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru MBaI

Druhé místo získal návrh č. 13 Vojtěcha Marka

Autor se při návrhu tohoto díla inspiroval  Q

tvarem kovové špony, která je vedlejším 

produktem výrobků tohoto kraje. Konstrukce 

plastiky byla zamýšlena jako kovová, a to ve 

vztahu k ocelářskému průmyslu Ostravska.

Bronzovou příčku obsadil návrh č. 6  
Pavly Frankové

Záměrem autorky bylo ztvárnění kruhového  Q

objezdu ve tvaru majáku jako tradičního 

orientačního bodu v prostoru. Materiálem 

ochozu i majáku je železný válcovaný plech bez 

povrchové úpravy. Perforaci tvoří bloková mapa 

Radvanic a Bartovic.

Od konce 2. světové války letos uplynulo již 
68 let, ale i přesto je důležité připomínat si nejen 
utrpení s tím spojená, ale i hrdinství a oběti sta-
tisíců a milionů lidí, kteří položili životy za své 
ideály, za svobodu a za lepší budoucnost nejen 
svých blízkých. Tuto vzpomínku si městský 
obvod připomněl pietním aktem u svých památ-
níků za účasti starostky Mgr. Šárky Tekielové, 

místostarosty Ing. Štěpána Košťála, Bc. Aleše 
Boháče, radního městského obvodu a zastupi-
tele statutárního města Ostravy a veřejnosti. 
Pietnímu aktu přihlíželi také žáci zdejších 
základních škol, kterým paní starostka připome-
nula, že na hrdinství i útrapy tehdejších obyvatel 
nesmíme zapomínat a naopak bychom jim měli 
děkovat za statečnost, se kterou se zapojili nejen 
do osvobozování našeho městského obvodu.

Jan Maceček, odbor OaVV
Foto: Michaela Sasinová
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Pojďte do divadla
I v červnu můžete vyrazit do divadla na 

komedii. Do Společenského domu v Ostravě
Bartovicích přijede 12. června v 19 hodin 
Divadlo Pavla Trávníčka s komedií ze škol-
ního prostředí Sborovna. Vstupenky v ceně 
200 Kč můžete zakoupit v předprodeji 
Společenského domu v Bartovicích nebo 
objednat na tel. 734 136 655.

Ing. Kateřina Tomanová

Honební společenstvo 
radvanice

Výbor Honebního společenstva Radvanice 
informuje své členy a majitele přičleněných 
honebních pozemků: Honební společenstvo čelilo 
žalobě Mysliveckého sdružení Bučina Bartovice 
o. s. o neplatnosti výpovědi smlouvy o nájmu 
honitby. Výpověď nájmu byla schválena výborem 
HS a doručena nájemci 26. 9. 2010. Žalobu své-
volně podali předseda a místopředseda myslivec-
kého sdružení bez schválení členskou schůzí MS 
a přes písemný nesouhlas většiny členů sdružení. 
Před členy MS podání žaloby zamlčeli. Okresní 
soud v Ostravě rozsudkem dne 28. 12. 2012 jejich 
žalobu zamítl. Žalobce je povinen zaplatit žalova-
nému na nákladech řízení částku 25 800 Kč.

Přes několik výzev nám MS Bučina odmítá 
uhradit 6 500 Kč za chybějící myslivecká zaří-
zení, přestože je k tomu zavazuje smlouva o pro-
nájmu honitby. Toto jednání vedení MS Bučina 
vrhá špatné světlo na ostatní myslivce, kteří ctí 
předpisy a zákony a své lásce k přírodě věnují 
spoustu času, financí a fyzického úsilí. Od 
1. 2. 2011 je nájemcem honitby Bučina Radvanice 
Myslivecké sdružení Ostrava Radvanice o. s.

Jaroslav Nociar
Jednatel HS Radvanice

Letní příměstský tábor
Stejně jako v loňském roce tak i letos získal 

městský obvod Radvanice a Bartovice grant 
z rozpočtu statutárního města Ostravy na letní 
příměstský tábor pro děti.

V součinnosti s městskou policií, útvarem 
prevence kriminality a odborem sociálních 
věcí a školství chystáme dva týdenní turnusy – 
jeden od 15. 7. 2013 do 19. 7. 2013 a druhý od 
12. 8. 2013 do 16. 8. 2013. Pro děti bude připra-
ven bohatý zábavný program, výlety, sportovní 
vyžití a mnoho dalších zajímavostí i překvapení. 
Rodiče budou moci využít doby od 7.30 do 15.30 
hodin k umístění svých dětí na příměstském 
táboře zcela zdarma. Také jídlo a pitný režim 
budou mít děti plně hrazeny z rozpočtu grantu.

V případě, že máte o příměstský tábor pro své 
děti zájem, vyzvedněte si příhlášky na odboru 
sociálních věcí a školství, případně kontaktujte 
Mgr. Irenu Kopciuchovou, vedoucí odboru 
sociálních věcí a školství zdejšího úřadu, nebo 
telefonujte na č. 599 416 130. Těšíme se na děti 
a na veselé zážitky.
Mgr. Irena Kopciuchová, vedoucí odboru SVaŠ

Prázdninový provoz 
mateřských škol

Zajištění provozu v obou Mateřských 
školách v městském obvodu Radvanice 
a Bartovice bude v letošním roce souběžné, 
a to od 1. 7. 2013 do 26. 7. 2013, a přerušení 
provozu také, a to 29. 7. 2013 do 23. 8. 2013. 
Přejeme rodičům i dětem krásné a slunečné 
prázdninové dny.

Mgr. Irena Kopciuchová,
vedoucí odboru SVaŠ

Oslavy výročí konce války

ztvárnění kruhového objezdu 
na ulici Fryštátská a Těšínská
Vítězný návrh č. 14 Patrika Bílého

Autor se v tomto návrhu snaží svou plastikou  Q

znázornit tři charakteristické symboly pro 

ostravský region – „uhlí, železo, nanotechnologie“.
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Představujeme 
třetí stroj 
v dalimilově parku
V předminulém čísle jsme čtenářům před-

stavili záměry, jaké má vedení městského 
obvodu s Dalimilovým parkem. Dříve málo 
využívaný park by se měl změnit v místo rela-
xace i aktivního odpočinku. Proto je zde umís-
těno 8 cvičebních strojů, na kterých si můžete 
vylepšit fyzičku. Dnes představujeme třetí stroj 
s názvem Massager.

MASSAGER – 
slouží k promasí-
rování a prokrvení 
příslušné oblasti, 
pomáhá v boji proti 
celulitidě.

Z pů s ob  c v i -
čení: vlastní vahou 
těla přitlačte konkrétní partii těla na masážní 
válec a pohybem shora dolů, či zleva doprava 
masírujte.

(RED)

výroční schůze 
mysliveckého 
sdružení radvanice

Výroční členská schůze Mysliveckého sdru-
žení Ostrava Radvanice se konala 27. 4. 2013. 
Kromě účasti členů nás potěšila i účast mís-
tostarosty Ing. Štěpána Košťála. Členové i hosté 
byli seznámeni s výsledky hospodaření, plně-
ním plánovaných úkolů v oblasti ochrany a péče 
o zvěř. Nepotěšila nás skutečnost, že třetina plá-
novaného lovu srnčí zvěře jde na vrub srážky 
s auty a toulavých psů. Členové bez výhrad 
schválili výroční zprávy o finančním hospo-
daření, revizní zprávu a hodnocení uplynulého 
roku. Byl schválen finanční plán a plán práce 
pro rok 2013–2014.

Touto cestou chceme poděkovat vedení měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice za udělený 
grant, který nám z části uhradil zakoupenou 
fotopast. Výroční schůze proběhla v přátelském 
ovzduší, členové ocenili diskusi s panem mís-
tostarostou, osvětlil nám mnohé nám většinou 
neznámé problémy.

Koncem května a v červnu kladou srny srn-
čata. Žádám majitele psů, aby v tomto období 
nepouštěli své miláčky volně do honitby, a tak 
předešli zbytečným ztrátám na zvěři. Volné 
pobíhání psů zakazuje městská vyhláška 
a zákon o myslivosti je ještě přísnější, mysli-
vecká stráž za podmínek stanovených záko-
nem je oprávněna pytlačícího psa utratit. 
Doufáme, že chovatelé psů pochopí, že nejsme 
jejich nepřátelé, sami máme lovecké psy, víme, 
co chov a výcvik psa obnáší, jde nám jen o to, 
aby zvěř v honitbě měla potřebný klid.

