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Radnice městského obvodu pokročila při 
přípravě plastiky, která by měla stát uprostřed 
kruhového objezdu na křižovatce ulic Těšínská 
a Fryštátská.

Radnice na základě doporučení občanů 
Radvanic a Bartovic nechala zpracovat projekt 
na vítěznou plastiku ve tvaru nepravidelného jeh-
lanu, který by měl symbolizovat městský obvod 
a Ostravu zároveň. První část plastiky symboli-
zuje uhlí, které je spjato se životem hornické obce 
Radvanice i celé Ostravy, dnes již jako historii. 
Druhý prvek symbolizuje ocel, současnost spja-
tou zejména s výrobou v AMO na území našeho 
obvodu. A nakonec třetí poslední část symboli-
zuje brzkou budoucnost, tzv. nanotechnologii, 
která se již řadí k jedněm z nejčastěji diskutova-
ných technologií současnosti a jejíž výzkumem 
se zabývá také VŠB-TU, která také neodmysli-
telně patří ke městu Ostrava.

Plastika bude vysoká 3,5 metru a její povrch 
by měl být odolný vůči povětrnostním vlivům 
a zásahům vandalů. 

PaedDr. Zuzana Sedláčková

Plastika uvnitř kruhového 
objezdu se už rýsuje

Vizualizace „velkého“ kruhového objezdu. Q

Pozvánka na radvanické 
slavnosti s Petrem rezkem

Srdečně zveme všechny spoluobčany na 
Radvanické slavnosti, které se uskuteční 
v sobotu 14. 9. 2013 v areálu TJ Sokol  
v Ostravě-Radvanicích. 

Program: 
14:00 – zahájení
14:10 – vystoupení žáků mateřských 
           a základních škol
15:00 – Tancujeme se Šmoulinkou (zábavný 
           program a soutěže pro děti)
16:00 – Beatles Collection Band
17:00 – Fakírská show
18:00 – Petr Rezek
19:00 – skupina HEC (k poslechu a k tanci)
21:45 – ohňostroj
22:00 – 24:00 – skupina HEC (k poslechu 
           a k tanci)

 
 Doprovodný program: prezentace místních 

spolků a sborů dobrovolných hasičů, kolotoče, 
nafukovací atrakce, stánkový prodej, pravý 
myslivecký guláš, prodej rybích specialit.

Mgr. Šárka Tekielová, starostka

Pojďte se pobavit 
do divadla

Společenský dům Bartovice připravil na 8. 
10. zábavný pořad známého herce Jana Přeučila 
nazvaný Pět klobouků. Jan Přeučil v pořadu 
vzpomene na své kolegy a pohovoří o své spo-
lupráci s renomovanými režiséry. Zavzpomíná 
na dětství a svou rodinu. Večerní program bude 
osobní výpovědí herce, který připraví divákům 
příjemný večer, aby se jim předvedl ne jako 
zloun a záporák, ale tak, jak ho znají všichni 
blízcí – jako milý a přívětivý člověk s jemným 
smyslem pro humor a pro poezii, který má rád 
lidi a svět vůbec. Jako host vystoupí sympatická 
herečka a loutkoherečka Eva Hrušková a zazní 
písničky z televizní Popelky. Vstupenky zakou-
píte v předprodeji Společenského domu. Více 
informací na straně 10. 

(RED)

Pozvánka na 
zastupitelstvo

Starostka městského obvodu
Radvanice a Bartovice  

Mgr. Šárka Tekielová zve občany
na 16. jednání Zastupitelstva městského 

obvodu Radvanice a Bartovice, které 
se bude konat 5. 9. 2013 v 16.00 hodin ve 

Společenském domě Bartovice.



Od 1. srpna letošního roku má základní škola 
Trnkovecká v Radvanicích novou ředitelku. 
Paní Mgr. Věře Kuchařové jsme při této příleži-
tosti položili pár otázek.

Jak jste se dostala do Radvanic? Můžete 
krátce přiblížit své předchozí působení ve 
školských zařízeních?

Na základě vyhlášeného konkurzního řízení. 
V oblasti školství mám praxi jak v učitelské pro-
fesi, tak na vedoucích pozicích v oblasti státní 
správy a samosprávy. 

Jaké cíle jste si dala při nástupu na tuto 
školu, čeho byste chtěla dosáhnout?

Mojí vizí je otevřená, efektivní a moderní škola, 
která je založena na dobře fungujícím školním 

společenství. Věřím, že ve spolupráci se zřizovate-
lem a spolupracovníky se nám to podaří.

Na co kladete důraz ve své práci? Máte 
nějaké motto, kterého se ve školství držíte?

Hlavní důraz ve své práci kladu na důsled-
nost, spravedlivost, loajálnost. 

Co myslíte, že dnešnímu školství a školá-
kům nejvíc chybí?

Úcta k t radicím, ke státnosti, slušnost 
a respekt.

Nejen prací živ je člověk. Čemu se věnujete 
ve svém volném čase (pokud tedy nějaký je)?

Ve svém volném čase se snažím především 
věnovat rodině, zahradě, sportu a četbě.

PaedDr. Zuzana Sedláčková
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Opravy místních 
komunikací

Koncem měsíce srpna 2013 byla zahájena 
oprava chodníku kolem ul. Těšínské v úseku 
od ulice Kálalovy po ulici Rohová. Stavbu bude 
provádět firma JANKOSTAV s.r.o.

Začátkem měsíce září 2013 bude zahájena 
stavba Celoplošná oprava ulice Turgeněvova 
včetně odvodnění v k. ú. Radvanice.

Na opravy místních komunikací, na které 
byly vyčleněny finanční prostředky z přeroz-
dělení hospodářského výsledku, probíhají nyní 
výběrová řízení. 

Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru SŘDaŽP

V Ostravě už pět let působí 24 hodin neur-
gentní Zelená linka 800 199 922. Na ni může 
občan zavolat, pokud má nějaký problém, který 
ale nesouvisí s bezprostředním ohrožením 
života a nehrozí ani větší škoda na majetku.

Tato bezplatná linka slouží k oznamování 
nejrůznějších závad nebo poškození veřejně 
prospěšných zařízení, jako jsou např. poškozené 
dopravní značky, nefunkční veřejné osvětlení, 
nefungující světelné signalizační zařízení na 
křižovatce, nefunkční jízdenkové automaty, 
závady na vodovodní síti, neschůdné chodníky, 
černé skládky, poškozené dřeviny, neuprave-
nost veřejné zeleně apod. Občané na ni mohou 
oznámit také černé skládky nebo nález uhynu-
lých zvířat a další podněty.

Na zelenou linku se občané obracejí také 
se žádostmi o pomoc a poskytnutí rady (jak si 

vyřídit nové doklady, informace vztahující se 
k vyhláškám a nařízením města, jak postupovat 
v tíživé situaci apod.). Linka je také využívána 
občany ke kontaktování strážníka-okrskáře. Jen 
vloni ji využilo více než tři tisíce volajících.

A jaký je rozdíl mezi Zelenou linkou a číslem 
156? Na Zelené lince můžete problém obšír-
něji vysvětlit, zatímco na lince 156 by mělo být 
oznámení co nejstručnější, protože jde o život. 
Operátoři ale znají perfektně fungování úřadů 
a mohou například poradit, co dělat, když si 
zabouch-li dveře od bytu, nebo na koho se ve 
vaší věci máte obrátit.

A proč byla Zelená linka vůbec zřízena? 
Hlavním důvodem byla snaha snížit počet tzv. 
neurgentních hovorů na linku 156, která je 
linkou tísňovou. Takovéto hovory se netýkají 
situací, kdy by byl bezprostředně ohrožen život 
či zdraví a nehrozí ani větší škoda na majetku 

a může se stát, že právě jimi bude tísňová linka 
blokována. Občan, který v danou chvíli bude 
skutečně v ohrožení, se nemusí dovolat hned, 
a přitom v takovýchto případech může každá 
vteřina prodlení možné riziko zvyšovat.  (SED)

Městská policie Ostrava nabízí zdarma 
zájemcům možnost evidence jízdního kola. Při 
nahlášení ztráty či odcizení takto evidovaného 
jízdního kola je informace předána strážníkům 
ve výkonu služby, kteří mohou svou pozornost 
zaměřit příslušným směrem a v případě, že 
na kolo odpovídající popisu toho odcizeného 
narazí, mohou učinit náležitá opatření vedoucí 
k vrácení kola právoplatnému majiteli.

