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Ničivé povodně, které postihly především 
Čechy, nenechaly chladnými obyvatele Radvanic 
a Bartovic. Starostka společně s Charitou Ostrava 
zorganizovala sbírku na pomoc postiženým 
povodněmi a ihned po obdržení této informace, 
kterou všichni občané dostali do svých schránek 
nebo byli informováni prostřednictvím webo-
vých stránek či vývěsních skříněk, začala se 

obřadní síň radnice (sběrné místo) plnit, doslova 
po strop, potřebnými věcmi.

„Zpočátku nám někteří nosili i peníze, ale 
když zjistili,  že je možné darovat jen věci, tedy 
hygienické, desinfekční prostředky, ochranné 
pomůcky, pracovní oděvy, lůžkoviny, nástroje 
a nářadí pro úklid, tak se nám sběrné místo 

začalo zaplňovat desinfekčními prostředky 
a třeba také polévkami v prášku,“ řekla starostka 
městského obvodu Radvanice a Bartovice Mgr. 
Šárka Tekielová. „Chtěla bych proto poděko-
vat všem dárcům, je vidět, že nejsou k osudům 
druhých lhostejní a že mají srdce na správném 
místě,“ dodala.

Na pomoc odjeli také naši hasiči. V neděli 
16. června 2013 vyjela na základě žádost i 
Hasičského záchranného sboru Středo českého 
kraje jednotka SDH Radvanice na výpomoc 
s likvidací škod po povodní. Místem nasazení byl 
Mělník a následně pak obce Veltrusy, Křivousy, 

Dědibaby, Dušníky nad Vltavou a Bukol. Do místa 
určení odjelo celkem 6 členů jednotky s techni-
kou cisternová automobilová stříkačka 32 Tatra, 
dopravním automobilem a nezbytným technic-
kým vybavením. Na místě zásahu prováděla práce 
dle požadavku velitele zásahu a jednotlivých 
samospráv. Jednalo se zejména o čerpání vody, 
spolupráci při demolicích objektů, odvoz zapla-
veného materiálů, čištění komunikací, odstraňo-
vání překážek, spolupráci při likvidaci uhynulých 
zvířat, distribuci humanitárního materiálu apod. 
Výpomoc jednotky SDH Radvanice byla organi-
zovaná v rámci úřadu Moravskoslezského kraje, 
který tvořily 4 jednotky sborů dobrovolných 
hasičů obcí Moravskoslezského kraje a 5 přísluš-
níků Hasičského záchranného sboru MSK. Zpět 
na základnu se jednotka vrátila v pátek 21. 6. 2013 
v 17 hodin.

PaedDr. Zuzana Sedláčková

Také náš městský obvod se zapojil do pomoci zaplaveným povodněmi

Hospodaření městského obvodu za rok 2012
Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice 

a Bartovice schválilo na svém zasedání konaném 
dne 6. června 2013 závěrečný účet městského 
obvodu za rok 2012. Roční hospodaření měst-
ského obvodu skončilo přebytkem. K 31. 12. 2012 
zůstatek prostředků na běžných účtech měst-
ského obvodu činil 11 221 932,63 Kč.

Výše příjmů a výdajů, se kterými měst-
ský obvod hospodařil v roce 2012, je uvedena 
v tabulce na následující straně.

Příjmy
Z uvedené tabulky je zřejmé, že nejvý-

znamnějším příjmem městského obvodu byly 
dotace a transfery. Poskytovatelem těchto 
dotací a transferů bylo statutární město Ostrava, 
Evropská unie a stát prostřednictvím jednot-
livých ministerstev. Nejvýznamnějšími byly 
transfery:

Pozvánka na 
Bartovickou pouť

Srdečně zveme všechny spoluobčany na 
XIX. Bartovickou pouť ke Sv. Anně, která 
se uskuteční v sobotu 27. července 2013 
od 15:00 hodin před hasičskou zbrojnicí 
a základní školou v O.-Bartovicích. Těšit se 
opět můžete na pouťové atrakce, zábavný 
program pro děti i dospělé, bohatou tom-
bolu, hudební skupinu HEC, která bude hrát 
k poslechu i k tanci, stánkový prodej apod.

Mgr. Šárka Tekielová, starostka
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a) ze statutárního města Ostrava
na rekonstrukci elektroinstalace • 
v ZŠ Trnkovecká ve výši 4 631 tis. Kč,
malování v ZŠ Trnkovecká ve výši • 
650 tis. Kč,
na opravy a rekonstrukce komunikací ve • 
výši 2 530 tis. Kč,
na rekonstrukci chodníku Čapkova ve výši • 
2 000 tis. Kč,
na opravu střechy ZŠ Vrchlického ve výši • 
6 068 tis. Kč,
na vnitřní úpravy v MŠ Těšínská ve výši • 
6 626 tis. Kč,
na spolufinancování projektu financova-• 
ného z prostředků z Evropské unie – Sadové 
úpravy na hřbitově v Radvanicích ve výši 
763 tis. Kč,

b) z Evropské unie a státních fondů
na akci Obnova lesoparku – Matuškův park • 
ve výši 82 tis. Kč,
na akci Obnova zeleně na hřbitově • 
v Bartovicích ve výši 283 tis. Kč,
na akci Obnova zeleně na hřbitově • 
v Radvanicích ve výši 1 819 tis. Kč.

Druhým nejvýznamnějším příjmem měst-
ského obvodu byly příjmy nedaňové, které 
zahrnují zejména zisky vzniklé při nakládání 
s majetkem městského obvodu – příjmy z pro-
nájmů bytů, pozemků a nebytových prostor, 
dále úhrady za zřízená věcná břemena, hrobová 
místa apod.

Daňové příjmy byly na třetím místě a jsou 
tvořeny zejména daní z nemovitostí, místními 
poplatky ze psů, za užívání veřejného prostran-
ství. Plnění u těchto příjmů bylo výrazně vyšší 
než plánovaný rozpočet, a to z důvodu velmi 
těžce odhadnutelné výše daně z nemovitostí. 
Příjem z této daně byl výrazně vyšší než v před-
chozích letech.

Nejmenší mírou se na příjmech městského 
obvodu podílejí kapitálové př íjmy z pro-
deje majetku městského obvodu, zejména 
pozemků.

Výdaje
V průběhu roku 2012 bylo kromě prostředků 

vynaložených na akce financované z transferů 
(dotací) nejvíce prostředků vynaloženo na:

výdaje spojené se správou, údržbou, rekon-• 
strukcemi a modernizacemi bytového 
fondu, které činily 10 925 tis. Kč,
opravy komunikací, na které byly použity • 
prostředky v celkové výši 2 252 tis. Kč,
na údržbu zeleně ve výši 748 tis. Kč,• 
příspěvky dvěma mateřským a dvěma základ-• 
ním školám v celkové výši 6 689 tis. Kč.

Vlastní hospodaření školských organizací 
městského obvodu Radvanice a Bartovice pak 
skončilo takto:

Výsledek hospo-
daření celkem

MŠ Ostrava-Radvanice, 
Těšínská 279

57 298,86 Kč

MŠ Ostrava-Bartovice, 
Za Ještěrkou 8

176 596,77 Kč

ZŠ Ostrava-Radvanice, 
Trnkovecká 55

- 84 518,15 Kč

ZŠ Ostrava-Radvanice, 
Vrchlického 5

104,76 Kč

Hospodaření městského obvodu za rok 2012 
přezkoumala společnost TOP AUDITING, s. r. o. 
Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedo-
statky. Nebyla ani zjištěna rizika, která by mohla 
mít v následujících letech negativní dopad 
na hospodaření. Proto zastupitelstvo odsouhla-
silo celoroční hospodaření městského obvodu 
bez výhrad.

Po schválení závěrečného účtu schvá-
lilo zastupitelstvo městského obvodu rovněž 
rozdělení volných zdrojů – „hospodářského 
výsledku“. Hospodářský výsledek je tvořen 
přebytkem za rok 2012, prostředky z finančního 
vypořádání a současně volnými zdroji u základ-
ního běžného účtu vytvořenými v předchozích 
letech. Rozděleny byly prostředky v celkové 
výši 10 222 tis. Kč.

Vzhledem k zanedbanosti bytového fondu 
bylo rozhodnuto o navýšení prostředků na 
rekonstrukce a modernizace bytového fondu 
městského obvodu a na zpracování projekto-
vých dokumentací. A to na následující akce:

zpracování projektové dokumentace pro • 
rekonst r ukci by tového domu na ul ici 
Čapkova,
z pracován í projek tové dok umentace • 
nezbytné pro podání žádosti o dotaci na 
výstavbu Domu s pečovatelskou službou II,
zpracování projektové dokumentace a rekon-• 
strukce bytového domu Revírní 2. Zbývající 
část výdajů na rekonstrukci tohoto domu 
bude financována z prostředků pro bytové 
hospodářství ve schváleném rozpočtu měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice.

Byly rovněž vyčleněny prostředky na zpraco-
vání potřebných projektových dokumentací:

pro rev it a l izaci bý valého koupal iš tě • 
v Ostravě -Radvanicích. Jedná se o aktuali-
zaci projektové dokumentace zpracované 
v dřívějších letech, a to tak, aby bylo možno 
dokumentaci předložit k žádostem o dotace 
na realizaci tohoto projektu,
pro žádost o dotaci na zateplení budovy • 
z programu „Ekoterm“ pro MŠ v Ostravě-
-Radvanicích, tak aby odpovídal aktuálním 
požadavkům dotačního programu,
na odvodnění ulice Turgeněvova.• 

Z větších akcí bylo rozhodnuto o dofinan-
cování již zahájené rekonstrukce Dalimilova 
parku (nákup herních prvků, rekonstrukce 
chodníku a veřejného osvětlení), oprav komu-
nikací Budovcova, U Důlňáku, Čechovova, 
kvůli značně poškozenému asfaltovému povr-
chu, oprava chodníku na ulici Těšínská (úsek 
Kálalova x Rohová).