Jaroslav Nociar
Předseda MS O. ‑Radvanice

Opět i v tomto roce se budou konat v Ostravě
Radvanicích silniční motocyklové závody „Okruh 
Františka Bartoše“, na které se sjedou špičky 
motosportu z celé Evropy. Uskuteční se od 13. do 
14. 7. 2013 a po oba dva dny budou od 9.00 do 19.00 
hodin uzavřeny místní komunikace Radvanická, 
Pikartská, Trnkovecká, Na Sedmém, Výzkumná, 
Batorova, Turgeněvova, Hutní, Frankevičova. 
Uzavírka bude platit pro silniční dopravu. Pro 
dopravu pěší lze použít ul. Batorova, Turgeněvova, 
Výzkumná a Na Sedmém. Bude také upravena 
organizace MHD, a to nasledujícím způsobem:

Organizace autobusového provozu v době 
závodu termín: 13. a 14. července 2013, vždy od 
9.00 hod. do 19.00 hod.
 Linka č. 22

Směr Důl Heřmanice: z nástupní zastávky 
„Hranečník“ pojede shodně s linkou č. 97 přes 
zastávky „Botanická zahrada“, „Kramolišova“, 
„Salma“, „Kovařovicova“, dále vpravo na ul. 
Pikartskou, za křižovatkou Pikartská x Lechova 
(u zastávky „Trnkovecká“ směr „Na Jánské“) 
se otočí na parkovišti u obchodu do protisměru, 
zastávka „Trnkovecká“ a dále po své trase.

Směr Hranečník: pojede až na zastávku 
„Konečného“ po své trase, dále přeložená zastávka 
„Trnkovecká“, za zastávkou se na parkovišti u obchodu 
otočí do protisměru a vrátí se zpět na křižovatku 
Pikartská x Michálkovická, vlevo na ul. Na Jánské 
a shodně s linkou č. 97 přes zastávky „Kovařovicova“, 
„Salma“, „Kramolišova“, „Botanická zahrada“ na 
konečnou zastávku „Hranečník“.
 Linka č. 23

Směr Záblatí: pojede po zastávku „BASTRO“ 
po své trase, dále vlevo na ul. Těšínskou, zastávka 
„U Švasty“, vpravo na ul. Slívovu, vpravo na ul. Na 
Jánské, zastávka „Salma“, dále po této ulici, rovně na 
ul. Čs. Armády, po této ul. do Michálkovic, zastávka 
„Michálkovice“ a dále po své trase. Spoje na této 
odklonové trase zastavují pouze na zastávce „Salma“.

Směr Hranečník: pojede až na zastávku 
„Michálkovice“ po své trase, vpravo na ulici 
Čs. Armády, dále po této ulici, rovně na ul. Na 
Jánské, zastávka „Salma“, přes železniční pře-
jezd na ul. Slívovu (shodně s linkou č. 97), v kři-
žovatce Slívova x Těšínská rovně na ul. Počáteční 
na zastávku „Hranečník“ (výstupní pro l. č. 22), 
vlevo na ul. Šenovskou, zastávka „STAV IZOL“, 
vlevo na ul. Lihovarskou, zastávka „BASTRO“, 
vlevo na ul. Těšínskou, zastávka „U Švasty“, vlevo 
na ul. Počáteční, vlevo k vrátnici garáží, výstupní 
zastávka „Hranečník“.
 Kyvadlová doprava za linku č. 23

Pojede v úseku zastávek „Michálkovice“ – 
„Holandská“ – „Slunná“. Otočení u zastávky 
„Michálkovice“ se provede přes trolejbusovou 
točnu, u zastávky „Slunná“ otočením do proti-
směru. Linka je provozována málokapacitními 
vozy Mercedes popř. Fiat.
 Přemístění zastávek
Michálkovice (KD-23) nástupní se zřizuje na 

stejnojmenné autobusové zastávce pro linku č. 23 
směr Rychvald.
Michálkovice (KD-23) výstupní se zřizuje na 

stejnojmenné autobusové zastávce pro linku č. 23 
směr Hranečník.

STAV -IZOL (23) směr Hranečník se překládá na 
protisměrnou zastávku.
Trnkovec (22) se oběma směry překládá na ul. 

Slívovu na zastávku Kramolišova (97).
Trnkovec škola (22) se oběma směry překládá 

na ul. Slívovu na zastávku Botanická zahrada 
(97).
Trnkovecká (22) směr Hranečník se překládá 

k pravému okraji vozovky naproti stejnojmenné 
zastávky linky č. 22 směr „Most M. Sýkory“.
 Dočasně zrušené zastávky

U Švasty (22), Dvořáčkova (22), Pikartská (22), 
U Káňů (23), Turgeněvova (23).
 Nové zastávky
Hranečník (23) nácestná směr BASTRO 

a Hranečník je na ul. Počáteční na zastávku 
Hranečník (výstupní 22),
U Švasty (23) pro oba směry této linky na stej-

nojmenné zastávce linky č. 29 směr Hranečník
Salma (22, 23) shodná s linkou 97,
Kovařovicova (22) shodná s linkou č. 97.
Organizace autobusového provozu – uzávěra 

obratiště „U Káňů“ termín: od 11. do 14. čer-
vence 2013, vždy od 14.00 hod. do 20.00 hod. mimo 
dobu závodu.
 Linka č. 29

Spoje končící na zastávce „U Káňů“ jsou ukon-
čeny na zastávce „Radvanice škola“. Z výstupní 
zastávky pokračuje režijně po ul. Těšínské, na kru-
hovém objezdu směr Karviná na ul. Fryštátskou, 
vlevo na ul. Čapkovu, po cca 100 m je po pravé 
straně vysypaná štěrková plocha, zde bude vyčká-
vací prostor, nástupní zastávka bude „U Káňů“.

Linky č. 29 a 30 pokračující dál na zastávku 
„LDN“ jezdí po svých trasách bez omezení.
 Přemístění zastávek
U Káňů (29) výstupní se překládá na ul. 

Těšínskou na zastávku „Radvanice škola“ směr 
Bartovice.

Z obou stran štěrkové plochy je nutno umís-
tit DZ „zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou 
„mimo bus“.

Organizace autobusového provozu – uzávěra 
obratiště „U Káňů“ termín: 13. a 14. července 2013, 
vždy od 9.00 hod. do 19.00 hod., návoz diváků na 
závod.
 Linka č. 29

Spoje končící na zastávce „U Káňů“, zastaví 
na zastávce „U Káňů“ směr „LDN“ a na výstupní 
zastávce „LDN“. Zpětná trasa je shodná. Otáčení 
bude prováděno ze zastávky „LDN“ vlevo a vpravo 
na ulici U Stavisek, vlevo a dále rovně na parko-
viště u LDN.

Otáčení autobusu budou zajišťovat organizá-
toři závodu ve spolupráci s městskou policií.

Pořadatelem závodu je Občanské sdružení 
RABA Motosport z OstravyRadvanice, jehož čle-
nové jsou aktivními motocyklovými a automobi-
lovými jezdci, kteří reprezentují nejen Ostravu, ale 
i Českou republiku na závodech doma a v zahra-
ničí.

Občané městského obvodu Radvanice a Bar‑
tovice mají vstup na silniční závody motocyklů 
„Okruhu Františka Bartoše“ zdarma.

Ing. Roman Hučík,  
odbor SŘDaŽP

závody motocyklů na 
„Okruhu Františka Bartoše“



Nedaleko radnice městského obvodu 
v Radvanicích sídlí přímo u Těšínské ulice oblí-
bená cukrárna Barborka. Království sladkostí 
už sedm let vede Lucie Hlinková.

Ani se nechce věřit, že tato štíhlá blondýnka 
má něco společného se zákusky a dorty, po kte-
rých většina normálních smrtelníků tloustne. 
Přiznává, že i když je vyučená cukrářka, byla 
to spíše náhoda, že se na tento obor dala. „Chtěla 
jsem jít na chemickou školu, ale nedovolil mi 
to lékař. Moje kamarádka se chtěla vyučit cuk-
rářkou a já jsem jen tak plácla, že bych to chtěla 
dělat taky. No a vidíte, chytlo mě to a už jsem 
u toho zůstala. A to jsem před tím nikdy nic neu-
pekla,“ usmívá se paní Hlinková.