Od 1. srpna je realizován nový projekt měst-
ské policie, který s evidencí jízdních kol souvisí. 
Jedná se o moderní značení jízdních kol, pro-
střednictvím výrobku s názvem DataDotDNA. 
Tento výrobek je výjimečný tím, že na ozna-
čeném předmětu je vidět jen pod UV světlem. 
Navíc všechny sady, kterými bude prováděno 
označení jízdních kol, budou zaregistrovány 
i v mezinárodní databázi výrobků DataDot, což 
v případě krádeže umožňuje individuální identi-
fikaci každého takto označeného jízdního kola.

Vlastní značení a následná evidence jízdních 
kol bude strážníky prováděno ve stacionárním 
centru prevence městské policie v Ostravě-
-Hrabůvce na ul. Alberta Kučery 31:

pondělí, úterý, čtvrtek a pátek:
 9:00–12:00 a 13:00–14:00 hod.
středa:  9:00–12:00 a 13:00–17:00 hod.

K registraci jízdního kola je potřeba si s sebou 
vzít jízdní kolo, občanský průkaz, vhodný je 
i doklad o nabytí kola (faktura, účtenka, kupní 
smlouva apod.). V případě, že takový doklad 
zájemce o registraci kola již nebude mít k dispo-
zici, sepíše na místě registrace čestné prohlášení 
o nabytí kola. S případnými dotazy se mohou 
zájemci obracet na strážníky na tel. č. 950 739 436.

V průběhu září nabízí Městská policie Ostrava 
možnost nechat si jízdní kolo označit syntetic-
kou DNA a zaregistrovat také přímo v terénu. 
Strážníci se budou pohybovat na vytipovaných 

cyklostezkách na území města Ostravy a zájem-
cům označí a zaregistrují kolo hned na místě. 
Seznam míst najdete na www.mpostrava.cz.

Vladimíra Zychová, Městská policie Ostrava

značení jízdních kol prostřednictvím syntetické dNa

Víte, že existuje neurgentní zelená linka?

zŠ Trnkovecká má novou ředitelku
mgr. Věra Kuchařová: Školství chybí úcta k tradicím

Oprava školy 
na Havláskově ulici

Na Základní škole Vrchlického v Ostravě 
Radvanicích, konkrétné na budově v ul. 
Havláskova, probíhají momentálně stavební 
práce, které mají za úkol zamezit vzlínání 
zemní vlhkosti do zdiva budovy v 1. NP a sklep-
ních prostor. Principem prací je podřezání zdiva 
a vložení hydroizolačních pásů. Výsledkem 
bude jak zamezení destrukce stavebních kon-
strukcí zemní vlhkostí, tak celkové zlepšení 
hygienických vlastností ve vnitřním prostoru 
budovy. Součástí díla je i oprava poškozených 
míst sanační omítkou, výmalba dotčených tříd 
a rekonstrukce sociálních zařízení. 

Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru MBaI
Fotografie najdete na poslední straně.

Oznámení 
o uzavření parku

Oznamujeme občanům, že v termínu od 1. 
do 30. září bude z důvodu rekonstrukce stá-
vajících chodníků a budování dětského hřiště 
park mezi ulicemi Karvinská a Dalimilova 
pro veřejnost uzavřen.

Mgr. Šárka Tekielová, starostka 
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V závěru školního roku byla slavnostně 
otevřena již třetí počítačová učebna na ZŠ 
Vrchlického. Počítače, dataprojektor a plátno byly 
financovány z projektu EU peníze školám oblast 
podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na 
základních školách operačního programu vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost (OP VK) s názvem 
Moderní škola reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.1297. 

Počítačová učebna se nachází v budově na 
ulici Vrchlického 5 a žáci mají k dispozici 16 počí-
tačů, které mohou využívat nejen v počítačových 

předmětech, ale také k sebevzdělávání, kdy mají 
možnost pracovat na nejrůznějších výukových 
programech a vyhledávat zajímavé informace 
týkající se výuky. Samozřejmě i pro vyučují je 
připraven nový počítač napojený na dataprojektor. 
Pedagog má tak možnost prakticky ukázat žákům 
jak postupovat při určitých úkolech. Z nové počíta-
čové učebny máme všichni velkou radost a už teď 
se těšíme na výuku s novými počítači.

Text a foto Mgr. Martina Linhartová,  
ZŠ Vrchlického

POzVáNKa
na povinné očkování 
psů proti vzteklině

Statutární město Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice Vám i v letošním roce 
připravilo hromadné očkování psů proti 
vzteklině.

Očkování provede privátní veterinární 
služba (MVDr. Ivo Šimoník, CSc.) u psů 
starších 6 měsíců. Očkování je p o v i n n é 
na základě zákona č. 166/1999 Sb., o veteri-
nární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů.

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 
předvedení psi byli opatřeni náhubkem 
a doprovázela je dospělá osoba.

Náh radn 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

Radnice městského obvodu dostane nový 
kabát. A bude to kabát hodně úsporný, protože 
zateplení a výměna oken přinesou do kasy měst-
ského obvodu peníze. A nejen to. Kromě toho, že se 
ušetří za topení, do ovzduší v našem obvodu bude 
putovat i méně škodlivých látek díky ekologic-
kému vytápění budovy.

Statutární město Ostrava, městský obvod 
pod vedením starostky Mgr. Šárky Tekielové, se 
v roce 2011 rozhodl podat žádost o podporu ze 
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu Životní prostředí, výzva 
28, pr ior itní osa 3 – Udržitelné využívání 
zdrojů energie na projekt „Energetické úspory 
objektu Úřadu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice“. Na základě vydaného rozhodnutí 
o poskytnutí podpory na spolufinancování pro-
jektu v rámci Operačního programu Životní pro-
středí zahájil městský obvod přípravu a realizaci 
předmětného projektu. 

Projekt k realizaci stavby, který řeší zateplení 
objektu, výměnu oken, opravu střechy včetně 
nátěru, osazení nového kondenzačního kotle 
o výkonu 34,9 kW, instalaci plynového čerpadla 
s výkonem 35,4 kW vně objektu a výměnu otop-
ných těles za stávající, byl vypracován společností 
ASA expert a.s. se sídlem: Konečného 1919/12, 
PSČ 715 00 Ostrava -Moravská Ostrava. 

Realizaci projektu bude zajišťovat stavební 
firma Stavby COMPLET Technologic s.r.o. se síd-
lem: Na Jánské 1869/56, PSČ 710 Ostrava -Slezská 
Ostrava, která byla vybrána na základě výběro-
vého řízení a s kterou již byla uzavřena městským 
obvodem smlouva o dílo. 

Stavba byla zahájena předáním a převzetím sta-
veniště dne 20. srpna 2013 s ukončením nejpozději 
v listopadu 2013. Aktuální celkové náklady reali-
zace projektu jsou ve výši cca 2,7 mil. Kč včetně 
dozorů. 

Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor MBaI

Povinnost chovatele psa
V současné době v městském obvodě 

Radvanice a Bartovice přibývá případů, kdy 
občané při vycházkách nechávají své čtyřnohé 
mazlíčky volně pobíhat. Na území statutár-
ního města Ostravy však platí obecně závazná 
vyhláška č. 12/2005, ve znění pozdějších změn, 
kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na 
veřejném prostranství a vymezují se prostory 
pro volné pobíhání psů na území statutárního 
města Ostravy. 

Citovaná vyhláška je v platnosti od 1. 1. 2006 
a stanovuje chovateli povinnost zabezpečit psa 
tak, aby na veřejných prostranstvích, s výjim-
kou míst k tomu určených a označených (v měst-
ském obvodu Radvanice a Bartovice nejsou 
vymezena), volně pobíhal nebo se pohybo-
val, a ani jinak neohrožoval nebo neobtěžoval 
občany. Chovatel je tedy povinen vést psa na 
vodítku, v případě potřeby nasadit psovi náhu-
bek a usměrňovat chování psa povely. Veřejným 
prostranstvím se pro účely této vyhlášky rozumí: 
všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná 
zeleň, parky, a další prostory přístupné každému 
bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, 
a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 
Porušení povinnosti stanovených touto obecně 
závaznou vyhláškou lze postihovat jako přestu-
pek nebo jiný správní delikt.

Pavla Kolářová, odbor SŘDaŽP

Nová počítačová učebna

radnice městského obvodu 
dostane nový kabát

Upozornění 
pro občany

Od konce srpna po dobu 90 dní bude probí-
hat rekonstrukce a zateplení obvodového pláště 
budovy radnice v Radvanicích. Chtěli bychom 
upozornit občany, že budova radnice bude 
zároveň staveniště, a tím pádem je žádáme, aby 
dbali na vlastní bezpečnost a zdraví, respekto-
vali ohraničující konstrukce a nevstupovali do 
označených zón. Za případné komplikace se 
občanům omlouváme.