Z menších akcí byly prostředky přiděleny 
na rezervu na dofinancování čisticího stroje, 
popř. nákup traktorové sekačky, na zhotovení 
zábradlí u schodiště před budovou úřadu měst-
ského obvodu (na základě požadavků občanů), 
výměnu vývěsních skříněk, výměnu stožárů na 
vlajky před budovou úřadu, zpracování energe-
tické náročnosti budov mateřských a základních 
škol v majetku městského obvodu dle požadavků 
nového zákona, povinné náhradní výsadby za 
stromy pokácené při běžné údržbě zeleně (pře-
stárlé, poškozené dřeviny), odvoz kontejnerů 
ze sběrného dvora, aby se zabránilo vytváření 
černých skládek, nákup strojů pro údržbu zeleně 
a zimní údržbu (křovinořez, fukar, drobné 
nářadí, motorový nosič nářadí a příslušenství), 
navýšení příspěvků pro jednotky sboru dobro-
volných hasičů na nákup nezbytného vybavení 
(např. zásahové obleky, obuv, svítilny, průmys-
lový vysavač, pohonné hmoty).

Ing. Renáta Spěváková, 
vedoucí odboru FaF

Hospodaření… Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31. 12. 2012

Třída 1 – Daňové příjmy 8 700 9 726 13 586
Třída 2 – Nedaňové příjmy 11 549 13 378 13 975
Třída 3 – Kapitálové příjmy 0 334 334
Třída 4 – Přijaté dotace 22 884 52 948 51 904
Příjmy celkem 43 133 76 386 79 800
Třída 5 – Běžné výdaje 36 385 60 020 55 566
Třída 6 – Kapitálové výdaje 6 748 20 742 19 225
Výdaje celkem 43 133 80 762 74 791
Saldo: Příjmy – Výdaje 5 009
Třída 8 – Financování -5 009
Prostředky minulých let -5 009

(pokračování ze strany 1)

dětské herní prvky 
v dalimilově parku

Záměrem rekonstrukce původně málo 
využívaného parku je vytvoření klidového 
prostoru, který bude inspirovat k relaxaci 
a k aktivnímu odpočinku. Práce na rekon-
strukci byly zahájeny koncem roku 2012, kdy 
byly v parku odstraněny staré a dětem nebez-
pečné herní prvky, vysázeny nové dřeviny 
a umístěny cvičební stroje. V letošním roce 
chce městský obvod Radvanice a Bartovice 
pokračovat v započaté rekonstrukci a za 
finanční prostředky schválené v rozdělení 
hospodářského výsledku bude v průběhu let-
ních měsíců vybudováno nové dětské hřiště, 
pořízen mobiliář (lavičky, odpadkové koše) 
a provedena rekonstrukce chodníků a osvět-
lení. Pavla Kolářová, odbor SŘDaŽP
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Uzávěrka příštího 
čísla: 18. 7. 2013

cvičení v dalimilově parku
Vážená redakce RaB novin,
žádáme Vás o zveřejnění poděkování vašemu 
obecnímu úřadu za instalování cvičebních 
strojů v Dalimilově parku v Radvanicích, které 
jsou k posilování pohybového ústrojí, a to pro 
všechny občany ze širokého okolí – bezplatně.

My osobně tam jezdíme až od Hlavního 
nádraží v Ostravě -Přívoze denně a je nám 
hodně přes 70 let. Slyšeli jsme ohlasy asi 20 
občanů, kteří toto zařízení využívají, jak chvá-
lili a ptali se, koho to napadlo. Hodně dětí si tam 
hraje a často skáčou po sedačkách zablácenými 
botami. Nosíme si proto vlhký hadřík v ige-
litovém sáčku, pro sebe si to vyčistíme sami. 
Kupodivu tam potkáváme vesměs seniory-
-důchodce, mladí lidé tam zatím chodí míň. 
Uvědomujeme si, kolik by stálo stejné posilo-
vání v posilovnách, že by si to mnozí nemohli 
dovolit, a zde mají možnost využití všeho 
aktivně a zdarma.

Všichni návštěvníci by měli být pozorní 
a zabránit jak mladistvým, tak vandalům ve 
zničení tak dobré věci v obvodu. Začínají se 
zde objevovat odpadky a pet lahve, chtělo by 
to nádobu na odpad a také ohleduplnost účast-
níků.

Ještě jednou děkujeme těm, kdo na to při-
šli, a těm, kteří to instalovali na popud vedení 
městského obvodu, jak jsme se už dříve dočetli 
v RaB novinách.

M. Vilémová a E. Běgoň, Ostrava ‑Přívoz

Představujeme 
čtvrtý stroj 
v dalimilově parku
V dubnovém 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. 
P r o t o   j e   z d e 
umístěno 8 cvi-
čebních strojů, 
na kterých si můžete vylepšit fyzičku. Dnes 
představujeme čtvrtý stroj s názvem Surf.

SURF – na posilování svalů horních konče-
tin a svalů trupu.

Způsob cvičení: Uchopte rukojeti na vyzna-
čených místech. Pohybujte se houpavě ze strany 
na stranu. Rozsahem pohybu určujete intenzitu 
cvičení.

z redakční poštyměstský obvod rozdělil účelové dotace na rok 2013
Poř. 
č.

Žadatel Dotace v Kč Název projektu

1. Český svaz včelařů, 
o.s., ZO Radvanice 
a Bartovice

8 000 Dotace pro aktivity včelařské organizace RaB – na 
propagaci včelařské organizace v rámci 80. výročí od 
založení spolku.

3 000 Rozvoj aktivit dětí a mládeže v městském obvodě 
Radvanice a Bartovice.

2. Ing. Kateřina 
Tomanová

8 500 Rozvoj aktivit dětí a mládeže v Otevřeném klubu 
BARAK.

10 000 Divadelní představení v roce 2013.
3. Knihovna města 

Ostravy, pobočka 
Radvanice

10 000 Od leporela ke klasikům – nákup výtvarných potřeb pro 
výtvarné dílny, nákup odměn do soutěží, nákup knih do 
fondu pobočky.

4. ZO Český zahrádkář-
ský svaz O.-Bartovice

5 000 Zahrádkářská a ovocnářská činnost ZO ČZS Bartovice.

5. TJ SOKOL Bartovice-
-Lipina

5 000 Sportovní činnost oddílu kopané.

6. Ostravská organizace 
vozíčkářů, o.s.

1 500 Bez bariér – poradenství.

7. HC Radvanice 7 500 Pronájem ledové plochy pro uspořádání veřejného 
bruslení občanů Radvanic a Bartovic.

5 000 Pronájem ledové plochy pro domácí zápasy HC 
Radvanice v Nezávislé hojekové lize.

8. SH ČMS – Sbor dob-
rovolných hasičů 
Ostrava -Radvanice

8 000 Radvanická drakiáda.
10 000 Celoroční činnost mladých hasičů a dorostu při SDH 

Ostrava -Radvanice.
5 000 Podpora rozvoje tělovýchovy a sportovní činnosti – 

soutěže družstev SDH Ostrava -Radvanice.
5 000 Besedy s mládeží s tematikou chování člověka při 

mimořád. událostech.
9. TRDLA – divadelní 

společnost absolut-
ních neherců, o.s.

10 000 BAREVNÁ ZEBRA – aneb S klauny bezpečně do školy.

10. Tělocvičná jednota 
SOKOL Radvanice 
a Bartovice

20 000 Rozvoj činnosti mládeže v oddílech florbalu a stolního 
tenisu.

11. Janáčkova konzer-
vatoř a Gymnázium 
v Ostravě, příspěvková 
organizace

2 500 Cyklus koncertů na radnici městského obvodu 
Radvanice a Bartovice – nákup notového materiálu dle 
dramatrurgie koncertů.

12. Lenka Laštuvková, 
Revírní 4, Ostrava-
-Radvanice

10 000 Matička 2013 – přípava a organizace přehlídky činností 
dětí ze školních družin.

13. SRPŠ při ZŠ 
Vrchlického

10 000 Doplnění školní družiny a školního klubu pomůckami 
pro výtvarnou a pracovní činnost.

14. Český svaz chovatelů 
Ostrava -Radvanice

10 000 Podpora chovatelské činnosti v Ostravě -Radvanicích, 
výstavní činnosti.

15. Unie rodičů ČR – sdru-
žení při ZŠ v Ostravě-
-Bartovicích

5 000 Podpora vzdělávání, mimoškolních aktivit dětí při ZŠ 
v Ostravě -Bartovicích – nákup sportovních potřeb 
a pomůcek pro školní i zájmovou činnost dětí.

16. Občanské sdružení 
Vzájemné soužití

3 000 Sportem a tancem k přátelství.

17. Svaz postižených civi-
lizačními chorobami 
v ČR, o.s.

10 000 Zájmová činnost zdravotně postižených osob.

18. Římskokatolická 
farnost Ostrava-
-Radvanice

10 000 Podpora činnosti divadelního, hudebního a pěveckého 
souboru mládeže (RaBaNaFaDiHuK).

