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Starostka městského obvodu Mgr. Šárka 
Tekielová přijala na radnici krajské vítěze 
dopravní soutěže ze IV. B Základní školy 
Vrch l ického,  od louče ného  p r a cov i š t ě 
Bartovická, s jejich tř ídní učitelkou Mgr. 
Radmilou Sulkovou. Starostka jim poděkovala 
za vzornou reprezentaci školy nejen v krajském 
kole, ale také v celostátním a předala jim malé 
dárky. Více si o soutěži přečtěte na straně 8.

(RED)
Foto: Bc. Šárka Krkošková

V Radvanicích bude letní kino. Postarala se o to starostka městského 
obvodu Mgr. Šárka Tekielová, z jejíž hlavy nápad vzešel. 

„Letní kino patří k prázdninové atmosféře a každý, kdo někdy promí-
tání pod širým nebem zažil, potvrdí, že je to skvělý zážitek. Jsem hrozně 
ráda, že to mohou zažít i naši občané,“ řekla starostka.

Na jaký film se mohou lidé těšit? Na Okresní přebor – Poslední zápas 
Pepika Hnátka. Film režiséra Jana Krušinovského vychází z populárního tele-
vizního seriálu Okresní přebor. Jak sám název naznačuje, ve filmu se objeví 
legendami opředená postava trenéra s licencí – Josefa Hnátka. Protože v samot-
ném seriálu se tento muž vyskytoval pouze jako popel rozprášený na houslickém 
hřišti, rozhodli se tvůrci, že ho divákům představí i ve své živoucí podobě. 

Příběh celovečerního filmu je tak situován do doby jeho života a roze-
hrává dilema muže, pro něhož je fotbal celý jeho život. Dokonce víc než 
život. Titulní roli houslické persóny ztvárnil divadelní režisér, umě-
lecký šéf pražského Dejvického divadla a příležitostný herec Miroslav 
Krobot. V dalších rolích diváci uvidí například populárního herce Ondřeje 
Vetchého v nezapomenutelné roli„Jiřiny‟, fotbalisty Jirky, který fotbal 
nejen hraje, ale takého jím žije.

A kde a kdy se bude promítat? V areálu Tělovýchovné jednoty Sokol 
Radvanice, a to 29. srpna od 21. hodin. Vstupné na promítání je zdarma, 
nebude chybět nabídka občerstvení, které si lidé mohou zakoupit.

„Věřím, že si občané tuto příležitost nenechají ujít a společně se potkáme 
u tohoto zážitku pod širým nebem,“ říká starostka Mgr. Šárka Tekielová.                                                                

PaedDr. Zuzana Sedláčková

Vítězové 
dopravní soutěže 
na radnici

V radvanicích bude letní kino. přijďte se podívat!
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Kácení dřevin 
v zahradách

Dne 15. července 2013 nabyla účinnosti 
vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin 
a povolování jejich kácení, která př ináší 
zásadní změnu v přístupu ke kácení dřevin 
v soukromých zahradách. Majitel zahrady 
již nemusí ve správním řízení žádat o povo-
lení pokácet stromy, které se nachází na jeho 
zahradě. Zahrada je pro potřeby navrhované 
vyhlášky definována jako pozemek u byto-
vého domu nebo u rodinného domu v zastavě-
ném území obce, který je stavebně oplocený 
a nepřístupný veřejnosti. Všechny tyto znaky 
musí zahrada splňovat současně. V případě, že 
některý z výše uvedených znaků nebude splněn, 
zůstává povinnost vlastníka pozemku, na kte-
rém dřevina roste, požádat příslušný správní 
orgán o vydání rozhodnutí o povolení kácení.

Pavla Kolářová, odbor SŘDaŽP

moštování
Začínáme moštovat od 17. srpna 2013:
každou středu 15.00–17.00
každou sobotu 8.00–12.00

V naší moštárně vedle hasičské zbroj-
nice v areálu úřadu městského obvodu 
v Radvanicích. Moštujeme umyté, neshnilé 
a zralé ovoce. V případě většího množství 
lze po domluvě moštovat i v jiném termínu. 
Bližší informace na tel.: 595 178 660, pan 
Pěčka.  (RED)

V našem městském obvodu vyroste další 
odpočinková zóna, a to na místě, kde mělo 
stát úplně něco jiného. Na dvou pozemcích 
u kostela chtěla totiž soukromá firma vybu-
dovat pneuservis a vedení městského obvodu 
je toho názoru, že k sakrální stavbě a ke hřbi-
tovu, taková stavba nepatří. Požádalo tedy 
statutární město Ostravu o odkoupení před-
mětných pozemků.

Městský obvod Radvanice a Bar tovice 
ny n í  z í ska l  dot ac i  ve  v ýši  514.0 0 0 Kč 
z Fondu životního prostředí města Ostravy 

na realizaci záměru parkových úprav dvou 
pozemků u kostela na ulici Těšínská. Občané 
se tak mohou těšit, že na nevzhledném místě 
vyroste další zelená oáza klidu, kam mohou 
zavítat nejen lidé vracející se z návštěvy 
hřbitova.

V současné době oba pozemky vizuelně 
splývají. Na pozemcích je souvislý porost 
tvořený náletovými dřevinami ( jíva, bříza, 
javor, topol). Jedná se o živelně rostlý cha-
otický vegetační kryt pásma mezi staroby-
lým parčíkem před katolickým kostelem (ze 
severu) a deskovým oplocením areálu pod-
nikatelských aktivit (z jihu). Pozemky jsou 
dlouhá léta neudržované, nepůsobí esteticky 
a degradují tak okolní krajinu. 

C í l e m  p r o j e k t u  j e  p a r kov á  ú p r av a 
pozemků, navazující na letitý parčík s lipo-
vou alejí v čele již historické sakrální stavby 
kostela Neposkvrněného početí Panny Marie 

(r. 1907). Celkem je řešeno 1571 m2. V rámci 
realizace projektu bude provedeno celo -
plošné mýcení porostů včetně odstranění 
pařízků, odstranění starého travního drnu, 
celkové vyčištění plochy, kultivace pozemku 
(rozrušení povrchu, bránování, smykování, 
uválení), jemná modelace terénu a následně 
vysazení nové zeleně, která přispěje ke zlep-
šení silně znečištěného ovzduší v městském 
obvodu. V prostoru bude vysazena doplňu-
jící zeleň ve třech vegetačních patrech, která 
doplní stávající vzrostlé lípy. 

Součástí parkových úprav předmětných 
pozemků je i vybudování dlážděného chod-
níčku a umístění mobiliáře (lavičky, odpad-
kové koše). 

Předpoklad realizace projektu je ř íjen 
2013.

Pavla Kolářová, odbor SŘDaŽP

Statutární město Ostrava přispělo našemu 
městskému obvodu i v letošním roce na příměst-
ský tábor pro děti v rámci prevence kriminality 
částkou 80 000 Kč. Za tuto částku jsme naplá-
novali dva týdenní turnusy pro děti ze sociálně 
slabých rodin a z rodin, které jsou z oblasti ohro-
žené kriminalitou mládeže. 

Ve dnech od 15. 7. do 19. 7. 2013 proběhl 
první turnus pro 20 dětí. Program byl rozmanitý. 
Hned v pondělí děti navštívily novou expozici 
technické památky v oblasti Dolních Vítkovic. 
V úterý si vyjely historickou tramvají Barborkou 
do lesní školky v Bělském lese. Ve středu navští-
vily dopravní hřiště a Hasičské muzeum. Ve 
čtvrtek byl přistaven ke Společenskému domu 
v Ostravě-Bartovicích, kde bylo stanoviště 

tábora, zájezdový autobus, v němž se děti 
odvezly do HEI PARKU s letní bobovou dráhou 
v Tošovicích. V pátek byl slavnostně ukončen 
první turnus tábora s kulturním programem 
plným zpívání, tančení a hudebního představení 
zpěvačky Genny Ciatti. Děti zhlédly ukázku 
výcviku psů městské policie a také přišla paní 
malířka namalovat dětské obličejíky krásnými 
barevnými kreacemi. 