Mgr. Šárka Tekielová, starostka
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akce knihovny
 Bára a Flíček mají prázdniny
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice
beseda s výtvarnou dílnou
září | v dopoledních hodinách
 Povinně nepovinná četba?
čtení a povídání o knihách s dětmi
ze ZŠ Bartovice
pondělí 16. 9. | od 14.00
 Závody F1
soutěž pro všechny odvážné děti
závody modelů aut
středa 18. 9. | v dopoledních hodinách
 Leze, leze po železe
výtvarné odpoledne pro děti
vyrob si klíčenku k vašemu autu
čtvrtek 19. 9. | od 14.00 do 16.00
 To by chtělo leporelo 
výtvarné odpoledne pro děti 
výroba leporela na dané téma
pondělí 23. 9. | od 12.00 do 16.00 
 Díky čtení – víš? Máme k sobě blíž!
babičky a dědečkové čtou dětem
pondělí 30. 9. | během půjčování
 Češtinářský guláš 
test pro děti 
září | během půjčování 
 O kolečko víc
test pro děti o silničním provozu
září | během půjčování 
 „Země dlouhého bílého oblaku“
výstava fotografií z Nového Zélandu
září | během půjčování
 Což takhle dát si …
když nevíte, co číst – výstava knižních novinek
září | během půjčování

Historie dobývání uhlí na Ostravsku sahá 
až do 18. století. Těžba uhlí přinesla ostravské 
aglomeraci dynamický rozvoj průmyslu, spole-
čenský pokrok, ale i negativa. 

Jedním z těchto negativních dozvuků těžby 
uhlí jsou nekontrolovatelné výstupy metanu 
z uzavřených starých důlních děl v podzemí na 
povrch. Příznivé geologické podmínky a mělce 
uložené uhelné sloje vyústily v poměrně hustou 
síť těchto starých důlních děl a čím je větší hus-
tota děl v podzemí, tím větší pravděpodobnost 
rizika vystupujícího metanu. V současnosti 
tato stará důlní díla s doprovodnými výstupy 
metanu omezují vlastníky pozemků ve využití 
území a jsou také zdrojem rizik. 

Ukončení těžby v Ostravě v roce 1994 lze 
označit za důležitý milník v životě města. 
Některé činnosti poškozující životní prostředí, 
jakým bylo například odvalování hlušiny, byly 
zastaveny s ukončením těžby a mají okamžitý 
příznivý dopad na životní prostředí. Další nega-

tivní účinky však doznívají mnoho let po ukon-
čení hornické činnosti a jejich rizika se mohou 
v čase i zvyšovat. Mezi ně patří i výstup metanu 
na povrch a technický stav starých důlních děl.

Občané si jistě položí několik základních 
otázek: „Proč tomu tak je, co se s tím dá dělat 
a jak se mne to bude konkrétně dotýkat?“

Metan byl vždy neoddělitelnou součástí 
těžby uhlí. Ukončením těžby uhlí v ostrav-
ských dolech v 90. létech minulého století 
bylo ukončeno i vět rání dolů, čímž bylo 
přerušeno i „řízené“ odvádění metanu zajiš-
ťované činným dolem. Postupem času se 
v uzavřených prostorech podzemí zvyšovalo 
množství metanu uvolňujícího se ze zbývají-
cích uhelných slojí. Tam, kde jsou k tomu pří-
hodné podmínky, si takto hromadící se metan 
hledá cestu na povrch, kde se může hromadit 
v uzavřených prostorech. A bohužel tento 
př i rozený proces t r vá doposud. Sit uace 

vygradovala v roce 1999, kdy v rodinném 
domku v Hrušově došlo k výbuchu a násled-
nému požáru. 

 Program pomůže snížit rizika
Podobně, jako se tento region vyrovnává 

s jinými dozvuky těžby uhlí, existuje i v pří-
padě výstupů metanu na povrch řešení, jak 
tyto nebezpečné stavy dostat pod kontrolu. 
Pro budoucí koncepční využití území, pro 
zajištění ochrany občanů a majetku proto bylo 
nezbytné nastartovat program komplexních 
a úplných opatření. Z těchto důvodů byl v roce 
2010 zahájen komplexní program řešení, které 
si v horizontu 10 let klade za cíl plošně prově-
řit rizikovost území z hlediska výstupů metanu 
a dle potřeby navrhnout a zrealizovat ochranná 
opatření. Neodmyslitelnou součástí takto rea-
lizovaného komplexního programu je rovněž 
vybudování monitorovacího centrálního pra-
coviště na DIAMO s.p. o.z. ODRA v Ostravě-
-Vítkovicích, kde budou koncentrovány veškeré 
potřebné informace a zajištěn nepřetržitý pro-
voz a monitoring. Samozřejmostí je přímé pro-
pojení na Integrovaný záchranný systém 
Moravskoslezského kraje. 

 V obvodu probíhá průzkum
Aby bylo možno úspěšně provést veškeré 

práce v rámci realizovaného komplexního 
programu, je nezbytná součinnost občanů, 
samospráv, orgánů státní správy apod. V sou-
časné době v úzké spolupráci Úřadu městského 
obvodu Radvanice a Bartovice, DIAMO s.p. o.z. 
ODRA a společnosti Green Gas DPB, a.s., jako 
hlavního subdodavatele a koordinátora prací 
probíhá průzkumná fáze tzv. „atmogeoche-
mický průzkum“, kdy měřičské skupiny prová-
dějí odběry a zjišťují výstupy plynu na povrch. 
Cílem těchto prací je provést měření koncent-
race metanu a plošně posoudit rizikovost území 
z hlediska výstupů metanu. Vlastní měření, 
které vyžaduje souhlas vlastníka pozemku se 
vstupem, trvá několik minut a je spojeno s rea-
lizací vpichu do půdy o průměru přibližně 3cm 
a o hloubce 1,1 m.

Výsledky průzkumu budou detailně pro-
jednávány s vedením (radou i zastupitelstvem) 
městského obvodu s cílem zajistit budoucí 
efektivní využití území, bezpečnost občanů 
a ochranu jejich majetků.

Za dosavadní spolupráci, ochotu a trpěli-
vost chceme vyslovit dík zastupitelům obvodu 
a občanům, u nichž již průzkum proběhl. 
Současně vyslovujeme přesvědčení, že tato spo-
lupráce bude pokračovat i nadále v dalších čás-
tech obvodu, kde průzkum teprve proběhne. 

Touto cestou také žádáme obyvatele měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice o vstříc-
nost a pochopení v případě, že budou ze strany 
realizátorů komplexního programu požádáni 
o spolupráci či součinnost. To řešitelům vytváří 
podmínky pro rychlý postup prací při zjišťování 
rizik ovlivňujících běžný život občanů, jejich 
majetek a budoucí využití území.

Ing. Roháč, MBA, Green Gas DPB, a.s.

Představujeme šestý 
stroj v dalimilově parku

Letos v únoru jsme čtenářům představili 
záměry, jaké má vedení městského obvodu 
s Dalimilovým parkem. Dříve málo využí-
vaný park by se měl změnit v místo relaxace 
i aktivního odpočinku. Proto je zde umístěno 8 
cvičebních strojů, na kterých si můžete vylep-
šit fyzičku. Dnes představujeme šestý stroj 
s názvem Pull chair.

PuLL ChaIR – Cvičením posilujeme 
široký sval zádový, triceps, deltový sval a svaly 
předloktí. Způsob cvičení: Pohodlně se usaďte, 

opřete se o opěra-
dlo. Uchopte pevně 
rukojeti. Přitahujte 
se rukama – sedák se 
bude zároveň zvedat. 
Do základní pozice 
se dostanete uvolně-
ním síly paží.

(RED)

I po ukončení těžby uhlí v Ostravě 
je nutno řešit významná rizika

Atmogeochemický průzkum – měření  Q

výstupu důlních plynů na povrch

Uzávěrka příštího 
čísla: 18. 9. 2013



V dnešním dílu, ve kterém představujeme 
podnikatele působící na území našeho měst-
ského obvodu, se podíváme do Radvanic. Pod 
římskokatolickým kostelem na Čechovově ulici 
sídlí Cukrářství Aknel paní Lenky Tylkové.