Dnes si téměř všechny dobroty v cuk-
rárně peče sama. Nad prostorami cukrárny má 
výrobnu, kde všechny ty dorty a zákusky vzni-
kají. I když má cukrárna otevřeno až od 10 hodin, 
paní Hlinková se už od sedmi od rána pilně otáčí 
kolem těsta a krémů. V deset hodin se prodejna 

cukrárny otevře a na pultě si už zákazníci mohou 
koupit čerstvé větrníky, rakvičky, pařížské dorty, 
indiánky a další zákusky. A v jako správné cuk-
rárně si tu můžete zákusky nejen odnést, ale také 
vychutnat si sladkosti s šálkem kávy v příjemném 
prostředí přímo na místě.

A zákusky a dorty jsou kvalitní.„Nepou
žíváme žádné ztužené tuky nebo šlehačku ve 
spreji. Lidé, kteří u nás nakupují, vědí, že si sice 
trochu připlatí, ale domů si odnesou kvalitu,“ 
zdůrazňuje radvanická cukrářka.

„Nejraději dělám dorty, můžete si s nimi 
pohrát, něco vytvořit, není to jen řez, který 
stačí upéct, naplnit krémem a nařezat. Udělám 
všechno, na co si lidé vzpomenou. Třeba 
Spidermanna pro děti, máme i katalog dortů, 
nebo když si lidé donesou fotografii, upeču dort 
podle ní,“ vysvětluje a dodává, že lidé nejvíce 
žádají pařížský dort a marcipán, ze zákusků 
suverénně vedou větrníky, ovocné želé a paříž-

ský krém. A jak je na tom ona sama? „Já moc 
sladkosti nemusím, někdy si dám třeba jen rak-
vičku nebo trubičku, ale jinak nic. A pak ještě 
točenou zmrzlinu,“ říká s úsměvem.

Občas zkouší nové recepty, které třeba přinesou 
brigádníci, které v provozovně zaměstnává. Když 
se sladkost povede, vyloží ji na pult a mohou si ji 
koupit i zákazníci. A když ne? „Tak to sní rodina.“

Kromě zákusků a dortů připravuje také 
chlebíčky, obložené mísy, jednohubky, dárkové 
koše, prodává točenou zmrzlinu a různé nápoje. 
K jejím stálým zákazníkům patří třeba měst-
ský úřad. V prostorách cukrárny se konají také 
oslavy narozenin nebo třeba svatby. „Já sama 
jsem tu měla svatbu a teď se tady bude ženit i můj 
brácha,“ doplňuje paní Hlinková výčet toho, co 
všechno cukrárna zajišťuje.

Když se jí zeptáte, na co ve své cukrárně dbá, 
bez zaváhání odpoví: „Vždycky musí být větr-
níky. Když nejsou, je to špatné.“

PaedDr. Zuzana Sedláčková
CUKRÁRNA BARBORKA
Lucie Hlinková
Těšínská 389, Ostrava ‑Radvanice
Otevírací doba: 
po–so 10.00–16.00, ne 10.00–17.00
Tel.: 596 23 33 12, 607 112 712
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SerIáL
představujeme podnikatele 

v obvodu

z jednání místní samosprávy

Soutěž 
o nejkrásnější 
zahradu pokračuje

Městský obvod vyhlásil 2. ročník soutěže 
o nejkrásnější rozkvetlou zahradu a květinovou 
výzdobu domu. Soutěžit se bude ve dvou kate-
goriích: o nejkrásnější zahradu a nejkrásnější 
okno nebo balkon.

Soutěže se mohou zúčastnit všichni občané 
nebo f irmy městského obvodu Radvanice 
a Bartovice, kteří se chtějí v létě prezentovat 
svými rozkvetlými zahradami, okny i balkony. 
Můžete také přihlásit jiného občana Radvanic 
a Bartovic, jehož květinová výzdoba se vám 
líbí. Přihlásit se můžete na sekretariátě Úřadu 
městského obvodu Radvanice a Bartovice do 
31. srpna 2013. Slavnostní vyhodnocení pro-
běhne v rámci programu Radvanických slav-
ností v září 2013. Bližší informace získáte 
u Ing. Kateřiny Tomanové na tel. 599 416 111. 
 (RED)

Rada městského obvodu na své 56. schůzi 
konané dne 24. dubna 2013:

rozhodla o uzavření smlouvy o sdružených • 
dodávkách plynu s United Energy Trading a.s. 
Praha,
rozhodla o uzavření smlouvy o krátkodobé • 
výpůjčce nemovitostí s RABA Motosport 
Ostrava pro účely konání silničních závodů 
motocyklů „Okruh Františka Bartoše“,
rozhodla o uzavření mandátních smluv na • 
zajištění administrace, technického dozoru 
projektu „Preventivní povodňová ochrana – 
systém ochrany před povodněmi pro městský 
obvod Radvanice a Bartovice“ se zhotovite-
lem HERO trade s.r.o. Valašské Meziříčí.

Rada městského obvodu na své 57. schůzi 
konané dne 9. května 2013:

ro• zhodla o uzavření dohod o vytvoření pracov-
ních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 

prací a poskytnutí příspěvku, spolufinanco-
vaného ze státního rozpočtu a Evropského 
sociálního fondu, s Úřadem práce České repub-
liky – Krajská pobočka v Ostravě,
rozhodla o zadání veřejné zakázky na dodávku • 
komunální techniky pro projekt OPŽP „Snížení 
prašnosti MČ Ostrava Radvanice Bartovice“ 
formou zjednodušeného podlimitního řízení 
a jmenovala komisi pro otevírání obálek 
s nabídkami a hodnotící komisi,
vzala na vědomí zprávu o výsledku hospoda-• 
ření městského obvodu za rok 2012, zprávu 
auditora o výsledku hospodaření městského 
obvodu za rok 2012 a účetní uzávěrku za rok 
2012,
rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na proná-• 
jem pozemku parc. č. 690/45 v k.ú. Radvanice 
s Martinem Kolářem.

Mgr. Luboš Niessner,
vedoucí odboru OaVV

Cukrárna Barborka v radvanicích

Oslavy dne učitelů
V pondělí 13. května se uskutečnila oslava 

Dne učitelů v Divadle loutek Ostrava. S ohledem 
na přání z řad učitelů, aby případné divadelní 
vystoupení bylo spíše veselejšího rázu, zajistil pro 
ně městský obvod představení s názvem Z Deniku 
Ostravaka. K osobě Ostravaka Ostravskeho snad 
není potřeba nic dodávat, k představení samot-
nému snad jen to, že již několikrát bylo oceněno 
na různých přehlídkách a festivalech, naposledy 
v roce 2010 na 10. Festivalu divadel Moravy 
a Slezska za nejlepší představení festivalu vyja-
dřující genia loci regionu. A dle následných 
ohlasů se představení velice líbilo.

Jan Maceček, odbor OaVV



Již od pradávna měli lidé vztah ke včelám, 
pozorovali jejich život v přírodě a zajímali 
se o využití včelích produktů pro sebe sama. 
I v obci Radvanice se našlo několik nadšenců 
a chovatelů včel, kteří měli potřebu získat větší 
znalosti, dovednosti a vzájemnou výměnu zku-
šeností na svém včelíně.

V ř íjnu roku 1932 se sešlo pár včelař-
ských nadšenců a podali návrh na založení 
„Včelařského spolku“ v obci Radvanice. U jeho 
zrodu stáli nadšení a obětaví včelařští pracov-
níci, přátelé Adolf Sobek, František Břenek, 
Josef Stojan, Josef Bednář, Hubert Chlebek, 
František Vachala, Rudolf Břenek, Maxmilián 
Rada, Antonín Furmančík, Emanuel Gřonka 
a Antonín Kudlička.

Po projednání u Slezského Zemského ústředí 
v Opavě se tento přípravný výbor a včelaři sešli 
29. ledna 1933 na První ustavující schůzi, kde byl 
zvolen výbor a byly přijaty podmínky pro zalo-
žení „Včelařského spolku v Radvanicích“. Na 
tuto ustavující schůzi přišlo 36 členů. Včelařů 
celkem bylo 49 se 186 včelstvy. V té době spa-
daly včelařské spolky pod Slezské Zemské 
ústředí Opava.

V průběhu 80 let se o činnost Včelařského 
spolku starali t ito předsedové: př. Adolf 
Sobek 1933–1942, př. Emil Křístek 1942–
1952, př. František Vávra 1952–1956, př. 
Maxmilián Stromský 1956 –1957, př. Stanislav 
Bednařík1957–1965, př. Antonín Pastrňák 
1965–1982, př. Boleslav Zelina 1983 – doposud.