Tábor proběhl za aktivní spolupráce stráž-
níků z úseku prevence kriminality Městské 
policie Ostrava a Otevřeného klubu pro děti 
a mládež BARAK v Ostravě-Bartovicích. 
Počasí bylo celý týden nádherné a děti si odnesly 
plno skvělých zážitků.

Text a foto Ing. Kateřina Tomanová

Rada městského obvodu na své 60. schůzi 
konané dne 19. června 2013:

rozhodla o pořadí nabídek na veřejnou • 
zakázku malého rozsahu „Opravy výtluků 
místních komunikací na území městského 
obvodu Radvanice a Bartovice v roce 2013“ 
a uzavření smlouvy o dílo uchazečem – 
ELSPOL spol. s r.o. Řepiště,

potvrdila ředitelku MŠ Ostrava -Radvanice, • 
Těšínská 279, p.o., Danu Lérovou ve funkci.

Rada městského obvodu na své 61. schůzi 
konané dne 3. července 2013:

rozhodla o pořadí nabídek na veřejnou • 
zakázku malého rozsahu „Úprava pozemků 
na p.č. 3/2, 35/3 v k.ú. Radvanice“ a uzavření 
smlouvy o dílo s uchazečem – Ostravské 
městské lesy a zeleň, s.r.o., Ostrava,
vyslovila souhlas s uzavřením darovací • 
smlouvy mezi Mateřskou školou Ostrava-
-Radvanice, Těšínská 279, p.o., jakožto 

obdarovaným a RABA Motospor t o.s., 
Ostrava, jakožto dárcem, jejímž předmětem 
je finanční dar ve výši 3 000 Kč na úhradu 
dopravy dětí základní školy na školní výlet.

Rada městského obvodu na své 7. mimo-
řádné schůzi konané dne 10. července 2013:

rozhodla o jmenování do funkce ředi-• 
telky Základní školy Ostrava–Radvanice, 
Trnkovecká 55, p.o., Mgr. Věru Kuchařovou, 
s účinností od 1. 8. 2013.

Mgr. Luboš Niessner,  
vedoucí odboru OaVV

plocha u Římskokatolického kostela se bude měnit

proběhl 1. turnus příměstského tábora

z jednání místní samosprávy
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Společná výzva ministerstva životního 
prostředí a Moravskoslezského kraje pro 
podávání žádostí o výměnu kotlů odstarto-
vala dnem 1. 7. 2013. 

Dotační program, který vznikl na základě 
spolupráce Moravskoslezského kraje a minis-
terstva životního prostředí a jehož cílem je 
zlepšení kvality ovzduší v kraji, zaznamenal 
nebývale velký zájem ze strany veřejnosti. Pro 
tuto výzvu Moravskoslezský kraj a minister-
stvo životního prostředí společně alokovali 60 
milionů korun, což znamená, že 30 milionů 
uvolní kraj a 30 milionů ministerstvo. Národní 
program přináší oproti předchozím výzvám 
i některé novinky, mezi něž patří např. rozšíření 
typů podporovaných kotlů o kotle zplyňovací 

a plynové. V této souvislosti byla upravena 
také výše dotace, a to v závislosti na typu pod-
porovaného kotle. Novinkou je také seznam 
podporovaných kotlů, který bude zveřejněn 
a spravován Státním fondem životního prostředí 
ČR. V rámci 1. Společné výzvy MŽP a MSK 
bude také možné podat žádost o dotaci prostřed-
nictvím poštovních služeb.

Dotační program se zaměřuje především na 
obyvatele, kteří provozují dnes již nevyhovující 
kotle na tuhá paliva, a směřuje je k tomu, aby 
zvážili změnu systému vytápění nemovitostí 
a s využitím dotace snížili své náklady na poří-
zení nového vytápění. V průběhu příštích něko-
lika let tak budou muset stejně učinit, protože 
jejich kotel už nebude emisně vyhovovat nové 

legislativě na úseku ochrany ovzduší. Tento pro-
gram jim dává šanci učinit tak včas a s výrazně 
nižšími náklady.

Občané, kteří o dotaci požádají, dostanou 
do tří měsíců od podání žádosti vyrozumění, 
zda jim finance na nový kotel budou poskyt-
nuty, či nikoliv. Úspěšní žadatelé pak mají devět 
měsíců na to, aby zlikvidovali starý kotel, kou-
pili a instalovali nový a předložili kompletní 
doklady ke kontrole. Finance žadatelé obdrží 
na svůj účet do třiceti dnů po podpisu smlouvy 
o poskytnutí dotace.  Zdroj: MSK

V sobotu 27.7. se konala již XIX. Bartovická 
pouť ke Sv. Anně. Pro ty nejmenší byla připra-
vena housenková dráha, řetízkový kolotoč, ská-
kací trampolíny, pro ty odrostlejší pak oblíbená 
lavice a autodrom. Tuto nabídku nově doplnil 
aquazorbing a taktéž poprvé se u nás představil 
parní vláček s opravdovou parní lokomotivou. 
Chybět samozřejmě nemohl ani stánkový pro-
dej, ať už s občerstvením, které ostatně v hor-
kém sobotním odpoledni bylo více, než třeba, 
s cukrovinkami, hračkami, oříšky, nafukova-
cími balónky nebo třeba dekorativními svícny 
a svíčkami. K tomu samozřejmě hlavní pro-
gram na pódiu, kde své umění ukázali nejprve 
žongléři a po nich Divadélko Kaňka s pohád-
kou pro děti. Ukázat se přišli také kynologové 
ze ZKO Šenov a po nich se na pódiu předsta-
vil bubenický orchestr BORIS, následovaný 
„zpívajícím bubeníkem“ Vítězslavem Vávrou. 
K nám sice dorazil bez bubnů, tedy jako zpě-
vák, což mu však nebránilo v tom, aby starší 
generaci potěšil a té mladší ukázal, že jeho 
tehdejší hity jsou známé i dnes. Po bohaté 
tombole pak navázala skupina HEC, která 
s malou přestávkou na ohňostroj hrála až do 
pozdních nočních hodin. Velké díky pak patří 
i všem, kteří přispěli hodnotnými cenami do 
tomboly. Tímto jim srdečně děkujeme a uvá-
díme i jejich seznam:

Statutární město Ostrava - městský obvod 
Radvanice a Bartovice, Mgr. Šárka Tekielová 
– starostka, Ing. Štěpán Košťál – místostarosta, 
Richard Dudek, DiS. – místostarosta, David 
Blažek – radní městského obvodu, Bc. Aleš 
Boháč – radní městského obvodu, Vojtěch Mynář 
- poslanec EP, Ing. Pavel Rais - radní městského 
obvodu, Cukrářství AKNEL, Mgr. Luboš 
Niessner, INTOZA s.r.o., Radim Hofbrucker – 
Restaurace Hastrman, Karel Duba – Restaurace 
SD Bartovice, David Zbavitel,  fa Jiří Krzywoň, 
SDH Radvanice, Šárka Mendlová, Květinářství 
Pavlína Kozlová, ETVM s.r.o., SDH Bartovice, 
Restaurace U Břenků, Český svaz zahrádkářů 
Ostrava – Bartovice, Řeznictví Rada, Milan 
Lukáš, Vinný sklep U Sládků, COPY STAR s.r.o., 
Ing. Kateřina Tomanová, Kultura pro Slezskou 
Ostravu o.s., Jiří Nadkanský, Český svaz vče-
lařů Ostrava – Bartovice, Kanalizace Jiří Duda,  
Český svaz zahrádkářů Ostrava – Radvanice, 
fa JAS – Miroslav Langr, Myslivecké sdružení 
Bučina, Repronis,Denis Kebab, Martin Horák, 
Cartouche plus s.r.o.