Začínala jako spousta jiných cukrářek. 
Prostě ráda pekla a nejen v rodině si její slad-
kosti nemohli vynachválit. „Tak jsem se v roce 
1991 dala na podnikání. Rodina mě podpořila, 
rozjezd byl dobrý a začátky byly ideální, ať se 
to týkalo zákonů nebo podmínek k podnikání,“ 
vzpomíná paní Tylková a vyzdvihuje podporu 
manžela. „Bez jeho pomoci by to nešlo uskuteč-
nit,“ dodává.

Sladkosti peče v přízemí svého rodinného 
domu, kde se odehrává jak samotná výroba 
a pečení, tak i přijímání objednávek i ochutnávky 
cukroví. „Lidé si nás občas pletou s cukrárnou, 
ale my jsme výrobnou, nemáme tu posezení, kde 
by si zákazníci mohli zákusky objednat a sníst 
třeba s kávou,“ vysvětluje s úsměvem častý omyl 
příchozích. Na druhou stranu se lidem nelze 
příliš divit – soukromá terasa v poschodí domu 

s rozkvetlými truhlíky muškátů přímo láká 
k venkovnímu posezení.

Se zákazníky se dveře cukrářství Aknel 
netrnou, a tak se tady pečou koláče, zákusky, 
dorty, rolády, vánoční cukroví, perníčky a další 
sladkosti sedm dní v týdnu. Paní Lenka Tylková 
je připravuje podle objednávek tak, aby cukroví 
určené třeba na svatební stůl bylo vždy čerstvé. 
I při naší ranní návštěvě se z minikoláčků právě 
vytažených z trouby ještě kouřilo. 

„Většinou vstávám ve dvě, ve tři hodiny, 
abych stihla například svatební koláče upéct tak 
do osmi hodin, aby si je zákazník mohl čerstvé 
odvézt, zabalit a rozvézt. Pak přijdou na řadu 
dorty nebo ozdoby na cukroví podle objedná-
vek a tak to jede až do večera. Většinou končím 
kolem 18 nebo 20 hodin,“ přibližuje svůj běžný 
pracovní den. A jestli má někdy volno? „No tak 

tři dny, takový prodloužený víkend,“ zamyslí se, 
když se jí zeptáte na dovolenou.

S Herou u ní příliš neuspějete. Paní Tylková 
peče, jak sama říká, z kvalitních českých suro-
vin a dává přednost potravinám označeným 
jako Klasa. Základem krémů je u ní kvalitní 
máslo a pudink, ale nebrání se ani modernějším, 
lehčím náplním, jako jsou mascarpone, ovocná, 
čokoládová či pistáciová pěna, které mají 

zákazníci rádi. Dvě třetiny jejích zákazníků 
dávají přednost právě lehčím krémům, před těž-
šími máslovými. Prostě je vidět, že lidé dbají na 
životosprávu. Bezlepkové pečivo zatím nedělá, 
ale do budoucna o něm velmi vážně uvažuje. „Je 
po něm velká poptávka,“ vysvětluje.

„Díky Bohu za internet. Snažím se být pořád 
v kontaktu s novinkami, pravidelně si prohlí-
žím specializované weby, kde hledám inspiraci, 
pořád se něco učím a zkouším,“ vypráví nadšeně. 
O tom, že jí internet není opravdu cizí, svědčí i její 
webové stránky. Jsou přehledné a plné fotografií 
výrobků, které vznikají pod jejíma šikovnýma 
rukama. „Před několika lety stačilo, že jsem tam 
dala jednu fotografii dortu za dva měsíce. Teď 
galerii doplňuji skoro každých 14 dní,“ dodává.

Nejdůležitější je podle ní spokojený zákaz-
ník. „Snažím se vyplnit jejich přání. Někteří lidé 
mají přesnou představu, co chtějí, často si přine-
sou fotografii výrobku třeba z internetu, někteří 
ho i nakreslí. Ne všechno samozřejmě jde, ale 
na osobní schůzce se vždycky nějak domluvíme, 
aby byli spokojení. 

Paní Lenka Tylková profesionálně peče více 
než dvacet let. Baví ji to ještě? „Musí to být koní-
ček, aby vás to i po tak dlouhé době bavilo. Bez 
toho by to nešlo,“ myslí si. A když se jí zeptáte, co 
je pro to, aby se výrobek povedl, nejdůležitější, 
tak se zamyslí, ale jen na chvilku. „Trpělivost 
a láska k tomu, co děláte. Jinak by to byla jen 
práce a rutina,“ uzavírá.

PaedDr. Zuzana Sedláčková
CuKRÁŘSTVÍ aKNEL
Lenka TYLKOVÁ
Mobil: 606 213 191
Telefon: 595 171 910
Čechovova 24, Ostrava-Radvanice
www.cukrarstvi-aknel.cz
e-mail: aknel-cukrarstvi@seznam.cz
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představujeme podnikatele 

v obvodu

Rada městského obvodu na své 8. mimo-
řádné schůzi konané dne 19. července 2013:

rozhodla o zadání veřejné zakázky malého • 
rozsahu pod názvem „Oprava chodníku 
kolem ul. Těšínské v úseku od ulice Kálalova 
po ulici Rohová“,
rozhodla o zadání veřejné zakázky „Dětské • 
hřiště v Dalimilově parku“,
rozhodla o zadání veřejné zakázky pod • 
názvem „Stavební úpravy bytového domu na 
ul. Revírní 2 v Ostravě-Radvanicích“.

Rada městského obvodu na své 62. schůzi 
konané dne 31. července 2013:

vyslovi la souhlas s uzav řením daro -• 
va c í  sm louv y  mez i  ZŠ Tr n kove ck á 
a Trnkoveckým sdružením rodičů žáků 
základní školy (finanční dar ve výši 12 000 
Kč pro provoz kroužků ve školním roce 
2013/2014),
rozhodla o uzavření dohody o vytvoření pra-• 
covních příležitostí v rámci veřejně prospěš-
ných prací a poskytnutí příspěvku s Úřadem 
práce České republiky – krajská pobočka 
v Ostravě,
vydala stanovisko k návrhu Územního plánu • 
města Ostrava.

Rada městského obvodu na své 63. schůzi 
konané dne 14. srpna 2013:

vyslovila souhlas s uzavřením darovacích • 
smluv mezi Základní školou Vrchlického 
a Alenou St romskou a MUDr. Dar jou 
Kadlecovou (hudební nástroj, stroj ke cvi-
čení),
schválila „Zásady pro stanovení výše úplaty • 
za zřízení věcného břemene k pozemkům 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřená správa městský obvod Radvanice 
a Bartovice, dotčenými stavbami“,
rozhodla o uzavření darovací smlouvy • 
s ArcelorMittal Ostrava a.s., (finanční dar 
ve výši 600 000 Kč) pro realizaci projektu 
„Estetizace kruhového objezdu na ul. Těšínskě 
x Fryštátské v Ostravě -Radvanicích“,
rozhodla o zadání veřejné zakázky malého • 
rozsahu pod názvem „Souvislá údržba na 
ulici U Důlňáku v Ostravě -Bartovcích“,
rozhodla o zadání veřejné zakázky malého • 
rozsahu pod názvem „Estetizace kruho-
vého objezdu na ulici Fryštátská a Těšínská 
v městském obvodu Radvanice a Bartovice“.

Mgr. Luboš Niessner 
pověřen zastupováním tajemnice úřadu 

městského obvodu 

z jednání místní samosprávy

Cukrářství aknel v radvanicích peče sladkosti více než 20 let
lenka Tylková: Bez trpělivosti a lásky by to nešlo



Celý měsíc
Během 

půjčování

Pobočka KMO v Radvanicích – 
Češtinářský guláš – test pro děti, 
Země dlouhého bílého oblaku 
– výstava fotografií z Nového 
Zélandu, Což takhle dát si… když 
nevíte, co číst – výstava knižních 
novinek

Září SPCCH ZO – zájezd

2.9. 18.00 ČZS ZO – Informace o činnosti 
během prázdnin

3.9. 15.00 KD při DPS Bartovice – Vítejte 
po dovolené

4.9. 14.00 KD Radvanice – Zahájení 
činnosti po prázdninách

4.9. 13.30-
14.30

Pobočka KMO v Radvanicích – 
Čtení pro potěšení – hra o přírodě 
v přírodě

5.9. 16.00 KD Bartovice – Povídání 
o zážitcích z končícího léta

5.9. 16.00
16. zasedání Zastupitelstva 
MěOb RaB – Společenský dům 
Bartovice

10.9. 14.00 Komise školství, mládeže a sportu 
– kanc. č. 2 – přízemí úřadu

11.9. 15.00 65. schůze Rady MěOb RaB – 
kancelář starostky

11.9. 15.00 Komise sociální
11.9. 15.00 Komise bezpečnosti a dopravy
13.9. 18.00 ČSV ZO – výbor schůze
13.9. 18.00 ČSV o.s. ZO – výborová schůze

14.9. 14.00 Radvanické slavnosti – 
areál TJ Sokol Radvanice

16.9. Od 
14.00

Pobočka KMO v Radvanicích – 
Povinně nepovinná četba“ – čtení 
a povídání o knihách s dětmi ze 
ZŠ Bartovice

17.9. 15.00 KD při DPS Bartovice – Opékání 
klobás

18.9. 14.00 KD Radvanice – Humor je náš 
koníček

19.9. 16.00 KD Bartovice – Posezení na 
konci léta

23.9.
12.00 

až 
16.00

Pobočka KMO v Radvanicích – 
To by chtělo leporelo – výtvarné 
odpoledne pro děti,výroba 
leporela na dané téma

25.9. 15.00 66. schůze Rady MěOb RaB – 
kancelář starostky

26.9. 16.00 Komise životního prostřední
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v měsíci září

Kalendář
událostí

Naši jubilanti v září 2013
Blahopřejeme!