Změny a rozšíření působnosti včelař-
ského spolku

V roce 1933 měl spolek 49 členů a 189 
včelstev, v roce 1960 52 členů a 312 včelstev, 
z toho Radvanice měly 26 členů a 154 včelstev 
a Bartovice 26 členů a 168 včelstev.

V roce 1940 měl „Spolek včelařů“ 38 členů 
se 159 včelstvy. O tom, že včelaři měli zájem 
o včely a sebevzdělávání, svědčí, že spolek měl 
vlastní knihovnu, která čítala 40 svazků knih 
a časopisy Včelař a Slezský včelař. V tomto roce 

dostal každý včelař na jedno včelstvo 10 kilo 
cukru (1 kilogram za 3,50 K) a měl povinnost 
odevzdat 2 kg medu.

V roce 1979 měl spolek 65 členů a 402 včel-
stev, z toho Radvanice měly 26 členů a 154 
včelstev, Bartovice napočítaly 26 členů se 126 

včelstvy, Kunčice měly 7 členů a 58 včelstev 
a Kunčičky 5 členů a 31 včelstev.

V roce 1960 na základě územních změn na 
krajské celky došlo ke změnám v okresech 
a pod ně spadajících obcí. Tato změna měla za 
následek to, že bartovičtí včelaři odešli ze ZO 
Vratimov, spadajícího do Frýdeckého okresu, 
a přešli v počtu 26 včelařů se 168 včelstvy do 
Včelařského spolku Radvanice. V rámci okresu 
Ostrava se pak včelaři rozdělili podle obvodů 

a v roce 1979 byli přičleněni včelaři dvou obcí 
Kunčice a Kunčičky k naší Základní organizaci 
Radvanice.

Špatné roky – varroáza a včelí mor
Velmi špatně se vzpomíná na závěr 70. a počá-

tek 80. let 20. stol., kdy začaly první příznaky 
brouka Varroázy. I když po celé období spolku se 
včelaři zabývali včelími onemocněním různými 
roztoči a pořádali přednášky o tom, jak tlumit 
nákazu, tento brouk způsobil, že při výskytu na 
včelíně se fyzicky likvidovala všechna včelstva. 
Tato situace měla vliv i na včelaře. Kvůli ztrátě 
včel mnozí přestali včelařit.

Koncem 80. let nastala pro včelaření krize. 
Mimo běžné včelí nemoci včetně Varroázy 
destruktor se v okolí objevil mor plodu. Tato 
nemoc se léčí jen spálením všech včelstev na 
stanovišti včetně veškerého včelařského nářadí 
a zařízení.

Špatně se vzpomíná na rok 2008, kdy bylo 
přikrmeno 268 včelstev a po jarní prohlídce 

zůstalo jen 135 včelstev – úbytek byl 133 včel-
stev.

Včelaři se vzdělávají
Včelaři od svého založení dbají na to, aby se 

vzdělávali různými kurzy, exkurzemi a zájezdy 
s výměnou zkušeností na včelínech. Pamatují 
i na školní mládež, ve školách pro ně pořádají 
přednášky a ukazují jim život včel. V prů-
běhu uplynulých let a postupně se včelařilo 
v Budečáku, Moravské universály, Universály 
a Nástavkové úly. Nezbytné je sledovat vývoj 
a zdravotní stav včelstev, jejich zakrmení a zazi-
mování. Včelí nemoci pak ovlivňují rozvoj včel-
stev a celkové výsledky naší práce.

Jaké máme cíle
Osmdesát let spolku včelařů nás zavazuje 

pokračovat v dané cestě. A jaké si klademe cíle 
a úkoly?

Pamatovat na žáky základních škol a zalo-
žit včelařský kroužek, nezapomínat na dospí-
vající mládež našich včelařů a v blízkém okolí. 
Včelaře a širokou veřejnost seznamovat se živo-
tem včel a jejich vlivem na okolí, zajímavými 
přednáškami a besedami rozšiřovat členskou 
základnu. Pečovat o medonosné rostliny, jejich 
osev a výsadbu. Včelí pastva je základ úspěš-
ného včelaření. Spolupracovat se sousedními 
včelařskými spolky jak výměnou poznatků, tak 
sledováním včelích nemocí a účastnit se společ-
ných akcí. V rámci obce Radvanice a Bartovice 
spoluúčast na pořádání společenských akcí 
zájmových organizací.

Pamatujte: Kde žije včela, tam je i život. Bez 
ní je konec. Přijďte mezi nás.

Boleslav Zelina, předseda ZO ČSV
Program včelařské výstavy najdete na straně 11.

RaB noviny 6

80 let včelařského spolku radvanice a Bartovice

SerIáL
představujeme zájmové 

a společenské organizace obvodu



Celý měsíc
Během 

půjčování

Pobočka KMO v Radvanicích- Běžíme 
světem, ledacos spletem – zábavný test 
pro malé i velké světoběžníky, Popletený 
ilustrátor – hrátky s obrázky známých 
postaviček z dětských knih, Malování za 
školou – výstava výtvarných prací dětí 
ze školní družiny při ZŠ Vrchlického, Už 
máte sbaleno? – výstava knih, které by 
neměly chybět v prázdninovém zavazadle, 
Hej, břízo bílá, skloň se níž – výstava 
rukodělných výrobků z březové kůry 
milovníka přírody a všeuměla T. Kožušníka

5. 6. 15.00 59. schůze Rady MěOb RaB – kancelář 
starostky

5. 6. 13.00
Pobočka KMO v Radvanicích – Dětský 
den s úsměvem  – zábava pod širým 
nebem na dvorku u knihovny

5. 6. 14:00 KD Radvanice – Smažení vaječiny

6. 6. 16.00 15. zasedání Zastupitelstva MěOb RaB – 
Společenský dům Bartovice

7. 6. 14:00 KD Radvanice – Jubilanti KD 1. pololetí 
2012

10. 6. 14:00

Pobočka KMO v Radvanicích – Čtení na 
cesty aneb Mami, kdy už tam budem? – 
čtení a povídání o „prázdninovém“ čtení 
s dětmi ze ZŠ Bartovice

11. 6. 15:00 KD při DPS Bartovice – Posezení u kávy 
(zájezd)

12. 6. 15:00 Komise výstavby
12. 6. 15.00 Komise bezpečnosti a dopravy
12.6 15.00 Komise sociální komise

13. 6. 12:00
16:00

Pobočka KMO v Radvanicích  – 
Náramky přátelství – obdaruj svého 
nejlepšího kamaráda, výtvarné 
odpoledne pro děti

13. 6. 16:00
KD Bartovice – Turnaj v kuželkách 
(v případě nepřízně počasí přesun na 
27. 6.)

14. 6. 

V odpo-
ledních 
hodi-
nách

Pobočka KMO v Radvanicích – KLUB 
SLUNÍČEK – Kuba UŽ chce číst – 
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice, 
slavnostní zakončení celoroční 
spolupráce

14. 6. 18:00 ZO ČSV – výbor schůze
18. 6. 16:00 SPCCH v ČR – výborová schůze

19. 6. 15.00 60. schůze Rady MěOb RaB – kancelář 
starostky

19. 6. 14.00 KD Radvanice – přednáška s MS ČČK 
Radvanice

21.,22.,23. 6. ZO ČSV  – výstava ZO ČSV

25. 6. 15.00 KD při DPS Bartovice – Opékání klobás 
(konec 1.pololetí)

26. 6. 15:00 Komise životního prostředí
26. 6. 14.00 KD Radvanice – Těšíme se na dovolenou

27. 6. 16.00 KD Bartovice  – Na shledanou po 
prázdninách

28. 6. 
Během 

půjčování

Pobočka KMO v Radvanicích – 
Za jedničku zlatou rybičku – za každou 
jedničku na vysvědčení si můžeš 
v knihovně vylovit sladkou zlatou 
rybičku
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v měsíci červnu

Kalendář
událostí

Naši jubilanti v červnu 2013
Blahopřejeme!

Eva Vojtelová, Hana Sladčíková, Renata Otysová, Petr Naar, Rudolf Horváth, 
Eliška Svobodová, Ján Gomboš, Etela Botošová, Alena Linhartová, Petr Duda, 

Eduard Konečný, Pavel Furmančík, Marcela Kořínková, Šárka Műllerová, Anna 
Vajdová, Vlasta Čecháčková, Alena Pavlíková, Anna Gintnerová, František Šmahaj, 

Juliana Botošová, Jaroslav Pětvaldský, Danuše Zálesná, Anna Kaimová, Růžena 
Kohoutová, Božena Náhlá, Eduard Zaremba, Božena Plucnarová, Marie Volská, 

Pavla Hejdová, Olga Dušanová.
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 jméno a příjmení oslavence.