K tradiční tombole patří i to, že některé z cen 
zůstanou nevyzvednuty. Letos se jedná o cenu č. 
49 – kapesní svítilnu a houbařský nožík (bílý los 
č. 77), cenu č. 50 – lahev Myslivce a knihy (žlutý 
los č. 148) a cenu č. 67 – balíček hraček (modrý 
los č. 138). Pokud máte některý z uvedených 

losů, můžete si svou cenu vyzvednout na Úřadě 
městského obvodu Radvanice a Bartovice v kan-
celáři č. 1 a to do 30. září 2013.

rozloučení IX. a
Poslední školní den jsme se rozloučili 

s naší milovanou školou. Rozloučení probí-
halo v obřadní síni Úřadu městského obvodu 
Radvanice a Bartovice ve společnosti naší 
paní třídní učitelky Mgr. Petry Příkopové, paní 
ředitelky školy Mgr. Hany Ostřanské, paní 
zástupkyně ředitele školy Mgr. Hany Němcové 
a samozřejmě paní starostky Mgr. Šárky 
Tekielové. Paní starostka s paní ředitelkou nám 
věnovaly krásné dárky a pamětní listy, za které 
moc děkujeme.
 ZŠ Vrchlického, Lucie Linhartová, žákyně IX. A

Fotografie najdete na poslední straně.

Hostem na pouti byl Vítězslav Vávra

Lidé mohou znovu žádat o kotlíkové dotace

Statutární město Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice vám v letošním roce při-
pravilo hromadné očkování psů proti vzteklině.

Očkování provede privátní veterinární 
služba (MVDr. Ivo Šimoník, CSc.) u psů star-
ších 6 měsíců. Očkování je povinné na základě 
zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 
a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), ve znění pozdějších před-
pisů,
V ÚTerÝ 10. zÁŘÍ 2013:

v 8.00–11.00 hodin a ve 14.30–16.00 hodin • 
 v Ostravě -Radvanicích ve dvoře radnice,

ve 12.30 – 14.00 hodin v Ostravě- Bartovicích • 
 na hřišti u hasičské zbrojnice.

Upozornění!
Cena za očkování je stanovena ve výši 100 Kč. 

Poplatek bude vybrán v místě konání očkování. 
V ceně je zahrnut veterinární výkon, cena vakcíny 
a zdravotnického materiálu, potvrzení o očkování. 

Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby před-
vedení psi byli opatřeni náhubkem a doprová-
zela je dospělá osoba.

Náh rad n í te r mín očkován í nen í s t a -
noven.  Maji t elé  psů mají  mož nost  psy 
dovakcínovat ve veterinární ordinaci v Ostravě-
Michálkovicích (pondělí–pátek od 15.00 do 
19.00 hodin), případně si očkování zajistit v jiné 
veterinární ordinaci již za plnou cenu.

Mgr. Šárka Tekielová, starostka

povinné očkování psů proti vzteklině

foto: BcA. Roman Pecháček
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V d nešn í m d í le  z k usí me p řed s t av i t 
Český červený kříž. Navazuje na činnost 
Československého červeného kříže a vznikl 
v roce 1993 po rozdělení Československa. Od 

80. let minulého století  
stojí v jeho čele bývalá 
z d r a v o t n í  s e s t r a 
Arnoštka Marcisová. 
Ta do této organizace 
vstoupila 1. 3. 1951 
a letos v květnu její obětavou a neúnavnou čin-
nost ocenilo vedení ČČK a udělilo jí v prostorách 
Senátu Pamětní list. 

„Do Radvanic jsem se přistěhovala v roce 1975, 
tehdy vedl ČČK doktor Nohel a vedení jsem pře-
brala v 80. letech po paní Šnapkové,“ říká paní 
Marcisová. Kdysi měl ČČK 200 členů, dnes se 
jejich počet pohybuje kolem 60 členů. „Stárneme 
a mladým se nechce,“ povzdechne si. Nicméně to 
u ní až tak neplatí. Celá její rodina patří k „červeno-
křižákům“, jak organizaci sama nazývá. U ČČK 

byl její manžel, dcera je 
ředitelkou Oblastního 
spolku ČČK Ostrava 
a vnuci a vnučky jdou 
stejnou cestou.

Či n nos t  ČČK se 
zaměřuje hlavně na školení a přednášky pro 
školy a veřejnost, navštěvují své členy při růz-
ných výročích či nemoci, na Vánoce chystají 
balíčky. Členové ČČK nechybějí na Bartovické 
pouti, kde mají svůj stánek s kvizy a soutěžemi.

Svoji  č i n nos t  ČČK spoji l  s  K lubem 
důchodců Radvanice, který už 27 let vede také 
paní Arnoštka Marcisová. Společně jezdí na 
zájezdy a společně pořádají i některé akce. „Již 
15 let jezdíme na Javorník na Slovensku a už 

se na to všichni moc 
těšíme. Cítíme se tam 
jako doma,“ vypráví 
s úsměvem.

PaedDr. Zuzana 
Sedláčková

Festival na hradě
Š e s t ý  r o č n í k  S l e z s k o o s t r a v s k é h o 

Rock-Festu open air se uskuteční opět na 
Slezskoostravském hradě dne 24. srpna 2013 
od 11.30 do 23 hodin. Hudební festival se bude 
konat na dvou pódiích – Nádvoří STAGE a Aréna 
STAGE, kde v poledních hodinách vystoupí mladé 
kapely, vítězové soutěží Boom Cup a Radegast 
Líheň a od odpoledních se mohou fanoušci těšit 
na Arakain, Kurtizány z 25. Avenue, Cold Cold 
Ground, Abi Gail a další.  (RED)

Knihovnice ve svém cyklu rozhovorů 
Knihovna mě oslov uje  zpov ídaly  ředi -
telku Mateřské školy Slunečnice v Ostravě- 
-Radvanicích Danu Lérovou. 

Jedno slovo, které vás napadne, když se 
řekne:

knihovna – budova, místnost, kde jsou seřa-
zeny knihy různých žánrů,

čtení – získávání nových poznatků,
knihovník – osoba, která zajišťuje chod 

knihovny,
spisovatel – p. Zuzana Pospíšilová je 

maminka dvou holčiček, které navštěvovaly 
naši MŠ, a píše krásné knihy pro děti.

Pracujete s dětmi předškolního věku. 
Napadá vás titul knihy, který se po generace 
stále těší zájmu dětí v této věkové kategorii?

Kniha od Bohumila Říhy „Honzíkova 
cesta“. Již před 30 lety jsem knihu četla dětem 
v mateřské škole a jako kdysi, tak i dnes se děti 
při čtení knihy těší na pokračování příběhu 
kluka Honzíka, který jede vlakem navštívit svou 
babičku a dědu.

Po celý školní rok děti z „vaší“ MŠ dochá-
zejí do knihovny v Radvanicích. Pokaždé, 
když se loučíme, se jich ptáme, jestli se jim 

návštěva knihovny líbila a jestli přijdou 
zase. Jejich ohlasy bývají kladné. Myslíte si, 
že si děti v takto útlém věku něco užitečného 
z návštěvy knihovny odnesou, že to v nich 
zanechá „stopu“ i do budoucna?

V prvé řadě bych chtěla poděkovat Mgr. 
Martině Dolasové a Petře Růžičkové za spolu-
práci a iniciativu, kterou vynakládají při přípravě 
programu pro předškoláky. Opravdu se dětem 
akce v knihovně líbí. Nejen v MŠ, ale i od vás 
získávají mnoho podnětů (jak zacházet s knihou, 
seznámení s ilustrátory atd.), které jsou důležité 
pro rozvoj dětské osobnosti. Jsem přesvědčena, 
i když děti odejdou z MŠ, tak k vám do knihovny 
si i v dalších letech cestu najdou. 

Mnoho lidí si bez knihy svou dovolenou 
neumí představit. Patříte k nim také? 

Já svou dovolenou trávím většinou aktivně, 
takže na knihu nezbývá čas. Ale samozřejmě, 
když mám volnou chvíli, tak si ráda knihu přečtu. 
Nejraději čtu knihy autobiografické a knihy, kde 
se odehrávají příběhy podle skutečné události,  
např. kniha od Corinne Hofmannové „Bílá 
Masajka“.

