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Blíží se mikuláš
Městský obvod také letos, stejně jako 

loni, nabízí možnost zajištění služeb Čerta 
a Mikuláše, kteří by v případě vašeho zájmu 
mohli společně s anděly navštívit i vaši domác-
nost. Tuto možnost nabízíme ve dnech 5. 12. 
a 6. 12. vždy v odpoledních a podvečerních 
hodinách. Pokud máte o tuto službu zájem, je 
potřeba se nahlásit ideálně e-mailem na adrese 
jmacecek@radvanice.ostrava.cz, případně na 
tel. 599 416 122. V žádosti prosím uveďte vaše 
jméno, adresu, telefonický kontakt, požado-
vaný čas návštěvy a jména a věk dětí. Tato akce 
je vhodná spíše pro děti menší, ideálně do 10 let. 
Termín podávání přihlášek je do pátku 22. 11.

Jan Maceček, odbor OaVV 

Na neúnosné podmínky bydlení v lokalitě 
„Trnkovec“ si dennodenně stěžují tamní oby-
vatelé.  „Každý den jsem bombardována dva-
ceti telefonáty, kdy si lidé z Trnkovce stěžují na 
nepořádek a zhoršující se kvalitu bydlení v této 
lokalitě“, potvrdila starostka městského obvodu 
Radvanice a Bartovice Mgr. Šárka Tekielová. 
Dodala, že stížnosti zejména majitelů rodinných 
domů na nájemníky bytů společnosti RPG jsou 
čím dál častější. Společnost RPG Byty, s. r. o. 
v současné době vlastní 4 bytové domy a 3 bytové 
domy, které byly zdevastované a všichni jsme 
očekávali, že se zdemolují, prodala soukromým 
vlastníkům. Noví majitelé domy nezbourali, ale 
začali v nich budovat bydlení pro sociálně slabé, 
což se místním lidem nelíbí. „Nám se ta situace 

také nelíbí, ale bohužel s tím nemůžeme nic 
dělat, protože tyto domy nám nepatří. Jen vlast-
ník rozhoduje, co z těch domů bude,“ vysvětluje 
starostka. Zkušenosti se společností RPG má 
také člen ostravského městského zastupitelstva 
Bc. Aleš Boháč. „Tento problém nemá jen náš 
městský obvod. RPG Byty vůbec nezajímá, zda 
svým postupem nenaruší bydlení v dané oblasti. 
Necítí žádnou společenskou odpovědnost. 
K bydlení přistupují jen jako k byznysu,“ zmínil. 
Přes tuto složitou situaci se starostka rozhodla, 
že zprostředkuje jednání místních obyvatel 
s vlastníky bytových domů, společností RPG 
Byty, s. r. o. a REDL. Setkání se uskuteční dne 
20. 11. 2013 v 17 hodin na ZŠ Trnkovecká.                                      

(Red)

starostka iniciovala setkání s vlastníky domů

S blížícím se adventním časem a Vánocemi 
obvykle přichází i období plné shonu a pošmour-
ného počasí. Proto městský obvod každoročně 
pořádá Adventní koncert, aby tak pomohl navo-
dit vánoční atmosféru. 

Letošní koncert se bude konat v neděli 1. 12. 
od 17 hodin v Husově sboru na ul. Menšíkova 
v Ostravě -Radvanicích a představí se nám 
známá skupina Poutníci. 

Kapela je již několik let zařazována do kate-
gorie legend country. Vznikla v roce 1970 v Brně. 
V sestavách Poutníků se během řady let vystří-
dali osobnosti jako Robert Křesťan, František 
Linhárek, Luboš Malina, Mirek Hulán a spousta 
dalších. Kapela vyhrála několikrát soutěž Porta 
a dokonce získala Zlatou Portu, ocenění za dlou-
holetou činnost ve folku. V letech 1989 a 1990 
skupina získala i ocenění v USA za nejlepší 
neamerické bluegrassové CD udělované organi-
zací SPBGM. Od loňského roku hrají Poutníci 

v omlazené sestavě, kde vyniká zkušenost stáří 
s drajvem a uměním mládí.