19. Bc. Martin Náhlý 3 000 Dosažení nejvyšší mezinárodní třídy v latinskoameric-
kých tancích.

20. Místní skupina ČČK 
Ostrava -Radvanice

5 000 Kulturní, vzdělávací a regenerační program a činnost 
mládeže a seniorů.

21. ZO Český zahrádkář-
ský svaz O.-Radvanice

5 000 Soutěž dětí ve vyřezávání dýní a znalostech botaniky.
5 000 Rozšiřování informovanosti členů a nečlenů v oblasti 

zahrádkaření.
22. Myslivecké sdružení 

Ostrava -Radvanice, 
občanské sdružení

5 000 Zmírnění dopadu nepříznivých vlivů na zvěř a na 
bezpečnost silničního provozu, ochrana životního 
prostředí – nákup krmelců, pachových ohradníků, 
vycházky žáků.

23. Odborový klub 
důchodců bý. Dolu J. 
Fučík, závod 3 Ludvík

5 000 Turisticko -houbařský zájed na Visalaje, návštěva 
Hornického muzea Landek.

24. Český rybářský svaz, 
místní organizace 
Ostrava

7 000 Rybářský kroužek „Fishing team Bučina“ Radvanice 
a Bartovice, zapojení dětí a mládeže do sportovních 
aktivit.

25. SH ČMS – Sbor dob-
rovolných hasičů 
Ostrava -Bartovice

10 000 Propagace a reprezentace obce v požárním sportu – 
úhrada pohonných hmot na soutěže.

10 000 Nákup vybavení pro sportovní družstva mužů, žen 
a dorostu, ceny do soutěží.

26. ZŠ Trnkovecká, 
Ostrava -Radvanice, 
příspěvková organi-
zace

10 000 Pohyb pro školu i veřejnost – úpravy prostorů dětského 
hřiště, nákup vybavení pro sportovní a pohybové 
a psychomotorické činnosti v ZŠ.

Celkem 247 000



V dnešním dílu, v němž představujeme 
podnikatele, kteří působí v našem městském 
obvodu, se podíváme do Bartovic. Hned naproti 
autobusové zastávky stojí prodejna motocyklů 
MOTOSPORT – SCHWARZ.

V ní už třináct let vládne Pavel Schwarz, 
motocyklový nadšenec tělem i duší. „Dělal 
jsem cyklistiku a pak jsem plynule přešel na 
motorky,“ říká. Dříve jezdil pravidelně moto-
cyklové závody, dnes už ho potkáte na trati jen 
příležitostně, například na Těrlickém okruhu. 
Automobily ale nezavrhl. „Nejsem zapřisáhlý 
odpůrce aut, když se potřebuji dopravit z bodu 
A do bodu B, tak jedu autem,“ vysvětluje.

V prodejně si mohou zájemci koupit hlavně 
japonské motocykly značky Honda, Kawasaki, 
Suzuki, Yamaha, ale i jiné stroje. Ty také opra-
vuje v prostorách, které navazují na prodejnu. 
V prodejně dostanete koupit vše, co je potřeba 
k provozování tohoto motoristického koníčku – 
od motorek až po oblečení.

Že právě probíhá motocyklová sezona, jsme 
poznali, když jsme si s panem Schwarzem zkou-
šeli domluvit schůzku. Termín jsme kvůli jeho 
zaneprázdnění museli přesunout. „Teď máme 
hodně práce, protože probíhá hlavní sezona, 

tak se pořád něco děje,“ omlou-
val se a vysvětlil, že motocykly 
jsou sezonní záležitostí. „Sezona 
začíná prvním pěkným počasím 
a končí začátkem zimy. To se u nás 
dveře netrhnou,“ usmívá se.

Řeč se samozřejmě stočí na 
motocyklové závody, Okruh 
Františka Bartoše, které se budou 
konat v Radvanicích. „Jsem rád, že se ty závody 
jedou zrovna u nás, v republice už moc takových 
akcí není, je to škoda,“ míní Pavel Schwarz. 
A jak se dívá na smrtelné úrazy motocyklistů na 

silnicích? „Nemyslím si, že by procento nehod 
motocyklistů bylo až tak vysoké, porovnáme-li 
je s počtem nehod automobilů. Je fakt, že na sil-
nicích je daleko větší provoz, než býval. A taky 

jsou silnější motorky, takže je 
dobře, že se připravuje věkové 
omezení pro jejich řízení,“ 
říká podnikatel.

Lásku k motorkám podědili 
zřejmě i jeho synové. Zatím 
soutěží v minibajcích. Ale kdo 
ví, jestli je jednou neuvidíme 
na stupních vítězů Okruhu 

Františka Bartoše v Radvanicích.
PaedDr. Zuzana Sedláčková

MOTOSPORT – SCHWARZ
Těšínská 412, 717 00 Ostrava -Bartovice
Tel./Fax: +420 59 622 7008
Mobil: 602 714 319
Email: schwarz37@seznam.cz
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serIál
představujeme podnikatele 

v obvodu

Rada městského obvodu na své 58. schůzi 
konané dne 21. května 2013:

doporučila zastupitelstvu městského obvodu • 
schválit plnění příjmů a čerpání výdajů roz-
počtu městského obvodu za leden–duben 
2013,
rozhodla na základě protokolu o jednání hod-• 
notící komise o výběru nejvhodnější nabídky 
a o uzavření smlouvy o dílo ve věci veřejné 
zakázky na zhotovitele stavby „Stavební 
úpravy bytového domu na ul. Revírní 
3, 5 v Ostravě -Radvanicích“ s Bystroň 
group, a. s., Ostrava,
doporučila zastupitelstvu městského obvodu • 
rozhodnout o poskytnutí účelových dotací 
z rozpočtu městského obvodu na rok 2013,
rozhodla o uzavření dohody o vytvoření • 
pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, 
spolufinancovaného ze státního rozpočtu 
a Evropského sociálního fondu, s Úřadem 
práce České republiky.

Rada městského obvodu na své 59. schůzi 
konané dne 5. června 2013:

projednala Protokol o kontrole výkonu samo-• 
statné působnosti provedené u městského 
obvodu Magistrátem města Ostrava a vyslo-
vila souhlas s Příkazem č. 1/2013 k odstra-
nění nedostatků uvedených v kontrole 
výkonu samostatné působnosti provedené 
u městského obvodu,
neschválila návrh obecně závazné vyhlášky • 
o místním poplatku z ubytovací kapacity 
a schválila návrh obecně závazné vyhlášky, 
kterou se mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška o místním poplatku ze psů,
rozhodla o poskytnutí finančních darů jako • 
odměn v soutěži „Estetizace kruhového 
objezdu v Ostravě -Radvanicích“,
vyslovila souhlas s umístěním liniové stavby • 
elektronických komunikací pro optické při-
pojení ZŠ Trnkovecká,
vyslovila nesouhlas s udělením výjimky • 
vjezdu nákladních vozidel autoškol do 
zákazu vjezdu nákladních vozidel v měst-
ském obvodě,
vyslovi la souhlas s uzavřením daro -• 
vací smlouvy mezi dárcem ArcelorMittal 
Ostrava, a. s. a obdarovaným ZŠ Trnkovecká 

(finanční dar 12 500 Kč na projekt „Učíme se 
společně“),
vyslovila souhlas s uzavřením darovací • 
smlouvy mezi dárcem MOBAL, s. r. o., 
Vratimov a obdarovaným ZŠ Vrchlického 
(finanční dar 10 000 Kč na zajištění tělový-
chovné exkurze žáků).

Zastupitelstvo městského obvodu na svém 
15. zasedání konaném dne 6. června 2013

rozhodlo o uzavření dodatku ke smlouvě • 
o poskytnutí podpory projektu Obnova 
zeleně na hřbitově v Ostravě -Radvanicích ze 
Státního fondu životního prostředí,
schválilo zprávu o výsledku hospodaření • 
městského obvodu za rok 2012, finanční 
vypořádání se státním rozpočtem za rok 
2012, f inanční vypořádání se statutár-
ním městem Ostrava za rok 2012, finanční 
vypořádání s příspěvkovými organizacemi 
a účetní uzávěrku za rok 2012,
schválilo návrh na rozdělení volných zdrojů • 
u základního běžného účtu včetně rozpočto-
vého opatření,
rozhodlo o poskytnutí účelových dotací • 
z rozpočtu městského obvodu na rok 2013,
schválilo plnění příjmů a čerpání výdajů roz-• 
počtu městského obvodu za leden – duben 2013.

Mgr. Luboš Niessner, vedoucí odboru OaVV

z jednání místní samosprávy

Pavel schwarz opravuje motorky 13 let

Pozor na změnu 
jízdních řádů

Od 30. června po dobu cca 5 měsíců je 
plánována výstavba okružní křižovatky ulic 
Těšínská x Keltičkova x Na Baranovci, která 
si vyžádá obousměrný odklon trasy autobu-
sových linek 29, 30, 38, 71 a 78. Trasa těchto 
linek bude odkloněna za zastávkou „Slezská 
Ostrava kostel“ po ulicích Podzámčí, Na 
Karolině a Frýdecká. Autobusy budou na 
odklonu zastavovat na všech zastávkách, 
tzn. „Hradní náměstí“, „Důl Zárubek“ 
a „U Hradu“. Objížďka prodlouží jízdní  
dobu dotčených linek mezi konečnými 
za stávkami cca o 3 minuty. DPO
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Na středu 12. června bylo do Společenského 
domu v Ostravě -Bartovicích pozváno Divadlo 
Pavla Trávníčka s původní českou komedií 
„Sborovna“. Pro nemoc herečky Uršuly Klukové, 
která je nenahraditelnou stěžejní postavou této 
divadelní hry, nebylo možné hru odehrát.