Čtenáři si vybírají četbu mimo jiné i podle 
toho, jakou mají zrovna náladu. Napište, v jakém 
emocionálním rozpoložení byste sáhla po násle-
dujících titulech: Jane Austenová: Rozum a cit, E. 
L. James: Padesát odstínů šedi, Helene Tursten: 
Vrah v temnotě, Karel Hynek Mácha: Máj, 
František Hrubín: Špalíček pohádek, Barbara 
Nesvadbová: Bestiář, James Herriot: To by se 
zvěrolékaři stát nemělo, Milan Kundera: Žert.

I když jsem některé vámi nabízené tituly 
četla, tak nejsem typ člověka, který si knihy 
vybírá podle momentální nálady, ale dám na 
doporučení známých a recenze. A vždy mě 
kniha potěší, když ji najdu jako dárek pod stro-
mečkem nebo k narozeninám.

Mgr. Martina Dolasová
Petra Růžičková

přeborník 
ve stolním tenisu

Titul „Přebor-
n í k  České obce 
sokolské ve stol-
ním tenisu pro rok 
2013 “ v kategorii 
doros t u  jed not-
l ivců v ybojoval 
hráč oddílu stol-
n í h o  t e n i s u  TJ 
Sokol Radvanice – 
Bartovice Ladislav 
K u p e c .  P ř e b o r 
dorostu se uskuteč-
nil dne 18. 5. 2013 
v Hradci Králové 
a náš oddíl stolního 
tenisu úspěšně reprezentovali bratři Ladislav 
a Rostislav Kupcovi. Společně obsadili druhé 
místo ve čtyřhře a starší z bratrů Rostislav při-
dal do sbírky třetí místo v soutěži jednotlivců. 

Blahopřejeme a přejeme mladým a naděj-
ným hráčům stolního tenisu mnoho dalších 
sportovních úspěchů.  (red)

Knihovnice zpovídaly danu Lérovou

serIÁL
představujeme zájmové 

a společenské organizace obvodu

Český červený kříž



Diamantová svatba se slaví po šedesáti 
letech. Abychom mohli tak dlouhou dobu spo-
lečně kráčet životem, je nutná tolerance, úcta, 
vzájemný respekt, ale i pevné zdraví. A to už za 
oslavu určitě stojí.

Před šedesáti lety si své ano řekli manželé 
Jan a Markéta Rutovi v římskokatolickém kos-
tele v Jablunkově. 

Pan Jan se narodil v roce 1926 v Bartovicích. 
Vyst udoval obchodní akademii ,  k terou 
v roce 1949 ukončil maturitou a po absolvo-
vání vojenské základní služby dlouhodobě 
pracoval na VOKD v Ostravě. Byl členem 
Svazu zahrádkářů v Bartovicích a společně 
s manželkou byl také členem Sboru dobrovol-
ných hasičů v Bartovicích. Paní Markéta se 
narodila v roce 1932 v Jablunkově. Pracovala 
v Československém červeném kříži a pomáhala 
starým a potřebným občanům, především těžce 
nemocným rodičům svého manžela. Manželé 
vychovali dceru Martu a syna Jana. 

V sobotu 13. července v Restauraci Slezský 
dvůr v Radvanicích ke k rásnému výročí 
diamantové svatby pronesl slavností pro-
jev a pogratuloval místostarosta Ing. Štěpán 
Košťál a matrikářka Bc. Šárka Krkošková. 

Svůj manželský slib si oslavenci připomněli 
stvrzením svých podpisů do naší pamětní kro-
niky. Svatební obřad byl ukončen společným 
přípitkem a rozkrájením slavnostního dortu 
s číslicí „60“ věnovaným městským obvodem 
Radvanice a Bartovice. Oslavencům přejeme 
další společná léta prožitá ve zdraví, spokoje-
nosti a v kruhu svých blízkých.

Text a foto: Bc. Šárka Krkošková
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serIÁL
představujeme podnikatele 

v obvodu

V srpnovém díle seriálu, v němž představu-
jeme podnikatele, kteří působí v našem měst-
ském obvodu, jsme se vypravili do Radvanic. 
Nedaleko zastávky LDN na Čapkově ulici 
sídlí prodejna krmiv a chovatelských potřeb 
ANIMAL PLUS.

Nápad využít přízemních prostor k prodeji 
krmiva a potřeb pro zvířecí miláčky vznikl 
v roce 1997. „Manželka se tehdy vrátila z mateř-
ské dovolené do svého původního zaměstnání 
na průmyslovce v Havířově, ale protože učila 
ruštinu a o tu v té době nebyl zájem, vedení školy 
ji pro nadbytečnost propustilo. Byla to složitá 
životní situace, kterou jsme museli řešit,“ vzpo-
míná na začátky Ing. Jiří Vítek, který nyní pro-
dejnu vede. Mgr. Ivana Vítková tehdy také měla 
chovatelskou stanici belgických ovčáků a šar-
pejů, a tak se rozhodla spojit koníček s profesí. 
Nevyužitou technickou místnost manželé zre-
konstruovali na prodejnu, v níž začali prodávat 
granulovaná krmiva, mražené maso a potřeby 

pro psy, kočky a další hospodářská zvířata. 
„Podmínky pro podnikání byly tehdy vynika-
jící, konkurence skoro žádná, zájem zákazníků 

velký, takže se obchod opravdu dobře rozjel. 
Práce jsme měli hodně,“ vypráví Ing. Vítek, 
který dočasně prodejnu vede místo manželky, 
která se stará o nemocnou matku.

Od počátku se obchod soustředil na kvalitu 
granulí a krmných směsí. K tomu se přidal i roz-
voz zboží podle požadavků zákazníků. A jak 
se časem zhoršovaly podmínky pro podnikání 
a rostla konkurence supermarketů, které začaly 
prodávat také krmiva pro psy a kočky, začalo 

zákazníků ubývat, nicméně filozofie firmy – 
prodávat kvalitní krmení pro zvířata – se 
nezměnila. „Dáváme si záležet na tom, abychom 
prodávali krmivo ve vyšší kvalitě, než jaké 
nabízejí supermarkety, a zároveň zákazníkům 
zdarma dovezeme krmivo pro jejich miláčky až 
do domu. Máme stálé zákazníky, kteří to oce-
ňují, protože mají málo času,“ vysvětluje majitel 
prodejny.

A o co mají zákazníci největší zájem? „O kva-
litní syrové i vařené mražené maso v širokém 
sortimentu a granulovaná krmiva,“ říká Ing. Jiří 
Vítek.

Zákazníci si mohou krmivo objednat telefo-
nicky a brzy i po internetu. Prodejna zanedlouho 
spustí nový e-shop, kde si zájemci budou moci 
krmivo a také další potřeby pro zvířata objed-
nat.

PaedDr. Zuzana Sedláčková
Krmiva a chovatelské potřeby | Ing. Jiří Vítek
Čapkova 484/112, Ostrava-Radvanice
Provozní doba: Po–Pá: 11–18 hod., So: 9–16 hod.
Telefon: 596 232 272, mobil: 737 508 115
email: radvanice1@seznam.cz
http://www.krmivaradvanice.cz 

aNImaL pLUs působí v radvanicích 16 let

slavila se diamantová svatba přijďte  
se vyjádřit 
ke změnám – 
dotazník pro 
cestující mHd 
Ostrava

V souvislosti s projednáváním změn v měst-
ské hromadné dopravě na rok 2014 byl připra-
ven ve spolupráci s Koordinátorem ODIS s.r.o. 
dotazník k těmto změnám. Statutární město 
Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice 
si dovoluje pozvat občany městského obvodu 
k vyplnění tohoto dotazníku.

Dotazník bude možno vyplnit v kance-
láři B2, u referenta stavebního řádu, dopravy 
a životního prostředí Ing. Romana Hučíka, a to 
nejpozději do 15.8.2013.