Dne 8. června si 
připomeneme třetí 

výročí úmrtí paní

Jiřiny 
Kaňokové
z Bartovic.

Vzpomínají manžel Čestmír a dcera 
Radka s rodinou.

Dne 16. 6. 2013 
vzpomeneme 

3. smutné výročí úmrtí 
naší milované maminky, 
tchyně, babičky, 
prababičky, sestry a tety,
paní

Bohuslavy Kolářové
a zároveň jsme 5. 5. 2013 vzpomněli 
její nedožité 83. narozeniny.

S láskou vzpomínají dcera Dagmar, 
synové Jaromír a Jan s rodinami.

Dne 26. 6. 2013 oslaví své 
životní jubileum 80 let paní

Anna Kaimová
z Radvanic.

Tímto bychom jí chtěli poděkovat za 
vše, co pro nás udělala, a do dalších let 
přejí hodně sil, zdraví a spokojenosti 
dcera Dana s manželem, vnučka 
Gábina s rodinou, vnuk Pepík a soused 
Radim Tobiáš.

Kdo poznal Tě, ten 
měl Tě rád. Uměla jsi 
pomoci potěšit, rozesmát. 
Takoví lidé by neměli 
umírat.

V květnu jsme si 
připomněli 1. výročí úmrtí paní

Ludmily Třaslínové
z Ostravy Radvanic. S láskou 
vzpomínají dcera Dagmar a vnučka 
Simona s rodinou.

vítání občánků
Starostka městského obvodu Radvanice 
a Bartovice vás zve na slavnostní vítání občánků 
29. června 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 městského obvodu Radvanice a Bartovice 
(1. patro, č. dveří 15) s platným občanským prů-
kazem a rodným listem dítěte. Se zveřejněním 
fotografie, zapsáním do slavnostní kroniky 
a zveřejněním na internetové televizi městského 
obvodu musí zákonný zástupce dítěte vyjádřit 
svůj písemný souhlas.

Mgr. Šárka Tekielová, starostka

Policie zve na kurz
Městská policie Ostrava zve na další z řady 

bezplatných kurzů pro veřejnost, které pořádá 
v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná 
se ve středu 26. června od 16:00 hodin na ul. 
Hlubinské 6 v Moravské Ostravě.

Květnové téma setkání s občany nese 
název (Ne)bezpečný internet. Hovořit se bude 
o nebezpečí skrývajícím se na internetu, o rizi-
cích sociálních sítí, seznamování se přes inter-
net, chatování, kyberšikaně, kybergroomingu. 
Účastníci kurzu se dozví, jak možná rizika při 
využívání informačních a komunikačních tech-
nologií minimalizovat, jak se nestát obětí počí-
tačové kriminality. MPO



Knihovnice ve svém cyklu rozhovorů 
Knihovna mě oslovuje zpovídaly Richarda 
Dudka, Dis., místostarostu městského obvodu 
a velitele SDH v Ostravě ‑Radvanicích

Jedno slovo, které vás napadne, když se 
řekne:
knihovna – budova, kde vládne klid,
čtení – odpočinek,
knihovník – Oldřich Nový ve filmu Světáci,
spisovatel – Karel Čapek.

Také v pobočce KMO v Radvanicích si 
mohou čtenáři vypůjčit tzv. e ‑čtečku, která je 
moderní alternativou ke „klasické“ papírové 
knize a podle některých prognóz ji časem 
zcela nahradí. Jaké variantě byste vy sám dal 
raději přednost a proč?

Přednost bych dal určitě klasické podobě 
knihy. Jsem k těmto novým trendům asi trochu 
opatrný, a než něčemu podlehnu, tak mi to déle 
trvá. I když řada mých přátel si tuto novou verzi 
čtení knih nemůže vynachválit.

Někdy se stává, že oblíbená kniha nebo 
literární postava inspiruje mladého člověka 

k výběru budoucí profese. Jak to bylo u vás? 
A měl jste v dětství nějaký literární vzor?

V dětství jsem měl velmi oblíbené knihy 
Bohumíra Říhy, některé jsem přečetl i několi-
krát. Později, a v podstatě dodnes, mě oslovují 
knihy Jiřího Marka. Lehký humor, postavy 
policejního rady Vacátka a jeho party, jejich 
přirozená autorita mezi lidmi je pro dnešní dobu 
hodně zajímavá. Ale to určitě můj výběr profese 
neovlivnilo. To byla spíše náhoda.

Patronem hasičů je sv. Florián, o němž se 
mnohé můžeme dočíst v „chytrých“ knížkách. 
Vedete mládež ve vaší organizaci k tomu, aby 
poznávala také historii i širší souvislosti vaší 
profese? A myslíte si, že může být četba knih 
jednou z cest k takovému poznání?

Samozřejmě. Bez znalosti historie to ani 
v podstatě nejde. Je potřebné seznamovat naše 
mladé hasiče se vznikem organizace dobrovol-
ných hasičů, s problémy, které tehdejší hasiči 
měli, s čím vším si museli poradit. V dnešním 
technickém světě, internetu a dalších vymože-
ností to bývá pro ně mnohdy jen těžko pocho-
pitelné. A právě v tom jsou knihy a kroniky 
podstatným zdrojem těchto informací.

Požár knihovny je nejhorší noční můrou 
každého knihovníka. Kdybyste, zcela teore-
ticky, musel zasahovat při takové katastrofě, 
kterou knihu byste zachránil jako první?

Toto je opravdu velmi těžká otázka. Naší 
snahou by určitě byla záchrana celého knižního 
fondu.

Mgr. Martina Dolasová,
Petra Růžičková
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Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, která má účinnost od 1. 1. 2013, přinesla 
celou řadu změn a její významnou změnou je 
i zavedení nové povinnosti tvorby Průkazů ener-
getické náročnosti budov (dále jen „PENB“).

Od 1. 1. 2013 musí vlastník budovy předložit 
PENB kupujícímu budovy nebo nájemci budovy 
a nejpozději při podpisu kupní nebo nájemní 
smlouvy musí kupujícímu nebo nájemci PENB 
fyzicky předat. Stejná pravidla platí i při prodeji 
ucelené části budovy, například při prodeji bytu. 
V tomto případě má ale vlastník bytu možnost 
PENB nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, 
plynu a tepelné energie pro příslušnou bytovou 
jednotkou za uplynulé 3 roky. Při pronájmu bytu 
je povinnost PENB odsunuta na 1. 1. 2016.

Za nesplnění povinnosti nechat zpracovat 
PENB hrozí vlastníkovi až 100 000 Kč pokuty. 
PENB posuzuje úroveň stávajícího energetic-
kého hospodářství objektu a na základě toho 
zatřídí nemovitost na stupnici A až G energetické 
náročnosti. Průkaz nemovitost hodnotí z hlediska 

potřeby všech energií, tedy nejen vytápění, ale 
i na ohřev teplé vody, na vzduchotechnická zaří-
zení a klimatizaci (pokud je instalováno), i z hle-
diska potřeby energie na umělé osvětlení. Průkaz 
se skládá z výpočtového protokolu a grafického 
vyjádření ve formě energetického štítku. Právě 
pojem „Energetický štítek“ se u široké veřejnosti 
ujal jako obecné pojmenování PENB.

PENB zpracovává energetický specialista 
s oprávněním Ministerstva průmyslu a obchodu 
a pro zpracování musí znát plochy jednotlivých 
obalových konstrukcí budovy, jako jsou střecha, 
stěna, podlaha, okna atd. Také musí znát jejich 
skladby. Dále musí mít specialista informace 
o systému vytápění, výrobě teplé vody nebo 
dalších energetických systémech v budově. 
Všechny uvedené informace může získat z pro-
jektové dokumentace domu, pokud ale tato 
dokumentace není k dispozici, musí energe-
tický specialista na průzkum objektu a potřebné 
informace zjistit a změřit na místě.

Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru SŘDaŽP

Benjamín, příspěvková organizace Modrá 
1705 v Petřvaldě, je domov pro lidi s mentálním 
postižením, kteří nemohou žít ve svém domácím 
prostředí či se svou rodinou a kteří potřebují celo-
roční pobytovou službu. V Benjamínu nyní žijí děti 
i mladí lidé, kteří mají stejná přání, sny a potřeby 
jako jejich vrstevníci v běžném životě. Chceme pro 
ně vytvořit takové prostředí, které se bude co nej-
více přibližovat běžnému životu. V rámci trans-
formace našeho zařízení, ve které nás podporuje 
Moravskoslezský kraj, vytvoříme samostatnou 
službu pro děti v novostavbě v Havířově a dvě 
samostatné služby pro dospělé lidi s autismem 

a dospělé lidi s těžkým zdravotním postižením 
vzniknou po rekonstrukci budovy v Petřvaldě 
(www.domovpromladezpetrval.cz). Vítáme kaž-
dou pomoc od našich spoluobčanů, ať už se jedná 
o dobrovolnickou činnost nebo o finanční či jinou 
podporu. Moc si každé pomoci vážíme. Touto ces-
tou bychom chtěli velice poděkovat za finanční 
dar ve výši 11. 300 Kč Sboru Církve adventistů 
sedmého dne Ostrava Radvanice, který nám byl 
předán v dubnu 2013. Dále bychom chtěli podě-
kovat paní Kateřině Kubienové a panu Danielovi 
Kašlíkovi za spolupráci.

Bc. Chmielová Taťána, sociální pracovník

Sanace vlhkého zdiva 
budovy zŠ na ul. 
Havláskova v radvanicích

Městský obvod zahájil přípravu projektu 
sanace vlhkého zdiva budovy základní školy na 
ul. Havláskova v Radvanicích k jeho realizaci 
v době školních prázdnin v červenci a v srpnu 
tohoto roku.

Účelem projektu je sanace, ochrana stáva-
jících prostorů včetně ochrany zdiva a omítek 
1. podzemního a částečně 1. nadzemního pod-
laží budovy a tím také ochrana zdraví školní 
mládeže proti negativním vlivům výskytu 
plísní. Jedná se o odstranění vzlínající vlhkosti 
z prostorů budovy suterénu, šaten a učeben 
včetně sociálního zařízení. Rozpočtové náklady 
na realizaci předmětného projektu se předpo-
kládají ve výši 3 mil. Kč. Městskému obvodu byl 
přidělen finanční transfer na realizaci projektu 
ve výši 3 mil. Kč z rozpočtu statutárního města 
Ostravy za podpory zastupitele statutárního 
města Ostravy Bc. Aleše Boháče na uhrazení 
celkové realizace projektu.

Projekt realizace sanace budovy předchází 
následnému zateplení objektu v rámci projektu 
EKOTERMO III, schváleného k financování 
z Operačního programu Životní prostředí, který 
je zajišťován statutárním městem Ostrava a bude 
realizován v roce 2013–2014. Z hlediska reali-
začních postupů obou projektů je nutné provést 
sanaci vlhkého zdiva budovy základní školy před 
zateplením předmětné budovy v roce 2013.

Zařazení akce zateplení základní školy na ul. 
Vrchlického 5 a na ul. Havláskova 1 do projektu 
EKOTERMO III bylo provedeno na základě 
požadavku zastupitele Bc. Aleše Boháče.

Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor MBaI

Knihovnice zpovídaly richarda dudka

Průkaz energetické náročnosti budov – 
„energetický štítek“

Poděkování za finanční dar



Žáci 4.B byli úspěšní 
v dopravní soutěži

Od začátku tohoto školního roku měli mož-
nost žáci 4.B navštěvovat dopravní výchovu 
v rámci zájmového kroužku ve škole. Přihlásili 
se jen někteří žáci. Celou dobu se tito žáci učili 
dopravní značky, pravidla silničního provozu, 
základy první pomoci a také se zdokonalovali 
prakticky v jízdě na kole. Všechny získané 
dovednosti a zkušenosti žáci zúročili v obvod-
ním kole dopravní soutěže, kterou pořádal 
aktiv BESIP a další složky. Obvodní kolo této 
dopravní soutěže se uskutečnilo v pátek 19. 4. 
na Základní škole Alberta Kučery v Ostravě
Hrabůvce. Naše smíšené družstvo (2 dívky 
a 2 chlapci), kteří reprezentovali naši základní 
školu, získali 1. místo. Chtěla bych těmto žákům 
ještě jednou poděkovat, jedná se o Kateřinu 
Vidlářovou, Anetu Šuraňovou, Robina Kantora 
a Michala Sulka. Poděkování patří také rodičům 
těchto dětí, kteří je v tomto podporovali a fandili 
jim.

V okresním kole nám držte pěsti!
Mgr. Radmila Sulková, třídní učitelka žáků 4.B. 

ZŠ Vrchlického, odl. prac. Bartovická,
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Začátkem května pořádal kolektiv mladých 
radvanických a vratimovských hasičů soustře-
dění ve Vratimově v místní hasičské zbrojnici. 
Vzhledem k deštivému počasí bylo třeba zkrá-
tit původně plánované dvoudenní soustředění 
pouze na jeden den. Tato informace všechny děti 
velmi mrzela, jelikož se těšily, že budou poprvé 
trávit noc na hasičárně a vžijí se tak do kůže 
opravdového hasiče. S příslibem další obdobné 
akce se však s nuceným zkrácením smířily.

Účelem soustředění bylo připravit se na blí-
žící okresní kolo hry Plamen. Z tohoto důvodu 
jsme svou činnost zaměřili zejména na provedení 
požárního útoku CTIF, štafety CTIF, ale také 
klasického požárního útoku. I když jsme byli 

v časové tísni, zvládli jsme natrénovat vše, co jsme 
si naplánovali, a zároveň jsme si užili spoustu leg-
race a zábavy. I když se děti s těmito disciplínami 
setkaly poprvé, byla vidět píle a snaha provést vše 
tak, jak se má, podle pravidel. Závěrem dne, když 
už byla na všech patrná únava, jsme uspořádali 
táborák spojený s opékáním párků, což všechny 
děti s radostí uvítaly. Chtěli bychom poděkovat 
všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu této 
akce, a zejména Sboru dobrovolných hasičů ve 
Vratimově za spolupráci. Více fotek najdete na 
www.sdhradvanice.cz v sekci mladí hasiči.

Kolektiv vedoucích SDH
Fotografie Romana Pecháčka najdete i na 

poslední straně.

Od 14. do 27. 4. 2013 se 30 dětí z Mateřské 
školy Těšínská v Radvanicích zúčastnilo ozdrav-
ného pobytu, tentokrát na Davidovém mlýně ve 
Starých Těchanovicích. V krásném prostředí 
podhůří Jeseníků zde děti mohly 14 dní pobý-
vat díky dotaci z rozpočtu statutárního města 
Ostravy z fondu pro děti ohrožené znečištěným 
ovzduším (4 500 Kč na 1 dítě). Po celou dobu 
na děti dohlížely paní učitelky spolu s ostatními 
zaměstnankyněmi mateřské školy. Pro děti byl 
připraven zábavný program. Užívaly si zde kou-
zelnické dny, sportovní dny, pirátské či rybář-
ské dny apod. Pod polštářem si děti ukrývaly 

kouzelný pytlíček s talismanem (skřítek všeho 
dobra), do kterého si ukládaly papírové sovičky 
získané plněním různých úkolů. Za obdržené 
sovičky byly nakonec děti odměněny. Na ozdrav-
ném pobytu děti ovšem získaly i jiné zážitky. 
Tvořily dárečky pro své nejbližší v keramické 
dílně, sportovně se vyžívaly v lanovém centru, 
na obří trampolíně, navštívily Jánské koupele, 
Kružberskou přehradu… Díky slunečnému 
počasí se pobyt dětem moc líbil a všem dobrá 
nálada vydržela až do odjezdu domů.

Irena Tomaňová
Fotografie najdete na poslední straně.

rej čarodějnic
V pondělí 29. dubna se na školním hřišti 

ZŠ Vrchlického konal tradiční Rej čaroděj-
nic. Maminky a tatínkové ze SRPŠ si dali jako 
každoročně velikou práci s přípravou soutěží 
i zajištěním skvělého občerstvení. Grilované 
masíčko jsem si šla i přidat. Parádní diplomy 
nám jako vždycky věnovala firma ADM repro 
studio pana Rozvadovského.

V maskách ježibab, čarodějnic, duchů a stra-
šidel přišlo mnoho dětí, ale i paní vychovatelky.