Divadlo však nechtělo diváky zklamat zruše-
ním představení na poslední chvíli, proto zvolilo 
náhradní program ve formě kdysi populárního 
hudebního pořadu DO -RE -MI. Tato změna 
se však nezdála být příliš šťastnou, neboť část 
diváků z představení odešla a bylo jim vráceno 

na místě vstupné. I když byl hudební pořad nako-
nec většinou hostů zhlédnut do konce, neodchá-
zeli domů s pocitem návštěvy kvalitní zábavy, na 
kterou jsou v našem společenském domě zvyklí. 
Vedení společenského domu vzniklá situace mrzí 
o to více, protože se na organizaci všech kultur-
ních pořadů podílejí osoby zdravotně postižené, 
a přestože svou práci zvládli výborně, o čemž 
svědčí původně vyprodaný sál na představení, 
neodcházeli diváci domů příliš nadšeni. Byli 
bychom rádi, kdyby kultuře ve společenském 
domě zachovali přízeň i ti méně spokojení, neboť 

vedení společenského domu bude pečlivě vybírat 
další představení tak, aby se situace neopakovala. 
Všem zúčastněným byla předána alespoň drobná 
kompenzace – dárková poukázka se slevou 
50 procent ze vstupného na další divadelní před-
stavení, které se bude konat 8. 10. 2013 v 19 hodin, 
tentokrát Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila 
s programem „Klobouky Jana Přeučila“.

Ing. Kateřina Tomanová

Použitý textil nemusí 
být odpadem

Odkládání nepotřebného textilu bude pro 
Ostravany ještě pohodlnější. Díky dohodě mezi 
Magistrátem města Ostravy, Diakonií Broumov 
a odpadovou společností OZO Ostrava je 
v Ostravě nově rozmisťováno dalších dvaa-
dvacet speciálních kontejnerů na textil. Svoz 
textilu z kontejnerů budou zajišťovat pracov-
níci Diakonie Broumov. Veškerý odložený 

textil bude přitom využit! 
Použitelný textil Diakonie 
poskytne sociálně potřeb-
ným, zbytek textilního 
materiálu bude zpracován 
průmyslově.

A co všechno je možné 
d o  t ě ch t o  kon t e jne r ů 
odevzdat? Letní a zimní 

oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, 
prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky 
(minimálně 1 m2, ne neupotřebitelné malé odře-
zky a zbytky látek), peří, péřové i vatované při-
krývky, polštáře, deky, spacáky, obuv (nejlépe 
svázaná gumičkou, aby se páry neztratily), ply-
šové hračky, tašky, kabelky, batohy (funkční).

Věci by měly být zabaleny do igelitových 
tašek, aby byly chráněny před vlhkostí.

A kde se kontejnery nacházejí? Jeden je na 
Vrchlického 401/5 v blízkosti školy a pošty, 
druhý najdete ve sběrném dvoře na Poláškově 
ul ici v Radvanicích a na ul ici U Statku 
v Bartovicích.  (SED)

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

Občané Ost rav y mají  mož nost  př ijí t 
si zaspor tovat na hř iště ostravských škol 
v deseti městských obvodech. V Radvanicích 
a Bartovicích jsou veřejnosti k dispozici hřiště 
u ZŠ Vrchlického 5 a ZŠ Trnkovecká 55.

Pro využití volného času mohou od května 
do podzimu navštěvovat v odpoledních hodi-
nách sportovní areály a využívat zde také půj-
čovny sportovního náčiní. Vstup zdarma mají 
rekreační sportovci bez omezení věku. Musejí 
respektovat pokyny správce hřiště, provozní 
dobu a řád, každá škola si předpisy upravuje 
podle svých potřeb.

Nabídka hřišť otevřených pro veřejnost je 
součástí projektu Bezpečnější Ostrava. Na strán-
kách www.bezpecnejsi.ostrava.cz je zveřejněna 

mapa městských obvodů, na jejichž území se 
hřiště nacházejí, včetně informací o provozní 
době i kontaktů na správce. Do budoucna pro-
jekt počítá s další podporou aktivit na hřištích – 
například se zapojením veřejnosti do soutěže 
o nejbezpečnější či nejoblíbenější hřiště.

Projekt hřišť otevřených pro veřejnost se 
v Ostravě realizuje dlouhodobě. Je integrální 
součástí rozvoje kvality života a systému pre-
vence kriminality ve městě. Jejich provoz je 
financován v rámci dotačního systému města 
v oblasti podpory prevence kriminality. V roce 
2013 jde z rozpočtu města Ostravy na 33 těchto 
projektů částka ve výši 1 970 tis. Kč.

Bc. Petr Havránek, 
Magistrát města Ostravy

rekreační sportování na hřištích 
škol – radvanice a Bartovice

Přihlaste se do soutěže o nejkrásnější zahradu

Pavel Trávníček zřejmě své diváky podcenil

Městský obvod, pod vedením starostky 
Mgr. Šárky Tekielové, pokračuje v opravách byto-
vého fondu dalším bytovým domem, na ul. Revírní 
3, 5 v Radvanicích, dle harmonogramu.

Stavební práce u bytového domu na ul. 
Revírní 3, 5 v Radvanicích zahrnují prove-
dení kompletního zateplení domu včetně půdy 
a stropů sklepních prostor, hydroizolace spodní 
stavby, osazení závěsných plynových kotlů 

včetně nového rozvodu ústředního vytápění. 
Dále bude provedena nová elektroinstalace ve 
sklepních prostorách k bytovým rozvaděčům, 
výměna vstupních dveří, výmalba chodeb, 
výměna oken v 1. PP a nová plechová krytina. 
Projekt k provedení stavebních úprav byl zpraco-
ván Projekcí Guňka, s. r. o., se sídlem Hasičská 
617, 739 34 Šenov. Realizaci projektu bude 
zajišťovat stavební firma Bystroň group, a. s., se 

sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava -Přívoz, 
která byla vybrána na základě výběrového řízení 
a s kterou již byla uzavřena městským obvodem 
smlouva o dílo. Celkové náklady realizace pro-
jektu jsou ve výši cca 5 mil. Kč. Tato finanční 
částka zahrnuje projekt, realizaci stavby, autor-
ský dozor, dozor stavebníka, koordinátora BOZP. 
Za podpory zastupitele městského obvodu Bc. 
Aleše Boháče byl městskému obvodu poskytnut 
finanční transfer ze statutárního města Ostravy 
ve výši 3,5 mil. Kč a zbývající finanční částka 
ve výši cca 1,5 mil. Kč na rekonstrukci bytového 
domu na ul. Revírní 3, 5 v Radvanicích bude hra-
zena z rozpočtu městského obvodu.

Stavba byla zahájena předáním a převzetím 
staveniště 28. června s ukončením nejpozději 
v říjnu 2013.

Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor MBaI

Oprava dalšího bytového domu na ul. revírní 3, 5 v radvanicích

Současný nevyhovující stav bytového domu Foto: BcA. Roman Pecháček Q



Městský obvod pokračuje v rekonstrukci byto-
vých domů, což mimo jiné znamená, že s postup-
nou revitalizací domů a zejména s výměnou oken 
a zateplením končí doba, kdy bylo možné byt vyvě-
trat i přes zavřená okna. Stará okna byla skutečně 
často tak netěsná, že s přehledem propustila více 
čerstvého venkovního vzduchu, než bylo potřeba 
pro odvod vlhkosti a CO2 z bytu. Výměnou oken 
ušetříme teplo i peníze, ale také se již musíme sta-
rat o správné větrání. Větrat je potřeba krátce, ale 
intenzivně. Zpravidla postačí na dobu 5 až 10 minut 
třikrát až pětkrát denně, podle toho, jak dlouho jste 
doma. Za tu dobu se vymění vzduch, ale zároveň 
nestačí vychladnout stěny. Když okno zavřete, 
vzduch se ohřívá nejen od radiátoru, ale i od zdí. 
Proto není třeba ani o moc více topit. V průběhu 
dne by neměla relativní vlhkost v bytě překračovat 
50 %. Dobrým pomocníkem, který vám pomůže 
ohlídat, kdy je potřeba intenzivně vyvětrat, tedy 
může být teploměr s vlhkoměrem.

Okna dokořán
● Ráno vyvětrejte všechny místnosti, na 

pár minut otevřete okna dokořán! Ochladí se 
vzduch v pokoji, ale nedojde k prochladnutí stěn 
ani vnitřního zařízení.

● V průběhu dne pak větrejte v závislosti na 
vlhkosti v místnosti, ideální je intenzivní krátké 
větrání každé dvě hodiny.

● Největší pozornost zaměřte na koupelnu, 
kuchyň a ložnici, kde bývá vlhkost nejvyšší.

● Vzduch by se měl v místnostech vždy zcela 
vyměnit, snažte se tedy vytvořit krátký průvan.

V zimě 4 až 6 minut.
Doba větrání závisí na venkovní teplotě. Čím 

je chladněji, tím kratší čas je potřeba. V zimě si 
vystačíte při každém větrání se 4–6 minutami, 
na jaře a na podzim je potřeba 10 až 20 minut.

Mikroventilaci ne!
● Pozor! Pokud si myslíte, že nejideálnější je 

v topné sezoně větrat pomocí vyklopeného okna 
nebo mikroventilace, pletete se! Úzký průduch 
místnost kvalitně nevyvětrá, navíc drahé teplo 
zbytečně uniká ven.