Ing. Roman Hučík, odbor SŘDaŽP
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Rekordní počet 166 závodníků z 8 zemí, 
rekordní počet 6 tisíc diváků, mezi nimi i početné 
výpravy motorkářů z Polska, nebývalý zájem 
médií, australská vlajka na startu a nádherné 
počasí, tak by se dal charakterizovat už 5. ročník 
mezinárodního závodu silničních motocyklů 
a sajdkárů na Okruhu Františka Bartoše, který 

udělal nádhernou tečku za českým šampioná-
tem na přírodních okruzích, přestože se poslední 
závod jede až v září v německém Frohburgu. 

Po ručně kované trofeji z Ostravy touží 
každý závodník, ale v náročné konkurenci 
na ni dosáhnou jen ti nejlepší, proto bylo po 

celý víkend nejen se na co dívat, ale i prožívat. 
Startovní listina nabízela nová jména a zajímavé 
sportovní výkony, z Německa přijeli sourozenci 
Schusterovi, starší sestra Natalie byla jednou 
ze 7 dívek přihlášených do závodu, z Austrálie 
přijel Eric Lenser a ze Švédska dorazili hned 
3 závodníci. 

Závod byl letošní premiérou pro loňského 
mist ra ČR a absolutn ího v ítěze Ok r uhu 
Františka Bartoše Martina Holoubka, který 
už v tréninku nenechal nikoho na pochybách, 
že si opět pojede pro vítězství ve třídě do 600 
ccm i rekord tratě, v závodě pak s Michalem 
Dokoupilem a Markem Červeným předvedli 
divákům nádhernou jízdu, která gradovala 
novým traťovým rekordem Červeného 1:43,8. 
Nejlepší umístění ze zahraničních účastníků 
získal Švéd Morgan Rejnas. Své loňské vítězství 
s přehledem obhájil v závodě 250 ccm Wolfgang 
Schuster, druhým místem zajel nejlepší výsle-
dek své kariéry Eric Lenser z Austrálie před 
Lukášem Vysloužilem, za medailovými pozi-
cemi dojel Rakušan Johann Maurer. Ostrava 
zažila i korunovaci nového mistra České 
republiky třídy supermono do 800 ccm Libora 
Kamenického, kterému k zisku titulu stačilo 
druhé místo v závodě za Němcem Danielem 
Zӧrnwegem. Závod sajdkár měl jasného favorita 
v podobě místní posádky Richard Bílý – Milan 
Vorel, která domácí diváky nezklamala, před-
vedla jim perfektní start a dokonce 2 kola vedla, 
pak ale přišly technické problémy a nakonec pro 
ni zůstalo jen 3. místo na stupních vítězů. Závod 

s přehledem vyhrála švýcarská posádka Charly 
Sutter a Brigitte Fausch. 

Do Radvanic si přijeli poměřit síly i historici, 
této kategorii již několik let vládnou čeští závod-
níci a výsledkovým listinám vévodí Petr Kunz. 
Ze zahraničních závodníků se na stupně vítězů 
dostal po odstoupení Johanna Fürbӧrcka jen 
Eberhard Laible. Jiří Obtulowicz z Rychvaldu 
nepřipustil porážku na domácím závodě, vyhrál 
letos už druhý závod a přiblížil se tak k obhajobě 
titulu ve třídě Klasik 175 ccm. 

I letos se do Radvanic akreditovala a osobně 
zúčastnila závodu redakce prestižního němec-
kého motocyklového časopisu Circuit, která 
vysoce hodnotila sportovní úroveň, organizaci 
závodu a hodnocení Lady cup, kterou RABA 
Motosport z Radvanic vyhlašuje jako jediný 

pořadatel na přírodních okruzích v Evropě. 
V neděli byla za účasti redakce tohoto časopisu 
v rámci udělení titulu Evropské město sportu 
2014 představena nová trofej pro vítěze v roce 
2014, jedná se o kopii trofeje, kterou vytvo-
řil sochař Miroslav Rybička pro závod Modrá 
stuha Olzy a kterou celkem 3x vyhrál ostravský 
občan a zároveň jeden z nejlepších evropských 
motocyklových závodníků František Bartoš. 

Místní občané měli vstup po oba dny 
zdarma, čehož v hojné míře využili a vytvořili 
tak závodníkům společně s ostatními diváky 
skvělou diváckou kulisu. Pořadatelé z místního 
občanského sdružení RABA Motosport děkují 
všem občanům za jejich shovívavost během 
dopravního omezení a statutárnímu městu 
Ostrava za podporu, bez které by se tato největší 
ostravská motoristická akce nemohla konat.

Ing. Jan Lindner, tajemník závodu

reKOrdNÍ OKrUH FraNTIŠKa BarTOŠe

Výsledky závodu:
Do 600 ccm martin Holoubek Česká republika Yamaha
Supermono daniel zörnweg Německo MZ
Supertwin michal dokoupil Česká republika Kawasaki
250 ccm Wolfgang schuster Německo Yamaha
125 ccm patrik Kolář Česká repuplika Honda
Sajdkáry Ch. sutter – B. Fausch Švýcarsko Suzuki
125 sport miroslav sedlo Česká republika Cagiva
250 CRR Jan Vysloužil Česká republika Yamaha
Klasik 175 Jiří Obtulowicz Česká republika ČZ
Klasik 250 milan Bango Česká republika Yamaha
Klasik 350 Vítězslav Hatan Česká republika Yamaha
Klasik 500 pavel strapina Česká republika Honda
Klasik 750 petr Kunz Česká republika Honda

Číslo 11 na sajdkárách patřilo místním – Richardu  Q

Bílému a Milanu Vorlovi.

K divácky  nejatraktivnějším  patří  závod  sajdkár. Q

Jeden ze tří švédských závodníků Morgan  Q

Rejnas.

Petr Kunz si z Ostravy odvezl už páté vítězství. Q

Start finálového závodu mistrovství ČR  Q

supermono.

Stupně vítězů 250. Zleva Eric Lenser  Q

z Austrálie, vítěz závodu 250 ccm Wolfgang 

Schuster z Německa a Lukáš Vysloužil.

Foto: RABA Motosport



Celý měsíc
během 

půjčování

Pobočka KMO v Radvanicích – K moři 
i k mníšku vem s sebou knížku – 
výstava knih, které Vám zpříjemní 
prázdniny, Kolik životů stojí palmový 
olej? – výstava fotografií,kampaň na 
záchranu přírody jihovýchodní Asie, 
Než přijdou písemky, zahrajem si 
s písmenky – o češtině a literatuře 
vážně i nevážně – test pro děti, Pozdravy 
z konce světa – soutěž pro malé i velké 
světoběžníky – pohlednice z prázdnin

Celý měsíc
každé pondělí

Pobočka KMO v Radvanicích – 
Zarámované prázdniny – výroba 
rámečku na fotku z prázdnin – výtvarná 
dílna pro děti
KD Radvanice – Rekondiční pobyt 
Penzion Javorník, Makov

14. 8. 63. schůze Rady MěOb RaB – kancelář 
starostky

21. 8. 9.00–
11.00

Pobočka KMO v Radvanicích – Co 
si stromy vyprávěly – hra o přírodě 
v prírodě

23. 8. 18.00 ČSV o.s. ZO – výborová schůze

27. 8. 14.00 Komise školství, mládeže a sportu-kanc. 
č. 2 – přízemí

28. 8. 15.00 64. schůze Rady MěOb RaB – kancelář 
starostky

29. 8. 21.00 Letní kino –  Areál TJ Sokol Radvanice
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v měsíci srpnu

Kalendář
událostí

Naši jubilanti v srpnu 2013
Blahopřejeme!