Nejprve se všechny masky seřadily do průvodu 
na krásně vyzdobeném školním hřišti. Porota zatím 
hodnotila nejlepší masky. SRPŠ pro ty nejlepší při-
pravilo úžasné diplomy a malé ceny. Vítězem se 
letos stal poprvé chlapec – Matěj Kopecký v masce 
čaroděje. Přivedl si s sebou i pejska v čarodějné 
masce. Matěj vyhrál velikou čarodějnici, které svítí 
oči a směje se. Mezi nejlepší masky patřily slečny 
čarodějnice: Eliška Břenková, Pavlína Slívová 
a sestry Pytelkovy. Po hodnocení masek jsme se 
rozprchli k jednotlivým soutěžím. Čekal na nás hod 
pavoukem, rybolov Belzebuby, slalom na koštěti, 
hod na koště Krákory a vymetání pavouků. Dobrá 
zábava pokračovala až do pozdních hodin. Na příští 
ročník této akce se už všichni jistě velice těší.

ZŠ Vrchlického, Lenka Laštuvková,  
vychovatelka ŠD

Fotografie Mgr. Martiny Linhartové  
najdete na poslední straně.

V roce 2008 vymyslely šikovné redaktorky 
školního časopisu „Listy Vrchličáku“ Markéta 
Linhartová a Brigita Svěchová celoškolní 
soutěž pro tříčlenná družstva za každou třídu 
Vrchličácký labyrint. Prokleply tenkrát znalosti 
svých spolužáků z mnoha předmětů i z popu-
lárních oblastí. V tradici pořádat Labyrint ale-
spoň pro mladší žáky pokračují redaktorky 
Lucie Linhartová a Silvie Závodná. V úterý 
odpoledne 14. 5. nesmírně pečlivě připravily 
mnoho zábavných soutěží do Vrchličáckého 
Labyrintíku. Musím je jako editorka školního 
časopisu velice pochválit za jejich samostat-
nou a obětavou práci. Pro tyto dvě deváťačky to 
byla letos jejich derniéra, protože se již chystají 
na střední školu. Velké poděkování za parádní 
diplomy patří firmě ADM repro studio pana 
Rozvadovského, potisk na trička vyrobila jako 
vždy firma Reklama Hila.

A jak to probíhalo?
Dne 14. 5. 2013 se v tělocvičně naší školy konala 

vědomostně sportovní soutěž. Toto soutěživé odpo-
ledne uváděla Silvie Závodná a Lucie Linhartová. 
Soutěž byla pro děti z prvního stupně a byla rozdě-
lena do dvou kategorií. Soutěžilo se v tříčlenných 
družstvech. Žáci soutěžili v disciplínách, jako jsou 
například: skok v pytlích, poznávání předmětů 
hmatem, hádání pohádkových postaviček a znělek 
z pohádek a večerníčků, a mnoho dalších.
A jak to vše dopadlo?

1.kategorie: 1. místo: 1.A • 2. místo: 
Přípravná třída • 3. místo: 2.A

2.kategorie: 1. místo: 4.A • 2. místo: 5.A • 
3. místo: 3.A

Lenka Laštuvková, vychovatelka ŠD,
Lucie Linhartová, žákyně IX.A

Fotografie Mgr. Martiny Linhartové najdete na 
poslední straně.

vrchličácký labyrintík

Soustředění mladých hasičů

děti z mŠ radvanice si užily ozdravný pobyt

Jak jsme se dočetli v dobovém odborném tisku, před více než šedesáti lety se v ostravském 
Komenského sadu dařilo setkávání dětí, dospívajících i dospělých a čtení pro všechny. V parku byla 
během léta 1952 otevřena letní veřejná čítárna. Za nesmírného zájmu byly půjčovány knihy každé 
letní odpoledne od 14.30 do 18.00 hodin. A nejen to: knihovnice obsluhovala gramorádio, půjčovala 
knihy, 4x týdně zvládla besedu o literatuře či jen tak dětem předčítat… Předčítaly si rovněž navzá-
jem děti samotné. Zájem byl ohromný, denně bylo uskutečněno kolem 70 výpůjček – jen tak, bez 
přihlášení, bez průkazu, pouze se zápisem do čtenářského listu. Umíte si něco takového představit? 
Hledáme pamětníky, kteří se letního čtení v parku účastnili, aby nám mohli vyprávět, jaké vzpo-
mínky na léto s knihou v roce 1952 si uchovali ve své paměti. Vzpomenete si na jedno krásné léto 
s knihou? Ozvěte se kterékoliv pobočce Knihovny města Ostravy. Vaše Knihovna města Ostravy

Hledáme čtenáře z parku!



1. Sobota REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 100 Kč/1 hod.

2. Neděle REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 100 Kč/1 hod.

3. Pondělí RELAXAČNÍ CVIČENÍ 
Lektorka Mgr. Zuzana Kaiser, v 17:00 hod., tělocvična.
OTEVŘENÝ KLUB BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hod. Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 80 Kč/1 hod.

4. Úterý KRUHOVÝ OBJEZD 
Vyhodnocení vybraného návrhu kruhového objezdu. 9:00 hod., 
modrý salonek.
ZUMBA 
Lektorka Ivana Pawlasová. V 18:30 hod., hlavní sál. Cena 60 Kč.
OTEVŘENÝ KLUB BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 18:00 hod., nutné objednat čas předem, 80 Kč/1 hod.

5. Středa MATIČKA 2013 
Přehled tvorby školních družin, pro školy od 9:00 hod., pro 
veřejnost od 16:00 hod.

6. Čtvrtek OTEVŘENÝ KLUB BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 80 Kč/1 hod.

7. Pátek OTEVŘENÝ KLUB BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 80 Kč/1 hod.

8. Sobota REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 100 Kč/1 hod.

9. Neděle REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 100 Kč/1 hod.

10. Pondělí RELAXAČNÍ CVIČENÍ 
Lektorka Mgr. Zuzana Kaiser, v 17:00 hod., tělocvična.
OTEVŘENÝ KLUB BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hod. Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 80 Kč/1 hod.

11. Úterý ZUMBA 
Lektorka Ivana Pawlasová. V 18:30 hod., hlavní sál. Cena 60 Kč.
OTEVŘENÝ KLUB BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 18:00 hod., nutné objednat čas předem, 80 Kč/1 hod.

12. Středa Divadelní představení SBOROVNA 
Divadlo Pavla Trávníčka, od 19:00 hodin. Hrají Pavel Trávníček, 
Uršula Kluková, Kateřina Kornová a další. Vstupné v předprodeji 
200 Kč, na místě 250 Kč.

13. Čtvrtek OTEVŘENÝ KLUB BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 12:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 80 Kč/1 hod.

14. Pátek OTEVŘENÝ KLUB BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 80 Kč/1 hod.

15. Sobota MINIBAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, HRAČEK A PRODEJ 
ŠPERKŮ 
Od 9:00 do 13:00 hodin, prodejní místa zdarma (nutná rezervace 
stolů), vstup zdarma. Dětský koutek, program pro děti, 
občerstvení.

16. Neděle REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 100 Kč/1 hod.

17. Pondělí RELAXAČNÍ CVIČENÍ 
Lektorka Mgr. Zuzana Kaiser, v 17:00 hod., tělocvična.
OTEVŘENÝ KLUB BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hod. Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 80 Kč/1 hod.

18. Úterý ZUMBA 
Lektorka Ivana Pawlasová. V 18:30 hod., hlavní sál. Cena 60 Kč.
OTEVŘENÝ KLUB BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 18:00 hod., nutné objednat čas předem, 80 Kč/1 hod.

19. Středa OTEVŘENÝ KLUB BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 80 Kč/1 hod.

20. Čtvrtek OTEVŘENÝ KLUB BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.

21. Pátek VÝSTAVA VČEL 
Velký sál, od 8:00 do 18:00 hodin, doprovodný program.

22. Sobota VÝSTAVA VČEL 
Velký sál, od 8:00 do 18:00 hodin, doprovodný program.

23. Neděle VÝSTAVA VČEL 
Velký sál, od 8:00 do 18:00 hodin, doprovodný program.

24. Pondělí RELAXAČNÍ CVIČENÍ 
Lektorka Mgr. Zuzana Kaiser, v 17:00 hod., tělocvična.
OTEVŘENÝ KLUB BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hod. Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 80 Kč/1 hod.

25. Úterý ZUMBA 
Lektorka Ivana Pawlasová. V 18:30 hod., hlavní sál. 
Cena 60 Kč.
OTEVŘENÝ KLUB BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 18:00 hod., nutné objednat čas předem, 
80 Kč/1 hod.

26. Středa OTEVŘENÝ KLUB BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 
80 Kč/1 hod.

27. Čtvrtek OTEVŘENÝ KLUB BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 
80 Kč/1 hod.