Poutníci na koncertu vystoupí se svým novým 
albem „Country Vánoce“, které na místě také 
pokřtí. Tato jejich poslední deska bude složena 
z písniček z oblasti české country s vánoční 
tematikou, z vánočních swingových standardů, 
z orchestrální skladby z oblasti vážné hudby 
a samozřejmě zde nebudou chybět české a morav-
ské koledy, upravené pro bluegrassové nástroje. 

Určitě se tedy máme nač těšit a budeme velice 
rádi, pokud se v hojném počtu sejdeme na tomto 
mimořádném koncertu.

Jan Maceček, odbor OaVV 
Foto: archiv skupiny

pozvánka na adventní koncert
Zdevastované domy v lokalitě „Trnkovec“. Foto: BcA. Roman Pecháček Q
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V neděli 13. října 2013 uspořádal Sbor dobro-
volných hasičů v Ostravě-Radvanicích společně 
s městským obvodem Radvanice a Bartovice 
v pořadí již 6. drakiádu. Vzhledem k tomu, že 
jsme začínali nultým ročníkem, jednalo se 
o jubilejní 5. drakiádu. 

Lze konstatovat, že tato akce pořádaná 
zejména pro děti se nám rozrůstá, jelikož se nám 
v letošním roce podařila překonat magická hra-
nice 100 draků. Soutěž v pouštění draků probí-
hala ve dvou kategoriích, a to mladší, do které 
se zaregistrovalo 80 dětí, a v kategorii starší, 
do které se přihlásilo 24 dětí. Kromě pouštění 
draků mohli kluci a holky soutěžit také v malo-
vání draků na cestu, kde se přihlásilo celkem 
40 dětí, a mimo to byla pro mateřské a základní 
školy z našeho městského obvodu vyhlášena 
grafická soutěž. 

Úvodem drakiády si vzal slovo Bc. Aleš 
Boháč, radní městského obvodu Radvanice 
a Bartovice a člen Sboru dobrovolných hasičů 
Ostrava-Radvanice, který všechny přítomné 
přivítal a sdělil organizační opatření. Následně 
předal své slovo starostce našeho městského 
obvodu a předsedkyni hodnotící komise Mgr. 
Šárce Tekielové. Ta rovněž přivítala přítomné 
rodiče s dětmi, popřála soutěžícím mnoho úspě-
chů v soutěžích a dobrý vítr, který v letošním 
roce nezklamal. Každý přihlášený závodník byl 
odměněn malým občerstvením v podobě párku 
v rohlíku a oplatky. Ostatní účastníci mohli 
využít připravený stánek s občerstvením. 

Jak se již stalo tradicí, doprovodný program 
zajistil Sbor dobrovolných hasičů Ostrava-
-Radvanice, který připravil pro děti různé 
atrakce a soutěže. Rovněž zástupci Městské 
policie Ostrava měli připravený program, 
v rámci kterého předvedli svou výstroj a výzbroj 
a umožnili dětem projížďku na koních jízdního 
oddílu. Ani letos nechyběli modeláři, kteří zde 
předváděli modely svých automobilů, které 
si v případě zájmu mohli zájemci zakoupit. 
Významnou atrakcí byl také závodník sajdkáry 
„suzuki 1000 tamara“ z naší obce pan Richard 
Bílý se svým týmem. 

Závěrečného vyhodnocení se ujal opět 
Bc. Aleš Boháč se starostkou Mgr. Šárkou 
Tekielovou, kteří výhercům soutěží předali hod-
notné ceny. Tímto děkujme všem, kteří přispěli 
ke zdárnému průběhu této drakiády, městskému 

obvodu Radvanice a Bartovice za poskytnutý 
grant, cukrářství Aknel za 1. cenu v podobě 
dortu pro nejhezčího draka, Městské policii 
Ostrava, modelářům, panu Richardu Bílému 
a zejména všem rodičům, kteří v tento krásný 
podzimní den přivedli své děti na drakiádu. 