Jaromír Lacina, Jaroslav Klusek, Jan Lyčka, Jana Holubová, Mirka Nedopilová, 
Iveta Sulková, Alena Jurová, Jaroslava Čejková, Irma Botošová, Antonín Přikryl, 
Radmila Klimešová, Břetislav Dressler, Edita Sadloňová, Jaromír Rojíček, Libuše 

Bilanová, Drahoslav Kozel, Eliška Soukupová, Vladimír Klimeš, Jarmila Fojtíková, 
Rudolf Janák, Miloslava Hamová, Marie Servátková, Arnoštka Marcisová, Růžena 

Dombrovská, Květuše Frencová, Jindřiška Bolková, Marie Hekerová.
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 31. 8. 2013 by oslavil své životní 
jubileum 60 let 

pan 

Zdeněk Kaim  
z Radvanic 

a zároveň jsme si 10. 5. připomněli 5. výročí 
jeho úmrtí. Všem, kdo ho znali a měli rádi, 
děkuje za tichou vzpomínku. Maminka a sestra Dana s rodinou.

Dne 16. 8. 2013 to bude již 10 let, co nás 
navždy opustila naše maminka, babička 
a prababička 

paní 

Antonie Šnapková. 
Jsme rádi, že jste vzpomněli s námi.  
Snacha a vnučky s rodinami. 

Víte o tom, že v 70. a 80. letech velice aktivně 
pracoval na ZŠ Vrchlického vodácký oddíl 
„Táborité? V letech 1972 až 1984 jim prošla řada 
našich občanů.

Bylo mi 11 let, když můj otec Zdeněk Sýkora, 
důlní zámečník na Zárubku, převzal skupinku 
chlapců na naší škole a založil s nimi oddíl 
Táborité. První 2 roky to byli pouze chlapci a já 
jsem byla jediná dívka, pak se oddíl začal roz-
růstat. Jeho činnost byla stále bohatší. Nejčastěji 
jsme ovšem jezdili na ostravické chatky a na 
loděnici v Děhylově.

„Strejda“ – jak jsme říkali vedoucímu, se zde 
seznámil s vodáky a získal nás brzy pro myš-
lenku jezdit na vodu. V zimě 1973 se ve školních 
dílnách pilně pracovalo. Děti si zde samy pilně 
stavěly své první pramice P-7. Bylo jich 5: Bobr, 

Kamzík, Medvěd, Kuře a Táborita. A tehdy 
začalo naše vodácké dětství – Opavice, Odra, 
Lužnice, Sázava, Berounka, Hron, Bečva, 
Otava. Zelené košile s domovenkami jsme nosili 
hrdě – jen ať celá naše země vidí, že právě při-
pluli „ostravští chachaři“. Táborité v těch letech 
patřili ke špičkovým oddílům.

V roce 1978 můj otec zahynul. Do roku 1984 
jsem pokračovala s vodáky já, takže mohu říci, 
že za 12 let se v oddíle vystřídala celá řada skvě-
lých lidí. S jejich potomky dnes pracuji ve školní 
družině.

Je to už spousta let. Ale přátelství kamarádů 
z dětství pokračuje, ačkoliv jsou to už třeba pade-
sátníci. Setkáváme se každoročně, v posledních 
letech v hospůdce „U Štrocha“, protože její maji-
tel Libor byl také jedním z nás. Letos chceme 

uspořádat sraz vodáků, ať zase při 
kytaře zazní Pádlo i ti Ostravští 
chachaři. 

V PÁTEK 6 . ZÁŘ Í 2013 
V 17.00 HODIN V HOSPŮDCE 
U ŠTROCHA snad zase pose-
díme u táboráku. A pokud bude 
pršet, i u piva v hospůdce se krásně 
vzpomíná nad starými kronikami 
na vodácké dětství. Tak zdravím 
ty spousty vodáckých kama-
rádů a posílám vám svoje hlasité 
Ahoj!!!

Lenka Laštuvková

Vodáci v radvanicích

Oslava krásného jubilea
Významné životní jubileum osmdesát pět let 

oslavila paní Božena Náhlá. Jubilantce, dlou-
holeté obyvatelce našeho městského obvodu 
osobně pogratulo-
val místostarosta 
Ing. Štěpán Košťál 
a matr ikářka Bc. 
Šárka Krkošková. 
D o  d a l š í c h  l e t 
oslavenkyni pře-
jeme pevné zdraví, 
životní elán a stále 
dobrou náladu.

Text a foto  
Bc. Šárka Krkošková, 

odbor OaVV



Na konci školního roku paní vychovatelka 
Lenka Laštuvková dětem z družiny slíbila, že 
za skvělou reprezentaci školy v Bartovicích na 
celoostravské přehlídce ŠD uspořádá pro děti 
„Noc v Družině“. 

Sešli jsme se vpodvečer v naší krásné dru-
žince a zkoušeli nové hry. Každá družinka si 
připravila pohádku, kterou s loutkami zahrála 
ostatním dětem. Největší úspěch měla pohádka 
o krvelačném pejskovi a ukňourané kočičce. 
Při ní padaly hlavy loutek. Pak jsme zahájili 
závody družinek. Byli jsme rozděleni do druži-
nek Avatar, Sovy, Zvířata a Orli. Vymýšleli jsme 

pokřik pro svou družinku, logo a hráli jsme si se 
slovíčky. Pak následoval turnaj v šipkách a hod 
kroužkem. Když se začalo stmívat, pustili jsme 
si film „Hotel Trnsylvánia“. Po filmu následo-
vala stezka odvahy… Osvětlena jen blikajícími 
svíčkami vedla stezka tmavými chodbami naší 
školy. U hořící svíčky jsme se podepisovali na 
listinu odvahy. Všichni se trošku báli, ale zvládli 
to. Ještě ve spacáku jsme si vyprávěli strašidelné 
historky. Pak už jsme šli do hajan. Všichni jsme 
spali na zemi v spacácích do růžova. Moc se nám 
noc v družině líbila. 

Kateřina Rašková, 2. A, ZŠ Vrchlického
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Žáci 4.B 
reprezentovali kraj

Celorepublikové kolo dopravní soutěže 
mladých cyklistů se uskutečnilo ve dnech 
18. 6.–20. 6. 2013 v areálu Darovanského dvora 
v okrese Rokycany. Sešlo se zde celkem dvacet 
osm družstev z celé České republiky. Čtrnáct 
družstev soutěžilo v mladší kategorii a čtrnáct 
ve starší kategorii.

Opět žáky čekalo pět disciplín – jízda na dět-
ském dopravním hřišti, jízda zručnosti, testy 
pravidel silničního provozu, práce s mapou 
a praktické poskytování první pomoci. Věřte, 
konkurence zde byla již veliká a naše družstvo 
patřilo opět k nejmladším. A přesto žáci doká-
zali získat sedmé místo. I přes veliká vedra, 
která panovala všechny tři dny, se žáci snažili ze 
všech sil, odměnou jim pak byl doprovodný pro-
gram, který byl bohatý. Navštívili jsme výstavu 
„Techmánie“ a byli jsme účastni přehlídky 
létání modelů letadel historických i současných, 
navštívili jsme také bazén a zahráli kopanou. 
Užili jsme si to a nyní mají žáci velkou motivaci 
pro příští léta. Takže, pevně věřím, že i v násle-
dujících letech o nás uslyšíte! 

Chtěla bych opět poděkovat žákům 4. B.– 
Kateřině Vidlářové, Anetě Šuraňové, Robinu 
Kantorovi a Michalu Sulkovi, kteří po získání 
prvního zlata nelenili, „neusnuli na vavřínech“ 
a stále své výkony zlepšovali. Touto cestou bych 
chtěla poděkovat za velmi vstřícný, obětavý 
přístup místních příslušníků městské policie. 
V neposlední řadě bych chtěla poděkovat i naší 
paní ředitelce Mgr. Haně Ostřanské za podporu 
a pochopení při přípravě i v samotné soutěži.

Za žáky IV. B Mgr. Radmila Sulková, třídní 
učitelka, ZŠ Vrchlického, odl. prac. Bartovická

Dne 19. srpna zveme děti a širokou veřej-
nost na akcei, která se bude konat na dětském 
dopravním hřišti na ulici Orebitské v Ostravě-
Přívoze od 11:00 do 18:00 hod.

Na tento den strážníci úseku prevence při-
pravují pro děti zajímavý program zahrnující:
• procvičování znalostí ze zdravovědy,
• procvičování dopravních znalostí,
• procvičování jízdních dovedností.