Orosená okna varují
● Na riziko plísně vás mohou upozornit 

orosená okna. V takovém případě se snažte 
snížit vlhkost tak, aby nepřesahovala 50 %. 
Pokud si nejste jisti, pořiďte si vlhkoměr.

Jak ještě snižovat vlhkost?
● Při vaření vždy používejte digestoř a hrnce 

mějte přiklopené poklicemi, aby páry neunikaly 
do prostoru.

● Větší vlhkosti v bytě nahrává i velké množ-
ství pokojových květin a akvárium.

● Pokud je některá místnost výrazně vlhčí 
než ostatní, odtáhněte nábytek lehce od stěn, 
aby za ním mohl cirkulovat vzduch a nešířila 
se plíseň.

Ing. Svatopluk Běrský,
vedoucí odboru MBaI
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Knihovna nezahálí
Další školní rok je za námi a nejen děti, ale 

i dospělí se těší na prosluněné dva měsíce letních 
prázdnin, které vyplní sladkým nicneděláním, 
anebo alespoň pořádnou dávkou odpočinku.

A protože moc dobře víme, že je v Radva-
nicích a Bartovicích spousta nadšených kniho-
milů, kteří si nedovedou odpočinek bez dobré 
knížky představit, máme pro všechny dobrou 
zprávu, že knihovna o prázdninách zahálet 
nebude, ale je tady opět pro vás otevřena čtyři 
dny v týdnu, i když v poněkud upravených půj-
čovních hodinách:

Po: 9.00–11.00, 12.00–17.00
Út, Pá: 9.00–13.00
Čt: 9.00–11.00, 12.00–15.00
Pro malé i velké čtenáře a přátele knihovny 

máme navíc připraveny na léto zajímavé sou-
těže, dílny i čtení pod širým nebem v okolí 
knihovny. Všechny informace se dočtete v RaB 
novinách.

Rády bychom s koncem školního roku podě-
kovaly paní učitelce ze ZŠ Vrchlického, odlou-
čeného pracoviště v Bartovicích, Mgr. Radmile 
Sulkové za celoroční příjemnou, bezproblémo-
vou a věříme, že i oboustranně přínosnou spo-
lupráci. Se svými žáky pravidelně dochází do 
knihovny nejen na besedy, ale nedělá jí nejmenší 
problém doprovodit děti ve svém volném čase 
na výtvarnou dílnu nebo při pravidelném půj-
čování knih. Velice si vážíme takovýchto kan-
torů „srdcařů“ a věříme, že jich v našem obvodu 
působí mnohem více. Ještě nesmíme zapome-
nout na žáky ze ZŠ Bartovice, především holky 
a kluky ze spojené 2. a 4. třídy, kterou vede 
právě paní učitelka Sulková. Především díky 
tomuto skvělému kolektivu spolužáků a kama-
rádů jsme mohly mimo jiné příjemně strávit 
první ročník Noci s Andersenem v radvanické 
knihovně a přesvědčit se, že knihovna má stále 
co říct i nejmladší generaci.

Mgr. Martina Dolasová  
a Petra Růžičková

Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ostravě 
informuje, že k 30. 6. 2013 dochází ke zrušení 
pracoviště na ulici Husova 1591/7, Moravská 
Ostrava. Z důvodů stěhování bude ve dnech 
27. – 28. 6. 2013 toto pracoviště uzavřeno.

Od 1. 7. 2013 bude možno jednotlivé typy 
dávek vyřizovat na novém pracovišti, na 
ulici Pivovarská 84/1, které se nachází v křídle 

objektu ostravsko -opavské diecéze, naproti 
Kostela svatého Václava (Kostelní náměstí).

Informace mohou občané získat také na 
webových stránkách Úřadu práce ČR – kraj-
ské pobočky v Ostravě (http://portal.mpsv.
cz/upcr/kp/msk/aktuality), na telefonní lince 
950 143 520 nebo na lince Call centra MPSV 
+420 844 844 803.

změna pracovišť Úřadu práce Čr

zásady správného větrání

Typ dávky Pro občany s trvalým pobytem
Pivovarská 84/1, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00

Státní sociální podpora (přídavek na dítě, 
rodičovský příspěvek, příspěvek na byd-
lení, porodné, pohřebné)
Dávky pěstounské péče (příspěvek na 
úhradu potřeb dítěte, příspěvek při ukon-
čení pěstounské péče, odměna pěstouna, 
příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na 
zakoupení osobního motorového vozidla)

Hošťálkovice, Lhotka, Mariánské Hory a Hulváky, 
Michálkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, 
Petřkovice, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, 
Václavovice, Vítkovice, Zábřeh

Pivovarská 84/1, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00
Sociální služby, Příspěvek na péči 
a Dávky pro osoby se zdravotním postiže‑
ním (příspěvek na mobilitu, příspěvek na 
zvláštní pomůcku, průkaz osob se zdra-
votním postižením)

Ostrava + širší správní obvod (tzv. přidružené obce) 
= Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, 
Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, 
Václavovice, Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice

30. dubna 3130/2d, Ostrava – Moravská Ostrava, 701 10

Dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek 
na živobytí, doplatek na bydlení, mimo-
řádná okamžitá pomoc)

Hošťálkovice, Lhotka, Mariánské Hory a Hulváky, 
Moravská Ostrava a Přívoz, Petřkovice, 
Michálkovice, Radvanice a Bartovice, Slezská 
Ostrava + širší správní obvod (tzv. přidružené obce) 
= Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, 
Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, 
Václavovice, Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice

Hasičská soutěž 
v radvanicích

Dne 9. 6. 2013 pořádal Sbor dobrovolných 
hasičů Ostrava -Radvanice v areálu sokolovny 
soutěž v netradičním požárním útoku. Soutěže 
se zúčastnily celkem 4 sbory dobrovolných 
hasičů, a to Radvanice, Bartovice, Václavovice 
a Šilheřovice. Soutěžní družstvo složeno ze sedmi 
členů mělo za úkol proběhnout tunelem, vybavit 
se ochrannou přilbou, opaskem a následně pro-
vést požární útok, který byl zakončen odložením 
ochranné výzbroje. Domácímu družstvu se útok 
podařil provést s nejlepším časem, a tak obsadili 
ve své kategorii 1. místo. V ženské kategorii obsa-
dily 1. místo hasičky ze Šilheřovic a Radvanické 
ženské družstvo skončilo na 3. místě. Výhercům 
předala ceny starostka městského obvodu Mgr. 
Šárka Tekielová, která po celou dobu soutěže 
podporovala domácí družstva. Jakub Lév

Fotografie najdete na poslední straně.



Celý měsíc
Během 

půjčování

Pobočka KMO v Radvanicích – Cesty 
pohádkových hrdinů – test pro děti, 
Pozdravy z konce světa – soutěž pro 
malé i velké světoběžníky – pohlednice 
z prázdnin, Na pláži s koláží – výtvařná 
dílna děti,K moři i k Mníšku vem 
s sebou knižku – výstava knih, které 
Vám zpříjemní prázdniny, Kolik životů 
stojí palmový olej? – výstava fotografií, 
kampaň na zachranu přírody JV Asie

3. 7. 15.00 61. schůze Rady MěOb RaB ‑kancelář 
starostky

13. 7.–14. 7. 
Motocyklové závody – Okruh Františka 
Bartoše v O.‑Radvanicích – OS RABA 
Motosport

23. 7. 13.00
Pobočka KMO v Radvanicích  – Čtení 
v parku u párku – čtení venku spojené 
s opékáním párků

27. 7. 14.00 XIX. Bartovická pouť

31. 7. 15.00 62. schůze Rady MěOb RaB – kancelář 
starostky
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v měsíci červenci

Kalendář
událostí

Naši jubilanti v červenci 2013
Blahopřejeme!

Alena Figelová, Karel Syřinek, Tibor Botoš, Viktor Stolarz, Jiří Tomica, Miroslav 
Běl, Zdeněk Langr, Marcela Richterková, Jaroslav Procházka, Helena Vlčková, 
Otakar Stařičný, Danuše Tvardková, Drahomíra Samuhelová, Zdeněk Berger, 

Alena Gřegořková, Drahomír Opiela, Svatopluk Blažek, Michal Rydzi, Bohumila 
Knyblová, Pavla Zmudová, Libuše Kopková, Jana Rojíčková, Eva Molinová, 
Oldřich Štroch, Anna Račková, Milan Medák, Bořivoj Řeháček, Rudolf Jirota, 

Anna Jašková, Valérie Šustalová, Vlasta Dyndová.
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.

Niky 
nezapomeneme 
na toho, koho 
máme rádi. Nikdy 
nezapomeneme na 
toho, který nám moc 
schází.
Dne 12. 7. 2013 
vzpomeneme 
1. výročí úmrtí pana

Jiřího Rudolfa.

Za celou rodinu manželka Marie 
a vnuk Marek.

Kdo žije v myslích 
svých drahých 

neumřel.
Jenom je daleko. Umírá 
ten, kdo byl zapomenut.

Dne 9. 7. 2013 
vzpomeneme 
2. smutné výročí 
úmrtí našeho milovaného syna, 
manžela, tatínka, dědečka, bratra, pana

Jana Kusáka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Jiřina, 
dcera Martina a syn Jan s rodinami, maminka, 
sestry a bratr s rodinami, děda Oldřich.