Josef Pak, Milan Keller, Pavla Tomešková, Ivana hainzlová, Milan Judák, 
Jan Svěch, alena hrbáčková, Luděk hladík, Ivana Kanichová, Jiřina 

Molinková, Vladimír Sojka, antonín havlík, Petr Jureček, Jana Friedlová, 
Vlasta Capinská, Jiří Jokel, Marie Fridrichová, alžbeta Janová, arnošt 

Papala, Věra Grygerková, Václav Bilan, alois Merta, Zdenka Pastrňáková, 
Veronika Příhodová, Zdeněk Skýba, Jaroslav helekal, František Vyhňák, 

Jarmila Řepinská, Libuše Pryčková, Vanda Machalová, Václav Fránek, anna 
Rumanová, Vilemína hacholová, Ludmila Dudková.

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.

Ke konci měsíce července oslavila své 
krásné životní jubileum devadesát dva let ve 
zdravotní i osobní pohodě paní Vlasta Dyndová. 
Jubilantce, dlouholeté obyvatelce našeho měst-
ského obvodu, osobně pogratulovala starostka 
Mgr. Šárka Tekielová a matrikářka Bc. Šárka 
Krkošková. Do dalších let oslavenkyni přejeme 
pevné zdraví, životní elán, stálé zdraví a dobrou 
náladu.

Text a foto: Bc. Šárka Krkošková, odbor OaVV

Krásné narozeniny

Vážení rodiče,
dovolte, abych Vám oznámila, že v před-

pokládaném ter mínu v měsíci zář í 2013 
se v ít án í občán k ů bohužel neusk utečn í 
z důvodu probíhajících stavebních úprav 
budovy radnice, které by narušily příjem-
nou atmosféru obřadu a také bezpečnost.

Rekonstrukce byla zahájena dne 20. srpna 
2013 s ukončením nejpozději v listopadu 2013. 
Budeme se na Vás těšit v opravené „pěknější“ 
radnici v nejbližším možném termínu, o kterém 
budete informováni prostřednictvím webových 
stránek našeho úřadu a vyvěšením pozvánek ve 
vývěsních skříňkách městského obvodu.

Pok u d  bu d e t e  m í t  z á je m o  ú č a s t  n a 
s l a v n o s t n í m  o b ř a d u  v í t á n í  o b č á n k ů , 
mů žete se  dost av it  j i ž  ny n í  na sek re t a -
r iát Úřadu městského obvodu Radvanice 
a Bar tovice (1. pat ro, č. dveř í 15) s plat-
ným občanským průkazem a rodným lis-
tem dítěte.

Se zveřejněním fotografie na společném CD 
a v RaB novinách, zapsáním do slavnostní kro-
niky a zveřejněním na internetové televizi 
městského obvodu musí zákonný zástupce 
dítěte vyjádřit svůj písemný souhlas.

Mgr. Šárka Tekielová,
starostka

slavnostní vítání občánků bude 
v opravené radnici 

V pátek 9. srpna 2013 přivítal místostarosta 
Ing. Štěpán Košťál v obřadní síni naší radva-
nické radnice při vzácné příležitosti padesá-
tého výročí sňatku manžele Ludvíka a Zdeňku 
Švihálkových. Ke krásnému výročí zlaté svatby 
pronesl slavnostní projev a pogratuloval spolu 
s matrikářkou Marcelou Bartkovou. Svůj man-
želský slib si oslavenci připomněli stvrzením 
svých podpisů do naší pamětní kroniky. Svatební 
obřad byl ukončen společným přípitkem s přá-
ním oslavencům, aby další společná léta prožívali 
v dobrém zdraví a ve šťastném rodinném prostředí.

Marcela Bartková, odbor OaVV 

zlatá svatba manželů Švihálkových 
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Oznamujeme všem přátelům a známým, 
že dne 2. srpna 2013 nás navždy opustila 
ve věku nedožitých 85 let naše milovaná 
maminka, tchyně, babička, prababička a teta 
paní 

Jarmila Řepinská. 
Jménem pozůstalých syn Miroslav s rodinou 
a dcera Eva s rodinou.

Dne 11. 9. 2013 by se dožil krásných 
25 let. Prosím vzpomeňme si na úžasného 
člověka 

Jana Blechu, 

který uměl rozesmát. Vše nejlepší, Honzíku!

Vzpomíná celá rodina.

Kytici květů chtěla 
bych Ti dát, 

ústy růže k Tobě 
promlouvat, 
a pohled na tu květinku, 
snad vyloudí v nás už 
dnes jen vzpomínku 

na paní 

Marii havláskovou  
z Radvanic, která by se 19. 8. 2013 
dožila krásných 90 let. 

S láskou vzpomíná dcera Marta. 

Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel 
a žije v našich srdcích dál ….. 
Dne 10. září 2013 uplyne 5. výročí úmrtí našeho 
manžela, dědečka, tatínka, tchána, švagra a strýce 
pana 

Břetislava Vyorala. 
S láskou vzpomínají manželka Milada, dcera 
Hana, syn Bořivoj s rodinami. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Dne 18. 9. 2013 jsme vzpomněli 
2. výročí úmrtí 
paní 

Naděždy Sochacké  
z Ostravy-Radvanic. 

Zároveň vzpomínáme 25. 10. 2013 její 
nedožité 74. narozeniny. Vzpomíná manžel 
s rodinou.

Knihovnice ve svém cyklu 
rozhovor ů Knihovna mě 
oslovuje zpovídaly vedou-
cího pošty v Radvanicích 
Martina Widenku.

Jedno slovo, které vás 
napadne, když se řekne:
knihovna… množství,
čtení … odpočinek,
knihovník… knihy,
spisovatel… představivost.

V souvislosti s vaší pro-
fesí nemůžeme nevzpome-
nout jednu z „Devatera 
p o h á d e k “  P o š ťá c k o u 
pohádku, v níž vystupují 
svědomitý a čestný pošťák 
Kolbaba a hodní poštovní 
skřítci. Znáte jejího autora? a máte nějakého 
oblíbeného hrdinu-pošťáka, ať už literár-
ního, filmového, nebo dokonce skutečného?

Autor této pohádky byl Karel Čapek.
Pro mne jsou hrdinové a hrdinky všichni 

pošťáci a pošťačky.
Česká pošta i Knihovna města Ostravy jako 

organizace orientované především na posky-
tování služeb občanům se snaží svou nabídku 
neustále vylepšovat a rozšiřovat. Věděl byste, 
které z uvedených nadstandardních služeb 
KMO zatím nenabízí nebo které služby byste 
jako čtenář nebo návštěvník knihovny uvítal?

Půjčování e-čtečky knih, odkup knižních 
pozůstalostí, půjčování audioknih, předčítání 
knih v domácím prostředí čtenáře, půjčování 
dioptrických brýlí, deštníků, volnočasové kluby 
pro děti a rodiče, vracení knih do biblioboxu 
mimo otevírací dobu, wi-fi připojení, dramati-
zace „povinné četby“ pro ZŠ, tematické kufříky, 
občerstvení v knihovnách zdarma, přijímání 
návrhů na nákup knih přes on-line katalog, 

hlídání dětí, samoobslužné 
prodlužování a rezervace 
knih přes čtenářské konto, 
bezplatné právní poradenství.

Zřejmě se zde nenabízí 
předčítání knih v domácím 
prostředí

Jaká kniha se vám vybaví 
ve spojitosti s létem?

Hlava XXII.
Knihovna v Radvanicích 

funguje v prostorách pří-
s t a v b y  b u d o v y  K l u b u 
důchodců od roku:

a) 1953 b) 1993 c ) 
2003.