Připravený program je vhodný pro děti ve 

věku od 3 do 15 let. Pro soutěžící jsou také při-
praveny drobné dárky. Upozorňujeme, že v sou-
ladu s provozním řádem dopravního hřiště musí 
být děti ve věku 3–6 let v doprovodu osoby starší 
18 let. Dětem, které nemají vlastní kolo či jiný 
„dopravní prostředek“, zapůjčíme zdarma kola, 
koloběžky nebo odrážedla. Zapůjčujeme i bez-
pečnostní přilby.

V případě nepříznivého počasí se akce 
nekoná. Městská policie Ostrava

V tomto školním roce se žáci naší školy 
zúčastnili několika sportovních akcí, ve kterých 
někdy v opravdu těžké konkurenci dosáhli skvě-
lých výsledků. Nejdříve to byl obvodní turnaj ve 
f lorbale Orion f lorbal cup. Zde se mladší žáci 
umístili na 3. místě a mladší žákyně ještě o stu-
pínek výš, na 2. místě. 

V měsíci dubnu nás čekaly dvě velké spor-
tovní soutěže. Družstvo našich žáků ve složení: 
Ondřej Sasin, Josef Majer, Petr Hlísta, Matěj 
Schmidt, Daniel Syslo, Daniel Krafčík a Jakub 
Sasyn se probojovalo do Velkého finále turnaje 
STREET HOCKEY, které se konalo v ČEZ 
Aréně v Ostravě-Vítkovicích. Tohoto turnaje se 
zúčastnilo 64 nejlepších škol z Olomouckého, 
Zl ínského a Moravskoslezského k raje. 
Konkurence byla velmi silná, protože vět-
šina účastníků byla ze sportovních škol. Naše 
družstvo dokázalo postoupit do 2. kola mezi 
32 nejlepších týmů. Zde ovšem podlehli ZŠ 
Ostrava-Poruba J. Šoupala (fotbalová škola FC 
Baníku Ostrava). I tohle je však pro naši školu 
obrovský úspěch.

Součástí f lorbalového zápolení byl dopro-
vodný program. Např. autogramiáda nebo se 

hoši mohli vyfotit s pohárem pro mistra České 
republiky ve f lorbale, který letos vyhráli f lor-
balisté Vítkovic. 

Zúčastnili jsme se také městského finále 
Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, 
které se konalo na sportovním Gymnáziu E. a D. 
Zátopkových v Ostravě-Zábřehu. Tato soutěž 
probíhala pod záštitou olympijské medailistky 
Šárky Kašpárkové, která osobně předávala 
diplomy vítězům. Žáci si zároveň mohli pro-
hlédnout i její olympijskou medaili. Družstvo ve 
složení: Josef Majer, Petr Hlísta, Matěj Schmidt, 
Stanislav Lariš, Nikola Tománková, Vendula 
Navrkalová, Kateřina Jankovičová a Alena 
Sýkorová reprezentovali naši školu v sedmiboji. 
Z deseti zúčastněných škol (7 ZŠ a 3 gymná-
zia, z toho některé se sportovním zaměřením) 
obsadili 7. místo. Porazili např. i Gymnázium 
Ostrava-Hrabůvka. 

Tímto bych chtěl žákům poděkovat za výbor-
nou reprezentaci nejen naší školy, ale i měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice a popřát 
žákům mnoho dalších sportovních úspěchů.

Mgr. Martin Stavinoha,  
učitel TV ZŠ Vrchlického

sportovní soutěže na zŠ Vrchlického

policie zve děti na dopravní hřiště

Noc v družině



Včelařská výstava ve Společenském domě 
v Bartovicích byla přehlídkou osmdesáti let 
práce včelařů od jejího založení. Představila 
historickou fotodokumentaci spolku, časopisy 
a knihy od jejího založení, dřívější včelařské 
pomůcky, úly, metody léčení, nové ochranné 
a pracovní pomůcky, moderní úly, vařáky, vosk, 
medomety, pastování medu.

Výstava byla zahájena 21. června 2013 za pří-
tomnosti paní starostky Mgr. Šárky Tekielové, 
občanů a žáků ZŠ Vrchlického, odloučené 
pracoviště Bartovická. V průběhu dne navští-
vili výstavu žáci Základních škol Vrchlického 
a Trnkovecká. Odpoledne byla přednáška 
MUDr. Jany Hajduškové „Včelí produkty ve 
výživě a zdraví“. Přednáška byla velmi zajímavá 
a bylo hodně dotazů na léčení nemocí včelími 
produkty.

V sobot u v ýst ava pok račovala slav-
nostní schůzí včelařů za přítomnosti člena 
Republikového výboru a předsedy Okresní 
organizace Ost rava př. Čestmíra Gazdy. 
Pozvání také přijali generální ředitel a člen před-
stavenstva ArcelorMittal pan Tapas Rajdekar, 
ředitelka ZŠ Vrchlického Mgr. Hana Ostřanská, 
hosté ze ZO v Šenové a Horní Datyni, Českého 
svazu zahrádkářů Radvanice, Českého svazu 
chovatelů a další hosté.

Po úvodním projevu předsedy ZO ČSV 
byli členové ZO ČSV Radvanice a Bartovice 
vyznamenáni za dlouholetou úspěšnou činnost 
pro včelařskou organizaci čestným odznakem 
„Vzorný včelařský pracovník“, „Vzorný vče-
lař“ a čestným uznáním. Všem přítomným 
byl na slavnostní schůzi předán na památku 
Almanach k 80. Výročí Včelařského spolku 
Radvanice a Bartovice, Pamětní list k 80. výročí 
založení spolku a pamětní plaketa vyrobená 
žáky Školního klubu ZŠ Vrchlického. Poté 
následovaly odborné včelařské přednášky – 
„Ošetřování včelstev během roku“ přednesená 
Ing. Č. Gazdou a „Nové směry ve včelaření“ 
v podání Mgr. V. Sciskaly. Přednášky byly velmi 
zajímavé, poučné nejen pro zkušené včelaře, 
ale i pro začátečníky a přinesly nové poznatky, 
náměty pro zlepšení práce včelařů na včelíně.

Na celkové přípravě a realizaci výstavy se 
podíleli pověření členové výboru základní 
organizace. Velice se ujal návrh byla soutěže 
malování obrázků ze života včel v přírodě. Po 
domluvě s paní ředitelkou ZŠ Vrchlického byla 
soutěž rozdělena podle ročníků. Do soutěže se 
zapojily všechny třídy a na výstavu bylo předáno 
176 velice hezkých obrázků. Dvanáct žáků bylo 
oceněno malým dárkem, ostatní dostali sladkou 
odměnu – medík. Soutěžní obrázky velice ozdo-
bily a oživily vzhled výstavy.

Výstava byla velice kladně hodnocena 
pedagogy, vyjádřili se, že pro žáky byla velmi 
poučná. Podobný názor měli i odborní včelaři 

a jejich příznivci. Výstavu v průběhu tří dnů 
navštívilo 184 žáků a 156 občanů.

Příprava a provedení výstavy bylo finančně 
nákladné. Proto bychom chtěli poděkovat 
těmto sponzorům, kteří nám poskytli finanční 
dary: firmě ArcelorMittal, a. s., statutárnímu 
městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice 
a Bartovice, firmě KARO EXPORT-IMPORT 
s.r.o. a Školnímu klubu ZŠ Vrchlického.

Základní organizace ČSV o.s. Radvanice 
a Bartovice měla za cíl důstojně připomenout 
náš včelařský spolek od založení až po dne-
šek. Tím jsme chtěli vzdát hold našim předkům 
a ukázat občanům, že včelaři jsou tady stále. 
Dáváme na vědomí, že přijmeme každého, kdo 
má o včelaření zájem.