Ke zlaté svatbě
Šárce a Miroslavu 
Pětvaldským – 6. 7. 2013
Prošli jste rozkvetlou
loukou mládí,
po cestě utrhli kytičku 
pro vzpomínky,
na lidské jaro, jež 
nikdo nenahradí,
na první polibek, na 
prstýnky,
na modrou oblohu 
i černé krupobití,
na slzy deště i zvonivý 
smích.
V životě slunce vždy zlatě nesvítí,
však nežít rád – přec by byl hřích.
Hodně společných let přejí synové Jaroslav 

a Tomáš, dcera Pavlína s rodinami

Charitní pečovatelská služba – středisko 
Tereza nabízí služby seniorům a lidem se zdra-
votním postižením, kteří mají z různých důvodů 
sníženou soběstačnost. Smyslem poskytované 
pomoci je umožnit lidem setrvat co nejdéle ve 
svém domácím prostředí.

Zájemci o pečovatelské služby z Ostravy 
a přilehlých obcí se na nás mohou obrátit 
v těchto oblastech: zajištění chodu domácnosti 
(např. pomoc při nákupech, úklidech domác-
nosti, praní, žehlení), zajištění péče o vlastní 
osobu (např. podávání stravy), zajištění pomoci 
při osobní hygieně. V rámci poskytovaných slu-
žeb nabízíme také zajištění stravy a její dovoz. 

Obědy pocházejí z kuchyní Charity Ostrava, 
denně čerstvě a chutně připravené. Dodání 

obědu probíhá v jídlonosičích s termoobaly pro 
zajištění tepelné stálosti.

O dalších podrobnostech poskytovaných 
služeb se můžete informovat u vedoucího 
Charitní pečovatelské služby – střediska Tereza 
pana Michala Panáčka, tel.: 599 508 504 nebo 
mobil: 737 831 370. Více informací také na webu 
Charity Ostrava: www.ostrava.charita.cz.

Text a foto: Charita Ostrava

charita nabízí pomoc 
nejen seniorům

Povídání o včelách
Pro děti si připravili poutavý výklad pan Lupa 

a pan Zelina, který nás seznámil s vývojem a živo-
tem včel. Velkou podívanou pro nás byl pohled na 
živé včely v proskleném úlu a také poučný film 
pro děti. Teď již víme, co by se stalo, kdyby včely 
vyhynuly. Na existenci včel jsou závislé až čtyři 
pětiny všech rostlin. Za několik let by mohly zmi-
zet tisíce druhů rostlin a stromů.

Děti dostaly pozvání na 21. 6. 2013 do 
Společenského domu v Ostravě- Bartovicích na 
výstavu včelařů. Naši žáci se již těší na ochut-
návku medu a určitě zde strávíme krásné spo-
lečné dopoledne.

PaedDr. Marcela Šimčíková,  
ZŠ Vrchlického, odl. prac. Bartovická

Pozvání ke kapličce
Zveme všechny lidi dobré vůle na již tra-

diční bohoslužbu slova, která se bude konat 
v neděli 28. července 2013 v 15,00 hodin 
u kapličky Svaté Anny v Bartovicích na 
Bartovické ulici.

Za pořádající Břetislav Buchta



Druháci z Trnkovce strávili noc ze 7. 5. na 
8. 5. ve škole. „Poprvé jsme nocovali ve škole 
v loni v rámci akce Noc s Andersenem. Dětem 
se to tehdy velice líbilo, proto jsme se rozhodli 
celou věc zopakovat, i když tentokrát neofi-
ciálně,“ řekla paní učitelka Mgr. Kichnerová. 
„K večeru jsme se vydali na procházku, po 
návratu zabořili ruce do hlíny a zasadili několik 
kytiček. Po dovádění ve školní tělocvičně, přišla 
na řadu hra Tik -tak -bum, při které se děti nesta-
čily divit, kolik znají různých slov.“ Nakonec, už 
v pyžamkách, na měkkých žíněnkách a zaba-
leni do spacáků, se všichni zaposlouchali do 

pohádek. Děti si užívaly odlišné večerní atmo-
sféry školních prostor. „Vnímám tuto akci také 
jako přínosnou pro formování kolektivu třídy,“ 
řekla Mgr. Naarová (statutární zástupce), která 
s dětmi ve škole také nocovala. ZŠ Trnkovecká

Stejně, jako každý rok, i letos opustí MŠ 
Slunečnici v Ostravě -Radvanicích děti, které 
půjdou po letních prázdninách do 1. t ř ídy 
Základní školy.

Přestože nám počasí nepřálo, rozhodly jsme 
se, že tradiční Zahradní slavnost zrušíme a pro-
běhne „jen“ Pasování na školáky dne 11. 6. 2013 
ve třídě Pastelky.

V herně jsme barevně ozdobily slavnostní 
bránu a pod ní postavily skluzavku do světa 
školáků. Aby se z dětí předškolního věku stali 
tzv. školáci, museli po sklouznutí předvést 
své všeobecné znalosti správnou odpovědí na 
vylosovanou otázku. Každý pak obdržel šerpu 
s nápisem „Ahoj školko!“ a čepici se svým jmé-
nem. Paní ředitelka Dana Lérová poté každého 
předškoláka pasovala mečem na školáka. Děti 
dostaly upomínkový list na léta prožitá v před-
školním zařízení a dáreček, který využijí pře-
vážně v 1. třídě ZŠ.

Svit v jejich očích byl pln očekávání a nad-
šení z toho, co je teprve čeká po prázdni-
nách. Přejeme všem absolventům naší MŠ 
Slunečnice hodně úspěchů při studiích na 
dalších školách, ať už základních, středních 
či vysokých.

Simona Slížková, Henrieta Čajková

Trnkovečtí žáci 
na mezinárodním 
festivalu v Berlíně

Tři naši žáci s pedagogickým doprovodem 
se účastnili mezinárodní mládežnické výměny 
pro 36 mladých Romů a ne -Romů z 6 evrop-
ských zemí (Maďarsko, Bulharsko, Španělsko, 
Česká republika, Slovensko, Německo). Celý 
program čtyř workshopů (uměleckého, divadel-
ního, hudebního, tanečního) směřoval k nacvi-
čení programu na romský festival Herdelezi. 
Naše skupinka také měla možnost si projít 
Berlín i účastnit se různých her na téma vzá-
jemné poznávání účastníků i zemí, ze kterých 
pocházeli. Žáci se vrátili plni nadšení, s novými 
zážitky, se zvýšeným sebevědomím a procviče-
nou angličtinou v praxi.  ZŠ Trnkovecká
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Na konci května pro nás policisté připravili 
zábavný branný den s městskou policií. Sešli 
jsme se v osm hodin na školním hřišti. Tam nám 
policisté vysvětlili, co nás čeká. Paní učitelky 
vybraly z každé třídy tři žáky, kteří soutěžili za 
třídu. V naší třídě jsme se vystřídali.

Nejprve jsme došli na stanoviště, kde jsme 
si mohli vyzkoušet cyklistickou dovednost při 
jízdě na kole mezi kuželkami pod vedením členů 
BESIP Ostrava. Nejšikovnější byl z naší třídy 
Patrik Dudáš. Potom jsme se přesunuli k pro-
lézačkám. Museli jsme prolézat překážkami. 
Počítali nám trestné body, pokud jsme něco 
shodili. V sokolovně nás čekal test. Naši soutě-
žící zvládli otázky dobře. Třeba se nás ptali, co 
uděláme, pokud zazní siréna. V sokolovně jsme 
si vyzkoušeli střelbu laserovou pistolí a venku 
zase ze vzduchovky. Patrik byl asi zase nejlepší 
ze třídy, ale i Lukáš Vařecha byl šikovný.

Naši hasiči nám předvedli hasičské vybavení 
a techniku. Na školním hřišti jsme se všichni 
shromáždili a policisté nám předvedli výcvik 

policejních psů. Potom nám zahráli scénku se 
zlodějem, který chtěl zapálit školu. Všechny děti 
z legrace povzbuzovaly žháře: „Zapalte školu!“ 
Přitom máme moc rádi tu naši opravenou ško-
ličku. Na závěr následovalo vyhodnocení. 
Kupodivu se na prvním místě umístilo druž-
stvo deváté a na druhém prvňáčci. Naše třída se 
umístila až na osmém místě, dostali jsme ovšem 
při hrách různé drobnosti. Už se těšíme na další 
den s policií, příště naše třída určitě vyhraje.

Gabriela Holmanová, II. A, ZŠ Vrchlického
Foto: Mgr. Martina Linhartová

Společná fotografie účastníků  Q

mezinárodního festivalu Foto: ZŠ trnkovecká

loučení s předškoláky
V pondělí 3. 6. 2013 jsme se dopoledne ve 

školce loučili s našimi předškoláky. V tento den si 
děti přinesly školní aktovky a plnily s nimi různé 
úkoly. Dokázaly nám, že do školy už jsou připra-
vení. Na památku na naší MŠ dostaly pěknou 
knížku a šerpu s názvem ŠKOLÁK 2013. S přáním 
pěkných prázdnin a v září vykročením správnou 
nohou do ŽŠ jsme se rozloučili. V tento výjimečný 
den čekalo na ně ještě jedno překvapení, a to 
„Balónková show“, kde si děti zasoutěžily, zatan-
covaly a dostaly různé zvířátka z balónků.

Marcela Římánková 
Fotografie najdete na poslední straně.