Na i n t e r ne t u  j sem se 
dočetl, že od roku 1980 až do 
konce roku 2011, takže zřejmě 
chyták.

Mgr. Martina Dolasová
Petra Růžičková

Knihovna zpovídala martina Widenku

Martin Widenka s aktuálně  Q

rozečtenou knihou. 

Foto:  Knihovna Radvanice

Organizace školního 
roku 2013/2014
Začátek školního roku: pondělí 2. 9. 2013
Podzimní prázdniny: úterý 29. 10. 2013 
  středa 30. 10. 2013
Vánoční prázdniny: sobota 21. 12. 2013 
  až neděle 5. 1. 2014
Pololetní prázdniny: pátek 31. 1. 2014
Jarní prázdniny: sobot a  8 .  2 .  2014  

 až neděle 16. 2. 2014
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 17. 4. 2014 
  pátek 18. 4. 2014
Ukončení školního roku: pátek 27. 6. 2014
Hlavní prázdniny: sobota 28. 6. 2014 
  až neděle 31. 8. 2013

Vedení ZŠ Vrchlického
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Naučit se číst, psát a počítat bylo kdysi úko-
lem Národních škol. Naučit se číst proto, aby 
mohl žák poznávat nové a dále se samostatně 
vzdělávat, bylo úkolem škol mého mládí. Naučit 
se číst proto, aby mohl člověk srovnat a posou-
dit, kriticky zhodnotit a přijmout předložené, je 
úkolem dneška, a není to vůbec jednoduché.

Číst nahlas – čili předčítat, není tedy sou-
časnou módou. Použít četbu cíleně k různým 
účelům se však také učíme v rámci výuky cizích 
jazyků: čtením hledáme určitou informaci, 
čteme podrobně a detailně, nebo jen pro získání 
obecného přehledu o obsahu čteného. A čteme 
také pro potěšení!

Výběr četby pro potěšení odpovídá naturelu 
každého jednotlivého žáka. Kluci mají raději 
dobrodružství a akci, holkám vyhovuje roman-
tika. Někdo dává přednost tématům o přírodě, 

jiný tíhne k technice. Mladší rádi sáhnou pro 
tenčí obrázkovou knížku s pohádkou, větší se 
nezaleknou obsáhlejší publikace s vážnějším 
tématem. A není neznámo, že si u nás ve škole 
půjčujeme knihy nejen české, ale také anglické.

Proto uvítám každou možnost rozšířit naši 
Školní anglickou knihovnu o nový přírůstek – 
časopis, knihu, CD. Někdy to může být dar, vět-
šinou se však jedná o knihy zakoupené v rámci 
grantu SMO 0727/2013/SVŠ1, účelová dotace na 
realizaci projektu „Anglická knihovna – podpora 
čtenářské gramotnosti a cizích jazyků“. Také ve 
školním roce 2012/2013 nám statutární město 
Ostrava poskytlo grant SMO 0298/2012/SVŠ1, 
účelová dotace na realizaci projektu „Anglická 
knihovna – podpora čtenářské gramotnosti 
a cizích jazyků pro rok 2012“, k nákupu nových 
knih k rozšíření naší Školní anglické knihovny.

Knížky jsou už ve škole, a tak se mají naši žáci 
i jejich rodiče na co těšit. Každá z knih je opat-
řena razítkem školy a průvodním lístkem, který 
je zároveň potvrzujícím dokladem o zapůjčení. 
Školní anglická knihovna je zcela zadarmo. 
Může se však stát, že se vypůjčená kniha někam 
zatoulá. Rodiče pak pouze v případě, že kniha 
není k nalezení, hradí její plnou cenu, aby mohla 
být zakoupena kniha nová.

Je skvělé, že již třetím rokem můžeme roz-
šířit knižní fond o nové, zajímavé publikace. 
Je super, že jsou naši žáci dychtiví četby. A je 
dobré, že jsou schopni číst knihy nejen české, ale 
také anglické. Neboť vše, co člověk dělá pro své 
studium navíc nebo extra, se určitě v jeho dal-
ším životě zhodnotí. Tou hodnotou nemusí být 
samozřejmě pouze peníze.

Mgr. Jana Matalová, ZŠ Vrchlického

Reciproční aktivity Ostravské univerzity a ZŠ 
Trnkovecká

Mohla byste Lucie říci, jak dlouho na škole 
působíte?

Na Trnkovci působím od konce února 2013. 
Původně jsem tady byla na své úplně první 
praxi a už tehdy se mi zde líbilo. V lednu 
2013 mi přišel e-mail od referentky praxí 

z Ostravské univerzity s nabídkami tzv. reci-
pročních aktivit. Zrovna se totiž objevila 
nabídka na asistenta pedagoga na této škole. 
Pochopitelně jsem měla jasno, že ji chci vyu-
žít. Momentálně zastávám roli asistenta peda-
goga. Jsem v první t ř ídě a pomáhám paní 
učitelce, kde je potřeba. Například s někte-
rými pomalejšími žáky procvičuji učivo, 
zkouším jim vše vysvětlit tak, aby porozuměli, 
nebo naopak se věnuji žákům, kteří jsou vědo-
mostně dále než ostatní a plní složitější úkoly. 
Pokud je možnost a čas, tak zavítám i do 2. a 3. 
ročníku na výtvarnou výchovu, protože stu-
duji Vychovatelství (Sociální pedagogiku) se 
zaměřením na výtvarku. Sama se pořád něco 
učím a na Trnkovci mám skvělou možnost se 
to, co se učím, následně i využít.

Říkala jste, že se dlouhodobě věnujete 
dětem při volnočasových aktivitách, např. na 
táborech. Liší se v něčem tato vaše zkušenost 
s nynější praxí na ZŠ?

Zkušenosti se liší, ale děti jsou všude stejné. 
Na rozdíl od tábora je ve škole méně času na zís-
kání hlubší důvěry a bližší povídání, ale i to se 
po kouscích dá.

Co byste změnila nebo doporučila? Co 
škola potřebuje?

Změnit by se dalo mnoho věcí, ovšem není 
a nebude to tak jednoduché. Škola by asi potře-
bovala mnohem větší finanční podporu, třeba 
právě na to, aby v každé třídě mohl být asistent. 
Osobně (i když vím, že to není možné) bych 
se snažila vyhnout slučování tříd na prvním 
stupni. Bohužel, počet žáků toto neumožňuje. 
Třídy jsou vybavené pěkně, ale pomohly by 
další pomůcky, hry ap. 

Co vás zde příjemně překvapilo?
Příjemně mě překvapil vstřícný přístup peda-

gogů a dalších pracovníků školy jak k žákům, 
tak i ke mně jako nové „posile“. Úžasná je mul-
tisenzorická místnost, se kterou jsem se setkala 
poprvé. Pro děti je to možnost uvolnění se ve 
vyučování. Skvělé jsou i interaktivní tabule. 
Na naší univerzitě je sice možné si předmět na 
práci s interaktivní tabulí zapsat, ale je to pořád 
jedna tabule na skupinku studentů. Zde mám 

možnost s touto tabulí pracovat sama a vyzkou-
šet si mnoho věcí. A pro žáky je to skvělá učební 
pomůcka například ve čtení, psaní, ale i pro 
vytváření všeobecného přehledu. Ve třídě je 
internet, a tak když narazíme třeba na to, jak 
vypadá mládě ježka, hned je možnost to vyhle-
dat a na tabuli ukázat.  (IF)

Studentka Lucie jako asistentka pedagoga 
s dětmi. Foto: ZŠ Trnkovecká

zahrádkářská 
soutěž

V minulém školním roce jsem se opět 
účastnila s několika dalšími žáky naší školy 
soutěže Mladý zahrádkář, která se konala10. 
5. Na této soutěži jsem byla již počtvrté, je 
to velmi zajímavá a poučná soutěž. Každý 
soutěžící dostal hezké upomínkové před-
měty a výherci si odnesli poukázky na nákup 
v Baumaxu. Na konci května jsme všichni 
jeli na výlet na zámek Úsov a do nedalekého 
Arboreta Paseky – Makču Pikču. Na konci 
školního roku jsme ještě dostali od klubu 
zahrádkářů z Radvanic dárek, a to v podobě 
krásné knihy. Protože jsem deváťačka, tak se 
příští rok již této soutěže nemohu účastnit, 
ale pevně věřím, že mladší spolužáci budou 
školu reprezentovat na dalších ročnících 
soutěže. Všem zahrádkářům děkujeme za 
krásný výlet a dárky.