28. Pátek OTEVŘENÝ KLUB BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 80 Kč/1 hod.

29. Sobota REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 100 Kč/1 hod.

30. Neděle REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 100 Kč/1 hod. 

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 ČerveN 2013

inzerce

V Ostravě ‑Radvanicích prodám či pronajmu 
polovinu finského domku v osobním vlastnictví 

včetně pozemku. 
Dům je zrekonstruován v klidné lokalitě. 

Tel. č. 603 173 662.

Zveme Vás do nově otevřeného rychlého občerstvení 
Denis Kebab naproti Základní školy Ostrava‑
‑Radvanice, Vrchlického 5, vedle parkoviště na 
ul. Těšínská. Otevřeno každý den od 8.00 hod. 

do 22.00 hod. Budeme se na Vás těšit.

ELEKTROINSTALACE
slaboproud, silnoproud, revize, fotovoltaické elektrárny,

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



Dne 27. 4. 2013 se uskutečnil první společný 
výlet v rámci projektu „Stop kriminalitě na 
seniorech“, kterého se zúčastnili nejen senioři 
z OstravyRadvanic, ale také účastníci pro-
jektu z Moravské Ostravy. V rámci projektu se 
senioři se strážníky poprvé setkali již v březnu 
a budou se průběžně scházet každý měsíc po 
celý rok. Hlavním cílem je předcházení páchání 
trestné činnosti na seniorech a zároveň posílení 
jejich pocitu bezpečí. V teoretické části jsou 
pro účastníky projektu připraveny přednášky 
zabývající se prevencí kriminality, v praktické 
části se pak senioři naučí základům sebeobrany 

i poskytování první pomoci. A abychom nezů-
stali jen u přednášek, zařadili jsme do projektu 
i pravidelné exkurze na pracoviště Městské 
policie Ostrava a i návštěvy historických a kul-
turních památek v našem městě i blízkém okolí.

Tentokrát strážníci úseku prevence Městské 
policie Ostrava pro seniory připravili zajímavou 
komentovanou prohlídku zámku v Hradci nad 
Moravicí, včetně procházky zámecké zahrady. 
Společně strávený sobotní den ještě umocňovalo 
krásné počasí, které nám přálo, a tak věříme, že 
takových příjemně strávených chvil bude jen 
přibývat. Jana Koběrská
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Téměř půl roku příprav vyžadoval projekt 
Otevřený klub pro děti a mládež BARAK ve 
Společenském domě v Ostravě Bartovicích.

Už dva roky po sobě v létě pořádal městský 
obvod Radvanice a Bartovice ve Společenském 
domě příměstský tábor pro děti a mládež se zají-
mavým programem v rámci prevence krimina-
lity. O tento příměstský tábor byl veliký zájem, 
který nebylo možné vždy plně uspokojit. Proto 
už v loňském roce Společenský dům přišel s vol-
nočasovým programem pro děti „Prázdninové 
malování“, kterého se mohly účastnit děti 
zdarma kdykoliv ve svém volném prázdni-
novém čase. Společenský dům se tak zaplnil 
spoustou krásných obrázků. Zde tedy vznikla 
první myšlenka na vytvoření otevřeného klubu 
pro děti a mládež.

Co to je vlastně ten „otevřený klub“? Je to 
prakticky klubovna volně přístupná pro děti 
a mládež ve věku od 6 do 18 let. Nikdo se nemusí 
nikde přihlašovat, nejedná se o žádný kroužek 
či kurz, ale naopak zde mohou mladí návštěv-
níci vykonávat veškeré aktivity, které je baví 
a nejsou v rozporu se zásadami klubu (tedy 
žádný alkohol, drogy a nevhodné chování). 
Žáci a studenti si zde mohou přijít napsat úkoly, 
vyhledat na internetu relevantní informace, hrát 
hry, malovat nebo zúčastnit se dramatického 
projektu Tvoříme divadlo.

Na aktivity vždy dohlíží pedagogicky vzdě-
laná pověřená osoba. Děti a mládežníci tak 

mohou přijít kdykoliv ve všední den od 15:00 do 
18:00 hodin zcela zdarma. K dispozici mají čaj 
nebo balenou vodu a drobné sladkosti. Je ovšem 
však nutné podotknout, že se nejedná o žád-
nou službu „hlídání dětí“, jak se mylně někteří 
rodiče domnívají. V otevřeném klubu nikdo děti 
„nehlídá“. Ony sami přicházejí a mohou sami 
odcházet, nikdo se jich na nic neptá a rodiče 
tak nemohou své kompetence přenášet na pra-
covníky otevřeného klubu. Je to stejné, jako by 
děti pobíhaly po venku, kdy je na rodičích, aby 
věděli, kde jejich dítě právě je a co dělá. V ote-
vřeném klubu však děti a mládež motivujeme 
k tomu, aby svůj volný čas trávily efektivně, 
a dáme jim možnost k tomu využívat právě pro-
gram a prostory klubu.

Jak vznikl název BARAK? Fakticky je to 
zkratka BArtovicko RAdvanického Klubu. 
Projekt byl přihlášen do grantového řízení 

v oblasti prevence kriminality a podařilo se 
získat na jeho realizaci dotaci ze statutárního 
města Ostravy ve výši 90 tisíc Kč. Není to 
mnoho vzhledem k výši nákladů realizace, ale je 
to významná pomoc zejména nyní na počátku. 
Z financí lze např. nakoupit materiál pro krea-
tivní práci dětí, různé hry, nebo částečně hradit 
mzdy zaměstnanců, kteří s dětmi volnočasové 
aktivity dělají.

Otevřený klub pro děti a mládež realizo-
val v období ledna až března zejména reklamní 
akce, aby se dostalo do podvědomí veřejnosti, že 
„jsme“. Děti i s rodiči docházely na různé zábavné 
kulturní programy, při kterých jim byl otevřený 
klub prezentován. Veřejnost se mohla s prostory 
otevřeného klubu seznámit např. při miniba-
zárku dětského oblečení, divadelním představení 
pro děti, karnevalu atd. Samotný denní provoz 
otevřeného klubu začal počátkem dubna a zís-
kal si hned od prvního dne u dětí velkou oblibu. 
V období letních prázdnin proběhne v prostorách 
Společenského domu opět příměstský tábor, ale 
otevřený klub bude k dispozici dětem a mládeži 
celodenně od 8:00 do 18:00 hodin.

Pokud se budou chtít zapojit děti a další dob-
rovolníci třeba do projektu Tvoříme divadlo, ať 
už herecky, tanečně, zpěvem, psaným projevem, 
výrobou kulis či kostýmů, mohou se přihlásit. 
Připravujeme v otevřeném klubu vánoční před-
stavení, které bude jistě nemalým překvapením 
pro širokou veřejnost.  Ing. Kateřina Tomanová

Program včelařské 
výstavy
ve Společenském domě 
v Bartovicích

 PÁTEK 21. 6. – 9:00–18:00 hodin
9 hodin – Zahájení – návštěva žáků ze 
základních škol
16.00 hodin – přednáška – MUDr. Jana 
Hajdušková – Včelí produkty ve výživě 
a zdraví
 SOBOTA 22. 6. – 9:00–18:00 hodin
9:30 hodin – Slavnostní schůze ZO ČSV
11:00 hodin – přednáška – Ing. Čestmír 
Gazda – Ošetřování včelstev během roku
14:00 hodin – přednáška – Mgr. Václav 
Sciskala – Nové směry ve včelaření
 NEDĚLE 23. 6. – 10:00–17:00 hodin – 
výstava

Na výstavě budou vystaveny soutěžní 
práce žáků základních škol soutěže – kres-
lení obrázku ze života včel. Po dobu výstavy 
prodej včelích produktů, medového pečiva, 
kosmetiky, medoviny, drobného včelařského 
nářadí a materiálů.

Vstupné dobrovolné.
Boleslav Zelina, předseda ZO ČSV 

Radvanice

Otevřený klub BaraK získal finanční podporu z města

Projekt „Stop kriminalitě na seniorech“

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

inzerce

Krimi
Dne 28. 4. spatřili strážníci městské policie 

při pochůzce v Ostravě Bartovicích osobní 
motorové vozidlo Škoda Favorit stojící v lese. 
Když ověřovali majitele vozidla, zjistili, že 
registrační značky na vozidle byly nahlášeny 
jako odcizené a k vozidlu nepatřily. Událost si 
převzala na místě Policie ČR. MPO
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soustředění mladých hasičů

vrchličácký labyrintík na zš vrchlického

ozdravný pobyt mš radvanice

rej čarodějnic na zš vrchlického