Branný den s městskou policií

Pasování na školáky

Trnkovečtí druháci nocovali ve škole

mladí hasiči 
na okresním kole 
hry Plamen

V sobotu 18. 5. 2013 jsme se jako kolektiv 
zúčastnili okresního kola hry Plamen, které se 
konalo na hasičské stanici v Ostravě -Martinově 
a bylo vyvrcholením celoroční činnosti. Okresní 
kolo se skládalo ze 4 disciplín. Děti nejprve plnily 
štafetu CTIF, následovala štafeta 4×60, dále 
požární útok CTIF a nakonec klasický požární 
útok. Naše úspěchy byly obdobné jako počasí, 
kdy se ostré sluníčko střídalo se zamračenou 
oblohou a větrem. Za špatné provedení štafety 
CTIF a za chybně provedený klasický požární 
útok jsme dostali bohužel diskvalifikaci. Zbylé 
dvě disciplíny jsme však zvládli bez problémů. 
Vzhledem k tomu, že jsme na trénování neměli 
moc času, lze to i tak považovat za úspěch.

Jakub Lév
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„Dneska velkou starost mám, co mamince 
k svátku dám, …“ Těmito slovy začala v úterý 
14. 5. besídka ve třídě Myšek pro maminky 
k jejich svátku. Děti předvedly maminkám 
(a nejen jim) poutavé pásmo písniček, básniček 
a tanečků v převlecích za kytičky, sluníčka, 
motýlky a včelky. Na závěr svým maminkám 
daly dáreček a velikánkou pusu. Děti se moc 
snažily a odměnou jim byl velikánský potlesk 
a nejedna uroněná slzička maminky.

Dět i  ze  t ř ídy Ber ušek p ř iv í t a ly  své 
maminky, babičky a další rodinné příslušníky 

na besídce ke Dni maminek ve středu 15. 5. 
Začali jsme dramatizací pohádky O červené 
Karkulce a pokračovali tanečním vystoupe-
ním dětí z Tanečního kroužku pod názvem 
„Večerníček“, následovalo pásmo písniček 
a básniček pro maminky. Dojatým maminkám 
se celé vystoupení moc líbilo a všichni odmě-
nili snaživé děti velikým potleskem. Na závěr 
děti maminkám rozdaly dárečky, které si pro 
ně vyrobily.

Besídka ke Dni maminek byla na t ř ídě 
Koťátek zahájena ve čtvrtek 16. 5. tanečním 
vystoupením s názvem „Loupežníci a Bzuky, 
ťuky“. Po odtančení dětí z tanečního kroužku 
zhlédly maminky krásné pásmo básniček, pís-
niček a tanečků v podání všech dětí ze třídy. 
Za své krásné vystoupení sklidily děti veliký 
potlesk a rozdaly maminkám dárečky, které pro 
ně vyrobily.

Paní učitelky Krystyjánová, Stiborová, 
Holubová, MŠ Radvanice

Pasování dětí 
v knihovně

Čtení pohádek je pro děti jedním z nejpříjem-
nějších zážitků jak doma, tak i v MŠ. Nejinak 
tomu bylo i dne 14. 6. 2013, kdy předškolákům 
ze třídy „Pastelky a Srdíčka“ paní starostka 
Mgr. Šárka Tekielová přečetla Popletenou 
pohádku v místní knihovně. Děti na základě pře-
čteného pohádkového příběhu poznávaly názvy 
pohádek (Perníková chaloupka, Zlatovláska, 
Popelka, Rumcajs a Manka aj.). Poté složily 
slavnostní slib skřítkovi Knihomílkovi. Paní 
starostkou byly následně pasovány na ochránce 
knih.Děti obdržely jmenovací glejt, knížku 
a malé dárečky.Tomuto slibu byla rovněž pří-
tomna paní ředitelka MŠ Dana Lérová, která 
dětem popřála krásné prázdniny.Věříme, že 
i když děti opustí MŠ a brzy se z nich stanou 
školáci, zůstanou věrny knížkám a stanou se 
z nich opravdoví čtenáři. Chtěly bychom touto 
cestou poděkovat paní knihovnici Mgr. Petře 
Růžičkové a Martině Dolasové za obětavou 
práci s dětmi a těšíme se na další spolupráci.

Henrieta Čajková, Simona Slížková

V dubnovém čísle jsme Vás 
informovali o úspěchu komor-
ních souborů s převahou smyč-
cových nástrojů v okresním 
kole soutěže ZUŠ. Naše dvě 
tria nezahálela a v krajském 
kole, které se konalo 4. až 5. 
dubna, vybojovala ve svých 
kategoriích krásná umístění. 
Soubor ve složení Markéta 
Linhartová a Marie Anna Majerová – housle, 
Eliška Burdová – klavír se umístil na krásném 
3. místě. Mladší trio ve složení Jana Burdová 
a Petra Sobolová housle, Klára Kaňáková – kla-
vír se umístilo na 1. místě a postoupilo do celo-
státního kola.

Celostátní kolo se v letošním 
roce konalo v krásném prostředí 
Jindřichova Hradce. V přípravě 
na tento vrchol soutěžní sezóny 
napnula děvčata v čele se svými 
učitelkami všechny síly, aby 
jejich reprezentace vyzněla co 
nejlépe. Poctivá práce přinesla 
sladké ovoce v podobě 3. místa 
a tři krásně prožité dny v nádher-

ném prostředí.
Fantastická nálada přetrvala celou cestu domů, 

kde mladé slečny čekalo ještě ocenění a děkovný 
list za reprezentaci Moravskoslezského kraje.

Vedení Základní umělecké školy E. Runda

zUŠ e. runda bodovala

Besídka pro maminky k jejich svátku

Leckdo považuje školní družiny za jakousi 
„hlídárnu“ dětí, kde si mladší žáci užijí pouze 
pastelek, stavebnic nebo míčových her na hřišti. 
Ale moje děti ve školní družině každý rok 
vymýšlejí nové pohádky, písničky a tanečky, 
kterými překvapí maminky na besídkách 
i ostravskou veřejnost na přehlídce činnosti 
školních družin „Matička“. Již 8 let připravuje 
paní Simona Kupcová Jánská tuto přehlídku se 
svým tanečním souborem Hopík nejen v rámci 
Ostravy. Já jsem se s dětmi účastnila všech roč-
níků. Někdy s tanečky, jindy s kytarou, ale vždy 
se nám akce líbila.

Letos hrozilo, že Matička nebude. Veliké 
kulturáky, jako například KD Akord, kde jsme 
vystupovali loni, jsou právě v rekonstrukci. Na 
redakční radě „Rabek“ jsem si posteskla, že je to 
dětem líto. Paní starostka Mgr. Šárka Tekielová 
nám ovšem nabídla řešení. Uspořádat letošní roč-
ník „Matičky 2013“ alespoň v menším rozsahu 
u nás ve Společenské domě Bartovice pod zášti-
tou městského obvodu Radvanice a Bartovice.

Po poledni 5. června se začaly do Bartovic 
sjíždět děti z různých škol z Ostravy, ale také 

z Hlučína a z Opavy. Pak proběhly prosto-
rové zkoušky a generálka Matičky. O půl páté 
odpoledne již rodiči zaplněný sál překvapeně 
reagoval na nádherná vystoupení, skvělé kos-
týmy. Někteří mi řekli, že ani nemohli poznat 
svoje dítko, jak suverénně před plným sálem 
vystupuje.

Moje děťátka zahrála vtipně svoje scénky 
z pohádky Mrazík. Hráli skvěle a ještě lépe tan-
čili. Pak jsem se ptala, která další škola se dětem 
také líbila. Někoho nadchlo, že paní vychova-
telka v družině s prvňáčky tančí orientální 
tance, jinému se zase líbil aerobic nebo country 
tanec. V jedné družce cvičí taneční gymnastiku, 
jinde zase trénují malé mažoretky.

Zkrátka jsme dokázali široké veřejnosti 
napravit obecné povědomí o činnosti mnohých 
školních družin. Akce měla podle mého mínění 
veliký úspěch, i když byla poněkud komornější. 
Už se těším, co moje děti vymyslí na příští roč-
ník Matičky.

Lenka Laštuvková,
vedoucí vychovatelka ŠD ZŠ Vrchlického

Fotografie najdete na poslední straně.

Přehlídka školních družin „matička 2013“ 
se konala v Ostravě-Bartovicích

děti v městském obvodu 
bavil kouzelník

Poslední květnový den připravil městský 
obvod pro malé i větší děti akci ke Dni dětí – kou-
zelnické představení Pavla Kožíška „S kouzly 
kolem světa“. Akce byla pro všechny děti 
z místních škol a školek, ale přihlásit se mohly 
také děti, které v městském obvodě bydlí, ale 
školu navštěvují jinde. Podle ohlasů, které byly 
vidět přímo v sále, si zejména ty nejmenší děti 
kouzelnickou atmosféru maximálně užívaly. 
Fotografie naleznete na zadní straně, další pak 
na http://radvanicefoto.rajce.idnes.cz a krátkou 
reportáž na http://rab.tvova.cz.

Jan Maceček, odbor OaVV
Foto: BcA. Roman Pecháček



1. Pondělí Otevřený klub BARAK 
Prázdninový program pro děti a mládež, od 9:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 80 Kč/1 hod.

2. Úterý Otevřený klub BARAK 
Prázdninový program pro děti a mládež, od 9:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.
ZUMBA 
Lektorka Ivana Pawlasová. V 18:30 hodin, hlavní sál. Cena 60 Kč.

3. Středa Otevřený klub BARAK 
Prázdninový program pro děti a mládež, od 9:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 80 Kč/1 hod.

4. Čtvrtek Otevřený klub BARAK 
Prázdninový program pro děti a mládež, od 9:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 80Kč/1 hod.

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

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

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

8. Pondělí Otevřený klub BARAK 
Prázdninový program pro děti a mládež, od 9:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 80 Kč/1 hod.