Boleslav Zelina, předseda ČSV
Foto: ČSV
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Konala se velká včelařská výstava

Uzávěrka příštího 
čísla: 18. 8. 2013

představujeme 
pátý stroj  
v dalimilově 
parku

Letos v únoru jsme 
čtenář ům představi l i 
záměry, jaké má vedení 
m ě s t s k é h o  o b v o d u 
s Dalimilovým parkem. 
Dříve málo využívaný 
park by se měl změnit 
v místo relaxace i aktiv-
ního odpočinku. Proto 
je zde umístěno 8 cvičebních strojů, na kterých 
si můžete vylepšit fyzičku. Dnes představujeme 
pátý stroj s názvem Bike.

 BIKE – posiluje dolní končetiny, pomáhá při 
zlepšování kondice a snižování váhy. Způsob cvi-
čení: uchopte pevně rukojeť a posaďte se na sedák. 
Šlapáním jako na kole rozpohybujete trenažér.

 (RED)



 1. Čtvrtek Předprodej vstupenek na DIVADLO EVY HRUŠKOVÉ A JANA 
PŘEUČILA, představení s názvem PĚT KLOBOUKŮ JANA 
PŘEUČILA dne 8. 10. 2013 v 19 hod., cena vstupenky 80 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.

 2. 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.

 3. Sobota KURZ MALOVÁNÍ METODOU BOBA ROSSE 
Od 9:00 do 18:00 hod., info na www.veselemalovani.cz
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 100 Kč/1 hod.

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

 5. 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.

 6. Úterý ZUMBA 
Lektorka Ivana Pawlasová, od 18:30 do 19:30 hod. cena 60 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 18:00 hod., nutné objednat čas předem, 80 Kč/1 hod.

 7. 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.

 8. 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.

 9. 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.

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

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

12. 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.

13. 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 18:00 hod., nutné objednat čas předem, 80 Kč/1 hod.
ZUMBA 
Lektorka Ivana Pawlasová, od 18:30 do 19:30 hod. cena 60 Kč.

14. 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.

15. Čtvrtek Příměstský tábor městského obvodu Radvanice a Bartovice
Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. 
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 80 Kč/1 hod.

16. Pátek 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. 
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 80 Kč/1 hod.

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

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

19. 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.

20. Úterý ZUMBA 
Lektorka Ivana Pawlasová, od 18:30 do 19:30 hod. cena 60 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 18:00 hod., nutné objednat čas předem, 80 Kč/1 hod.

21. 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.

22. 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.

23. 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.

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

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

26. 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.

27. Úterý ZUMBA 
Lektorka Ivana Pawlasová, od 18:30 do 19:30 hod. cena 60 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.

28. 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.

29. 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.

30. 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.

31. Sobota 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 srpeN 2013

ELEKTROINSTALACE
slaboproud, silnoproud, revize, fotovoltaické elektrárny,

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



Za teplého slunečného rána jsme vyrazili vla-
kem směrem do Frenštátu pod Radoštěm, poté 
jsme pokračovali autobusem do Trojanovic. 
V Trojanovicích u hotelu Ráztoka se nachází 
lanové centrum Tarzánie.

Zde jsme si mohli vybrat z několika růz-
ných tras, které byly rozděleny podle obtížnosti 
a délky. Tři odvážlivci si trouf li na nejtěžší 
dráhu, neboli černou. Ostatní šli na zelenou 
dráhu, která zahrnovala nejvíce překážek 
střední obtížnosti. Silvie a Adéla se po zdolání 
zelené dráhy rozhodly překonat i dráhu žlutou, 
která byla lehčí, ale nacházela se v největší výšce 
a bylo zde mnoho lanovek. Odvážlivci na černé 
dráze byli chvílemi tak fyzicky i psychicky 
vyčerpaní, že uvažovali o tom ukončit cestu 
po lanech předčasně. Nakonec jsme všichni 
dorazili zdárně do cíle a po tomto vyčerpávají-
cím zážitku jsme se odebrali na oběd do hotelu 
Ráztoka. S plnými žaludky jsme dojeli autobu-
sem na nádraží a jeli vlakem zpátky do Ostravy. 
Sladkou tečkou za pohybem byly osvěžující 
ovocné nápoje v nákupním centru Karolina. 
Celou tuto akci nám financovala firma Mobal, 
díky které jsme si tento den nesmírně užili 
a patří jí za to velký dík.

Lucie Linhartová, IX. A ZŠ Vrchlického
Foto: Mgr. Martina Linhartová

inzerceTělovýchovná exkurze 

Informace pro občany o společnosti Czech 
Cool Trade o projektech vhodných pro absol-
venty, nezaměstnané apod.

Jedná se o projekty Stáže ve firmách a Stáže 
pro mladé. Oba tyto projekty jsou realizované 
Fondem dalšího vzdělávání (FDV) a snaží se 
řešit nezaměstnanost na trhu práce. Zapojení se 
do projektu má značné výhody jak pro stážisty, 
tak pro samotné poskytovatele stáže (zaměst-
navatele). Těm účast v projektu dává příležitost 
„odzkoušet“ si možného budoucího pracovníka 
a zavázat si ho případně k další spolupráci (ta 
však není podmínkou). Firma v neposlední řadě 
rovněž obdrží podporu od FDV buď ve formě 
fixní částky, nebo jako částečnou náhradu 
mzdy mentora. Ten je zaměstnancem posky-
tovatele a zodpovídá za odborné vedení celé 
stáže. Poskytovateli stáže se mohou stát pouze 
soukromé subjekty podnikající na území České 
republiky a disponující mentorem, který stá-
žistu povede v průběhu působení ve firmě. 

Kdo se může stát stážistou?
Stáže ve firmách 

absolventi bez praxe • 
nezaměstnaní • 
osoby vracející se na pracovní trh (např. po • 
RD) 

zaměstnaní, kteří si chtějí prohloubit kvali-• 
fikaci 

Stáže pro mladé 
žáci posledního ročníku středních škol • 
studenti posledních dvou semestrů VOŠ • 
a VŠ 
společnost Czech Cool Trade Vám zajistí • 
poradenské služby od přípravy žádosti až po 
bezchybnou realizaci stáže! 
registrace poskytovatele stáže • 
výběr pozice – šablony, pro kterou bude • 
poskytnuta stáž 
vypsání inzerátu – vyplnění karty stáže, • 
inzerát s upřesněním požadavků na stážistu 
realizace pohovorů a personální práce spo-• 
jené s výběrem stážisty 
výběr stážisty ve spolupráci s vedením spo-• 
lečnosti Autoškola NOBE 
sepsání smlouvy o stáži • 
konzultace a poradenství při realizaci stáže • 
(dodržení administrativních termínů) 
 proplácení nákladů – ukončení stáže• 
V průběhu realizace zajišťuje společnost 

hladký průběh stáže také formou komunikace 
s poskytovatelem.
Webové stránky společnosti: czechcooltrade.cz

Bc. Petra Fedorucová, DiS., odbor SVaŠ

možnosti stáží pro mladé a nezaměstnané

Stará Koliba nově otevřená
LUČINA

Množství alkoholických i nealkoholických nápojů, teplá kuchyně a gri-
lované speciality. Na čepu máme piva Radegast a Ostravar. Pro děti 

máme připraveno hřiště a zmrzlinu.

Každý víkend akce, možnost pořádání oslav v nekuřáckém salónku.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU – Lučina 35, Ostrava-Radvanice

Prodám stavební parcelu – 742 m2 v Ostravě
Radvanicích v krásné a atraktivní lokalitě, 
příroda, klid. V dosahu veškeré inž. sítě, obecní 
komunikace, 8 min. od školy, školky, obchod, 
pošta, MHD, ÚMěOb. Tel. 558 630 000, email: 
goldenbabyfish@seznam.cz. Cenu nabídněte.

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

LUCIÁNCI 
Plavání kojenců, 

batolat 
a dětí předškolního věku. 

tel. č. 721 020 206, 
www.lucianci.cz 
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rozloučení deváťáků se školou

Motocyklové závody v radvanicích

současný stav plochy u ŘíMskokatolického kostela

bartovická pouť  ke sv. anně

foto: BcA. Roman Pecháček

foto: BcA. Roman Pecháček

foto: BcA. Roman Pecháček