Lucie Linhartová žákyně IX.A ZŠ 
Vrchlického

Čtení obecně mysli prospívá...

Trnkovecká základka očima studentky Ostravské univerzity

zUŠ e. runda
pobočka Ostrava 
radvanice

Pro školní rok 2013 – 2014 jsme připra-
vili nabídku možností vzdělávání Vašich dětí 
v hudebním a výtvarném oboru

V hudebních oborech si děti mohou vybrat 
některý ze strunných, dechových nebo kláveso-
vých nástrojů. Nabízíme také výuku zpěvu.

P r o  ne jme n š í  n a b í z í m e  s e t k ává n í 
v „Přípravné hudební výchově“, kde se vaše 
děti hravou formou seznámí se základy hudby 
a mohou si následně zvolit některý z hudebních 
nástrojů pro své další vzdělávání. 

 Ve výtvarném oboru se děti mohou sezná-
mit se všemi technikami malířství, budou také 
pracovat s keramikou.

Na hlavní budově je navíc realizována výuka 
tance a dramatické výchovy.

Přijďte mezi nás a rozšiř te řady našich 
hudebníků, z kterých se již velká řada výrazně 
uplatnila jak na různých soutěžích, tak v pro-
fesionálním životě. Stejně krásné je však také 
amatérské pěstování hudby, která se pak stane 
hodnotným celoživotním průvodcem.

V tom všem chceme být Vám i Vašim dětem 
nápomocni.

Bližší informace Vám rádi podáme osobně 
nebo na telefonních číslech : 733 547 254 nebo 
596 232 167



Jak jste se již minule dozvěděli, v květnu se 
uskutečnil Labyrintík pro malé děti, který pro 
družstva 1.–5. třídy připravila i moderovala 
Lucka Linhartová a Sylvie Závodná. 

Další úterý následoval oblíbený Vrchličácký 
Labyrint pro žáky 6.–9. tříd. Ten moderovaly 
a připravily redaktorky školního časopisu 
Dominika Liščáková a Julie Hilová s paní 
vychovatelkou Laštuvkovou.

V porotě zasedli zástupci školy, SRPŠ a kro-
nikářka obce Dagmar Joklová.

Nejprve soutěžící trošku potrápili své hla-
vičky. Na magnetické tabuli byly připraveny 
otázky z mnoha oborů, pak žáci poznávali na 
obrázku různé zeměpisné lokality, následo-
valo poznávání melodií, které známe z tele-
vize a filmů. Pak jsme se všichni nasmáli při 

pantomimě, rétorice a skoku přes švihadlo. Na 
závěr nám pan školník připravil skvělou opičí 
dráhu.

Krásné ceny pro jednotlivce i pro třídu věno valo 
SRPŠ, městský obvod Radvanice a Bartovice 
a náměstek primátora města Ostravy. Potisk na 
trička zajistila firma Reklama Hila. 

Všem se soutěž líbila a už se těšíme na další 
skvělé akce SRPŠ. 

A jak to dopadlo?
1. místo – 9. A
2. místo – 7. A – 2. družstvo
3. místo – 7. A – 1. družstvo

Lenka Laštuvková,  
vedoucí vychovatelka ŠD ZŠ Vrchlického

Foto: Hana Němcová
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V úterý 25. 6. 2013 navštívila V. A ze ZŠ 
Vrchlického ZOO Ostrava. Přes nepřízeň počasí 
jsme si exkurzi náramně užili! Nejprve jsme se 
zdrželi na statku, kde mají čerstvé jarní králíčky 
a kuřátka, a taky nechybělo tradiční krmení 
koz. Obdivovali jsme bílého páva i odpočíva-
jící šelmy. Třešničkou na dortu bylo občerstvení 
v nové restauraci, které nám objednal a zaplatil 
pan Kubíček (tatínek Haničky Kubíčkové z V. A). 
Děti dostaly pizzu s pomerančovou limonádou 
a paní učitelka voňavé café latte. Moc děkujeme. 
Pak jsme se vydali před exotickou voliéru k hro-
chům a prohlédli si malou hroší slečnu, medvědy 
ve výběhu i sloní mládě, které se nechtělo pustit 
„máminých sukní“. Cestou zpátky byla ještě 
zastávka u cukrové vaty – mňam – a pak už jsme 
pospíchali na autobus. Výlet byl moc prima a teď 
už hurá na prázdniny! Mgr. Hana Wimmerová, 

třídní učitelka V. A ZŠ Vrchlického

Honbu za pokladem s naší školní družinou 
nám paní vychovatelka Lenka Laštuvková při-
pravuje vždy na konci školního roku. 

Letos se konala v pátek 25. 6. odpoledne a byla 
úplně jiná. Starší kamarádi se totiž těšili na tábor 
a začali hovořit o morseovce. Tak jsme se domlu-
vili, že letos si trochu více potrápíme mozečky. 
Nejdříve jsme se asi týden v družině učili mor-
seovku a základy šifrování. Paní vychovatelka 
pak vyvěsila 14 úkolů ve školní tělocvičně. Ven 
na hřiště jsme totiž nemohli, protože moc pršelo. 
Všechna zadání byla napsaná šiframi. Bojovaly 
tam čtyři družinky proti sobě: Avatar, Sovy, 
Zvířata a Orli. Každý úkol musel plnit jiný člen 

družinky. Úkolů bylo 14 – zarecitovat báseň, 
nakreslit sluníčko, hodit míč do koše, jít s míčkem 
na lžičce, zatančit naši nacvičenou sestavu, napsat 
morseovkou název družinky a další úkoly. 

Šifry nám potrápily hlavičky, ale byly 
zábavné. Nejdéle nám trval text, který byl psaný 
pozpátku zdola nahoru. Také A=Z nám dalo 
zabrat. Pokladem byla letos polárková zmrz-
lina a byla moc dobrá. Nejlepší na tom bylo, že 
naše družinka celou šifru vyluštila jako první. 
Proto se tělocvičnou nesl pokřik: „Avataři jsou 
nejlepší, na nás nemáte…!“ Takových veselých 
zážitků by mohlo být více. 

Míša Rašková, 4. A ZŠ Vrchlického

Víte, co se děje v noci ve školce? Naše třída 
Berušek z MŠ Bartovice už to ví. V pátek 
21. června přivítaly paní učitelky děti v 17 hodin 
zpátky ve školce. Paní učitelky dětem připra-
vily odpoledne plné zábavy a her v bázénu, 
s padákem a balónky. Také si zasoutěžili ve 
stavění hradu z písku a jízdě na koloběžkách. 
Za odměnu pak dostaly dětské šampaňské 
a margotkovou buchtu, kterou jim upekla 

maminka, paní Dvorská. Po vydatné večeři si 
děti poslechly strašidelný příběh „O krávočer-
tovi“ a zhlédly pohádku o drakovi. Ve večerních 
hodinách se za svitu baterek uložily ke spánku 
a spinkaly v klidu až do rána. Ráno po probu-
zení měly nachystanou dobrou snídani a pak se 
pomaloučku rozešly do svých domovů.

Paní učitelky Holubová a Stiborová

Vrchličácký labyrint exkurze do zOO

Kouzelná noc ve školce

Proběhl druhý turnus 
příměstského tábora

Druhý turnus příměstského tábora proběhl ve 
dnech 12.–16. 8. 2013 za aktivní spolupráce stráž-
níků z úseku prevence kriminality Městské policie 
Ostrava. Pro děti byl připraven velice rozmanitý 
program na celý týden. V pondělí jsme navštívili 
Dolní oblast Vítkovic s novou expozicí technických 
památek. Další den na nás čekala na Hranečníku 
historická tramvaj Barborka, která nás dovezla do 
Bělského lesa, kde se děti vydaly na naučnou cestu za 
poznáním pod vedením zaměstnance Lesní školky. 
Ve středu bylo pro děti připraveno dopravní hřiště 
spojené s opékáním párků a ve čtvrtek děti zavezl 
autobus do Tošovického HEI Parku. Tam se děti 
vyřádily na bobové dráze a trampolínách. V pátek 
přišlo slavnostní zakončení tábora. Děti si nechaly 
od paní malířky pomalovat obličeje, dostaly dárky 
a celý program byl zakončen vystoupením zpěvačky 
Genny Ciatti. Týden byl velmi povedený, počasí 
dětem přálo a poslední den všechny odcházely domů 
s úsměvem a se slovy: „Tak příští rok zase!“ 
Text a foto Klára Fedorucová, pedagogický pracovník

Fotografie na poslední straně.