9. Úterý Otevřený klub BARAK 
Prázdninový program pro děti a mládež, od 9:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 80 Kč/1 hod.

10. Středa Otevřený klub BARAK 
Prázdninový program pro děti a mládež, od 9:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 80 Kč/1 hod.

11. Čtvrtek Otevřený klub BARAK 
Prázdninový program pro děti a mládež, od 9:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 80 Kč/1 hod.

12. Pátek Otevřený klub BARAK 
Prázdninový program pro děti a mládež, od 9:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 80 Kč/1 hod.

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

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

15. Pondělí Příměstský tábor městského obvodu Radvanice a Bartovice 
Od 7:30 do 15:30 hodin.
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.

16. Úterý Příměstský tábor městského obvodu Radvanice a Bartovice 
Od 7:30 do 15:30 hodin.
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.

17. Středa Příměstský tábor městského obvodu Radvanice a Bartovice 
Od 7:30 do 15:30 hodin.
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.

18. Čtvrtek Příměstský tábor městského obvodu Radvanice a Bartovice 
Od 7:30 do 15:30 hodin.
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.

19. Pátek Příměstský tábor městského obvodu Radvanice a Bartovice 
Od 7:30 do 15:30 hodin.
Otevřený klub BARAK 
Zábavný kulturní program pro děti a mládež, od 13:00 do 18:00 
hodin. Vstup zdarma. Velký sál.

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

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

22. Pondělí Prázdninový kurz tvůrčího psaní – 1. a 2. lekce 
Výuka od 16:00 do 18:00 hodin, cena kurzu 10 lekcí/1000 Kč.
Otevřený klub BARAK 
Prázdninový program pro děti a mládež, od 9:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 80 Kč/1 hod.

23. Úterý Prázdninový kurz tvůrčího psaní – 3. a 4. lekce 
Výuka od 16:00 do 18:00 hodin.
Otevřený klub BARAK 
Prázdninový program pro děti a mládež, od 9:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 80 Kč/1 hod.

24. Středa Prázdninový kurz tvůrčího psaní – 5. a 6. lekce 
Výuka od 16:00 do 18:00 hodin.
Otevřený klub BARAK 
Prázdninový program pro děti a mládež, od 9:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 80 Kč/1 hod.

25. Čtvrtek Prázdninový kurz tvůrčího psaní – 7. a 8. lekce 
Výuka od 16:00 do 18:00 hodin.
Otevřený klub BARAK 
Prázdninový program pro děti a mládež, od 9:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 80 Kč/1 hod.

26. Pátek Prázdninový kurz tvůrčího psaní – 9. a 10. lekce 
Výuka od 16:00 do 18:00 hodin.
Otevřený klub BARAK 
Prázdninový program pro děti a mládež, od 9:00 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. Sobota REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 100 Kč/1 
hod.

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

29. Pondělí Otevřený klub BARAK 
Prázdninový program pro děti a mládež, od 9:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 80 Kč/1 hod.

30. Úterý Otevřený klub BARAK 
Prázdninový program pro děti a mládež, od 9:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 80 Kč/1 hod.

31. Středa Otevřený klub BARAK 
Prázdninový program pro děti a mládež, od 9:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 80 Kč/1 hod.

PrOGram
sPOleČeNsKÉHO dOmU v OsTravĚ -BarTOvIcÍcH ČerveNec 2013

ELEKTROINSTALACE
slaboproud, silnoproud, revize, fotovoltaické elektrárny,

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



Termín prvního závodu v červenci patří už 
tradičně v kalendáři mezinárodní motocyklové 
federace FIM Europe radvanickému pořadateli 
RABA Motosport, který na zdejší 3,5 km dlouhé 
závodní trati pořádá 5. ročník mezinárodních 
závodů silničních motocyklů a sajdkár. Okruh 
Františka Bartoše se stal během krátké doby nedíl-
nou součástí významných akcí statutárního města 
Ostravy, které je i tentokrát hostitelem a partne-
rem závodu, záštitu nad závodem převzali Ing. Jiří 

Hrabina, náměstek primátora statutárního města 
Ostrava a Martin Sikora, náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje.

Během čtyřleté historie zde startovali závod-
níci z 13 zemí, letos se poprvé 
můžeme těšit i na účastníka 
ze zámoř í Er ica Lencera 
z Austrálie, který bude star-
tovat v závodě současných 
motocyklů do 250 ccm. Během 
2 dnů se představí postupně 
v 7 závodech na 160 závodníků 
z 10 zemí včetně všech vítězů 
loňských závodů. Největší sou-
boje se očekávají ve třídě do 
600 ccm, kde se proti loňskému 
mist ru ČR a absolutnímu 

vítězi Okruhu Františka Bartoše 2012 Martinu 
Holoubkovi postaví letos nejrychlejší Čech Marek 
Červený, Jochen Rotter z Rakouska a Švéd Morgan 
Rejnas, všichni 3 nováčci ostravského závodu. 
Zajímavým zpestřením bude start německých 
sourozenců Schustrových – Wolfgang vloni vyhrál 
silně obsazený závod do 250 ccm, jeho sestra 
Natálie je jednou z 10 přihlášených dívek, které 
budou startovat v závodech do 125 ccm, 250 ccm 
a v závodě sajdkár. Velkým lákadlem pro diváky 
je i finálový závod mistrovství České republiky 
Supermono do 800 ccm, neboť právě v Ostravě se 
rozhodne o vítězi tohoto šampionátu. Atraktivní 
podívanou slibuje závod sajdkár, kde se mezi 15 
přihlášenými vzájemně utká domácí posádka 
a dvojnásobní vítězové radvanického závodu 
Richard Bílý a Milan Vorel s mistry Německa 
Klaus de Montem a Michaelem Wornerem.

Dvoudenní program zahájí v sobotu 13. 7. 
v 9.15 tréninkové jízdy, v neděli 14. 7. od 9 hodin 
se v doprovodném programu uskuteční setkání 
legend, jízdy prototypů studentů vysokých škol 
a vozidel zapůjčených z Technického muzea 
TATRA v Kopřivnici. V 10 hodin pak bude zahá-
jen hlavní program včetně slavnostního zahájení. 
Závodní okruh se uzavírá pro běžný provoz po 

oba dny vždy v 9 hodin. Občané 
Radvanic a Bartovic mají vstup 
v sobotu i v neděli zdarma.

Pořadatelé z RABA Moto-
sport připravují závod na vysoké 
úrovni, a tak nezbývá než doufat, 
že o kvalitě celého sportovního 
víkendu nebude rozhodovat 
počasí, a že i ti nahoře se rádi 
kouknou na pěkné závody.

Ing. Jan Lindner,
tajemník závoduNejdále to má do Radvanic Eric  Q

Lenser z Austrálie
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

rychlé motocykly v radvanicích opět mezinárodně

Největší favorit letošního závodu do 600 ccm  Q

Marek Červený

KOMINICTVÍ 
RADOVAN

Radovan Polakovič, IČO: 74447971, 
tel.: 605 379 799,

e-mail:  
kominictviradovan@seznam.cz

Nabízím Vám:
•	 Pravidelnou	kontrolu	
spalinových	cest	dle	vyhlášky	
č.	91/2010	Sb.	se	zprávou	
o	provedení	kontroly

•	 Čištění	komínů	a	kouřovodů
•	 Vložkování	komínů	(na	tuhá,	

kapalná i plynná paliva) 
nerezovými	vložkami

•	 Opravy	komínů	(např.	sanace	
komínových	hlav)

inzerce

RESTAURACE NA LIPINĚ * BAJGER *
Těšínská 64/359, Ostrava ‑Radvanice

OPĚT OTEVŘENA!
Provoz zahájen 

od 10. července 2013
denně 10:00–22:00

Na čepu: Radegast 10° a 12°  
Velkopopovický kozel světlý a tmavý

ŠIPKY * KARTY * STOLNÍ HRY

Těšíme se na Vaši návštěvu
Petro Šmarhovyč, Tomáš Mokroš
FB: Restaurace Na Lipině – Bajger

28. října 168, 709 00 Ostrava
tel.:	596	637	000,	596	637	003,	
mobil:	603	596	625
E	‑mail:	ckalb@atlas.cz	www.ckalb.net

22. sezóna: pobyty 2013
PODĚBRADY

8	dní,	hotelové	ubytování	3*	se	snídaní	–	2.890,–	
LUHAČOVICE

8	dní,	ubytování	v	penzionu	se	snídaní	–	2.890,–	
pobyty	„AKTIVNÍ	SENIOR“

PIEŠŤANY
4	dny,	hotelové	ubytování	4*	s	polopenzí,	 

3	procedury	–	3.100,–	
6	dní,	hotelové	ubytování	4*	s	polopenzí,	 

3	procedury	–	4.590,–	
VYSOKÉ TATRY: PODBANSKÉ
5	dní,	hotelové	ubytování	2*	s	polopenzí,	 

bazén	+	sauna,
50%	sleva	na	procedury	(možnost	prodloužení	

pobytu)	–	2.790,–	
Dále nabízíme: zájezdy	LAST	MINUTE,	pobytové	
a	poznávací	zájezdy	do	celého	světa,	letecké	

víkendy,	letenky	a	autobusové	jízdenky,	pojištění	
do	zahraničí…

www.ckalb.net
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dĚTSký dEN S kOUzELNíkEm kOžíškEm

hASIčSká SOUTĚž V RAdVANICíCh

PŘEhLídkA škOLNíCh dRUžIN mATIčkA

LOUčENí S PŘEdškOLáky