Honba za pokladem

Společenská zábava 
Společenský dům Ostrava-Bartovice 
Den: 21. 9. 2013 
Čas: od 14.00 do 22.00 

Od 22.00 Pokračování v Restauraci 
Zajištěna hudba ve stylu 60.–80. léta 
Pro mladší generaci hity současné doby 
(Pro náročné: písničky na přání) 
Pro děti: Skákací hrad (zdarma) 
Občerstvení zajištěno – bramborové 
placky, uzená žebra, langoše atd. 
Bohatá tombola 

VSTUP ZDARMA!!! 

inzerce



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

 2. Pondělí 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 
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.

 3. Úterý ZUMBA 
Lektorka Ivana Pawlasová, od 18:30 do 19:30 hod., cena 60 Kč.
Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. Vstup 
zdarma.

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

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

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

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

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

 9. Pondělí 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.

10. Úterý ZUMBA 
Lektorka Ivana Pawlasová, od 18:30 do 19:30 hod., cena 60 Kč.
Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. Vstup 
zdarma.

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

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

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

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

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

16. Pondělí 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. Úterý ZUMBA 
Lektorka Ivana Pawlasová, od 18:30 do 19:30 hod., cena 60 Kč.
Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. Vstup 
zdarma.
REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas předem, 
80 Kč/1 hod.

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

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

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

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

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

23. Pondělí 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.

24. Úterý ZUMBA 
Lektorka Ivana Pawlasová, od 18:30 do 19:30 hod., cena 60 Kč.
Otevřený klub BARAK 
Program pro děti a mládež, od 15:00 do 18:00 hodin. Vstup 
zdarma.

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

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

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

28. Sobota STÁTNÍ SVÁTEK – DEN ČESKÉ STÁTNOSTI
29. Neděle REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 

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

30. Pondělí 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.

PrOGram
sPOleČeNsKÉHO dOmU V OsTraVĚ ‑BarTOVICÍCH zářÍ 2013

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

včetně pozemku. 
Dům je zrekonstruován v klidné lokalitě. 

Tel. č. 603 173 662.



V roce 1989 ukončili svou dobývací činnost 
horníci dolu Ludvík-Fučík 3 v Radvanicích 
a přešli na Pokrok-Fučík 1, kde po vydobytí 
jámového ochranného pilí ře pokračovali 
v dobývání jámového ohradníku. Podařilo se 
jim beze zbytku dobýt sloje bez větších následků 
na povrchu, což se jinde ve světě nepodařilo, při-
čemž povrch okolí poklesl zhruba o 5,8 metru. 
V Polsku se při tomto pokusu zřítila budova těž-
ního stroje, v Petřvaldě na Fučíku 2-Hedvika se 
propadla věž do jámy.

Za tento úspěch byli pracovníci Ludvíku-
-Fučíku 3 oceněni Zlatým kahanem minis-
tra hornictví, nejvyšším vyznamenáním v té 
době. Na tomto úspěchu měli nemalý podíl 
záchranáři tohoto závodu při dotěsňování 
jámových prstenců, aby nedošlo k větrnému 
zkratu čerstvých a výdušných vět rů, což 
by mělo za následek zaplynování pracovišť 
v jednotlivých odděleních závodu. Dokončení 
dobírky ohradníků bylo tedy na 60. patře ve 
sloji Eleonora, kdy pracovníci dolů byli převá-
ženi na pracoviště důlním vláčkem z Petřvaldu 
do Radvanic.

Toto setkání v hotelu Taurus v Radvanicích 
bylo příležitostí ke vzpomínce na tragickou 
událost, která se stala 11. 8. 1985 na dole 1. Máj 
v Karviné, závod Barbora. Při výbuchu metanu 
tam tlaková vlna usmrtila průvodce záchranáře 
z tohoto závodu J. Dronga a velitele výjezdových 
čet z pohotovosti HBZS Radvanice J. Vaňka. 
Četa v pohotovosti s nimi šla na průzkum praco-
višť po prvním výbuchu a s velkým kusem štěstí 
přežila výbuch, který je odmrštil zpět a způsobil 
jim „jen“ zlomeniny.

Četa z Ludvíku pracovala ve složení Štefan 
Gerboe, zkušený četař a dlouholetý havíř, Ing. 
P. Chrástecký, který byl poprvé v takové akci, 
důlní technik-revírník Roman Venzl, havíř pří-
prav Josef Bekéš a zástupce četaře a dlouholetý 
převážkový havíř Milan Vařecha.

Právě těmto jmenovaným po zaznění havíř-
ské hymny a uctění památky zesnulých přišli 
předat odměny vzácní hosté – europoslanec 
Vojtěch Mynář, předseda koordinačního 
výboru horníků OKD Karel Bajtek, bývalý 
ředitel podniku dolu Fučík Ing. Pavel Mitka, 
bývalý pracovník Ludvíku Dr. Vilém Golas, 
který překvapivě přišel se svou dcerou, bývalou 

sekretářkou posledního vedoucího závodu, 
bývalý velitel Závodní záchranné stanice 
Fučíku 1 Ing. Bořivoj Mrázek a v neposlední 
řadě technik HBZS Radvanice Václav Smička.

Potěšitelné na všem bylo, že všichni hosté 
byli buď vyučenci na Ludvíku včetně euro-
poslance, nebo zde pracovali a setkali se se 
svými spolupracovníky po více než 20 letech. 
Dále byly předány odměny přeživším výbu-
chu a záchranáři a mechanikovi dýchací tech-
niky v jedné osobě, který při své první ostré 
akci zachránil své druhy z čety před přehřátím 
Františku Havlasovi právě z našeho obvodu 
Radvanice. Jako jediný v četě neomdlel a při-
volal na pomoc četaře Aloise Pazderu a ti po 
otevření poklopu průlezu v protivýbuchové 
hrázi našli jmenovaného Fr. Havlase, kte-
rého ihned vytáhli a rychle zchlazovali, aby 
neomdlel. Pak další záchranáři s dýchacícími 
přístoji vytáhli směnmistra z Fučíku 3 Josefa 
Poušťka, Ing. Pavla Konáře, vedoucího stroj 
revíru Fučík 3 havíře rubání a člena stálé 
hlídky Františka Zemánka a jako posledního 
četaře a velitele záchranné závod stanice Emila 
Běgoně. Všichni byli okamžitě lékařsky ošet-
řeni a zchlazováni vodou. 

Na počest výše uvedených záchranářů slo-
žila záchranářskou hymnu dle přísahy záchra-
nářů a zásahového řádu HBZC i činnosti na 
Ludvíku-Fučíku 3 paní Naďa Mrázková, man-
želka velitele HBZS Fučíku 1, kterou zahrála 
na harmoniku a zazpívala a sklidila velký 
úspěch.

Emil Běgoň

Beseda v dPs 
Dne 12. 8. proběhla v Domě s pečovatelskou 

službou v Ostravě-Bartovicích beseda na téma 
Domácí násilí na seniorech. Besedu zorganizo-
val odbor sociálních věcí a školství ve spolupráci 
s Intervenčním centrem Ostrava, Bílý kruh bez-
pečí, o.s. Přednášející Mgr. Lucie Paprsteinová 
informovala seniory o závažnosti domácího 
násilí, které se nevyhne ani lidem v seniorském 
věku, naopak, lidé ve vyšším věku mohou být 
více zranitelní a také více ohrožení některou 
z forem domácího násilí. Beseda byla zakončena 
občerstvením, u kterého se živě diskutovalo.

Bc. Petra Fedorucová, DiS., odbor SVaŠ

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

inzerce

inzerce

První setkání záchranářů 11. 8. 2013

Stará Koliba nově otevřená 
LUČINA

Množstvá alkoholických i nealkoholických nápojů, teplá 
kuchyně a grilované speciality. Na čepu 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

OLYMAR 
domácí potřeby 

a železářství 
1. patro OD Šenov 

* keramické pánve od 279.- 
* vál na těsto silikonový od 199,- 

* výměna bombiček na sodastream 199,– 
* strun. sekačka 2650 – akce 1999,– ERGO 550 
Těšíme	se	na	vás	tel.:	731	161	773	
Po–Pá	8.00–16.30	So	8.00–11.30
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PRobíhá II. eTAPA RekonSTRUkce DAlIMIloVA PARkU

RekonSTRUkce DoMU nA TřAnoVSkého 29

DRUhý TURnUS PříMěSTSkého TáboRA

oPRAVA školy nA hAVláSkoVě UlIcI

před rekonstrukcípřed rekonstrukcí
po rekonstrukci

foto: BcA. Roman Pecháček

foto: BcA. Roman Pecháček

foto: BcA. Roman Pecháček