SDH Radvanice
Foto: BcA. Roman Pecháček

Výsledky 
Kategorie v pouštění draků
Mladší :  1. Aneta Dvořáková
 2. Patrik Šariška
 3. Marek Fister
Starší:  1. Václav Beneš
 2. Aneta Gavroňová
 3. Radovan Šnajdr a Jakub Majer
Hasiči:
 Patrik Dudáš
 Rudolf Mejstřík
 Tomáš Kala
 Nela Šefránková
 Vít Ševeček
Kategorie malování na cestu
 Patrik Šariška
 Tereza Hradská
 Viktorie Šarišková

Jubilejní 5. ročník drakiády 
se opět vydařil

Jak jsme volili 
ve volbách do 
parlamentu Čr

Předčasné parlamentní volby, které se konaly 
25. a 26. října, vyhrála ČSSD s 20,45 procenty 
hlasů, druhé skončilo ANO 2011 (18,65 %) a na 
třetím místě KSČM (14,91 %). Do sněmovny se 
ještě dostaly TOP 09 (11,99 %), ODS (7,72 %), 
KDU-ČSL (6,78 %) a Úsvit (6,88 %). Celková 
účast voličů: 59,48 %.

V našem kraji vyhrála předčasné parlamentní 
volby ČSSD s 26,39 % hlasů. Další pořadí poli-
tický stran: ANO 18,7 %, KSČM 17,53 %, Úsvit 
7,78 %, KDU – ČSL 7,24 %, TOP 09 6,16 %, ODS 
5,45 %, Zelení 2,38 %, Česká pirátská strana 
2,34 %, ZEMANOVCI 2,19 %, Strana svobod-
ných občanů 1,70 %, Dělnická strana 1,08 %, 
HLAVU VZHŮRU 0,55 %, Politické hnutí 
Změna 0,45 %, Suverenita – Strana zdravého 
rozumu 0,20 %, Koruna Česká (monarchistická 
strana Čech, Moravy a Slezska) 0,17 %.

A jak jsme volili v Radvanicích a Bartovicích?
Celková účast voličů: 56,78
Pořadí politických stran počet hlasů %
ČSSD 622 22,70
ANO 2011 590 20,23
KSČM 577 19,78
Úsvit 255 8,74
ODS 169 5,79
TOP 09 155 5,31
KDU-ČSL 151 5,17
SPOZ 78 2,67
Strana zelených 71 2,45
Česká pirátská strana 65 2,22
Dělnická strana 51 1,74
Strana svobodných občanů 45 1,54
HLAVU VZHŮRU 22 0,75
Politické hnutí Změna 15 0,51
Strana soukromníků ČR 5 0,17
Suverenita-Strana zdrav. rozumu 3 0,10
LEV 21 2 0,06
Koruna česká 0 0

(RED)

Výstava vín 
a obrazů na hradě

Moravská vína mohli ochutnat všichni 
jejich milovníci na již tradiční akci – výstavě 
vín na Slezskoostravském hradě. Organizátory 
výstavy byl Vinný sklep U Sládků společně se 
Slezskoostravským hradem. Akce se konala 
od 11. do 13. října a k degustaci i ke koupi byly 
stovky vzorků od vybraných jihomoravských 
vinařů, nechyběla ani ochutnávka burčáků, 
vinařské potřeby, dárková balení, odborná 
literatura i speciality, které se k vínu servírují. 
V sobotu se pak návštěvníci hradu mohli zúčast-
nit vernisáže výstavy obrazů známé malířky 
a herečky Ivy Hüttnerové.  (SED)

pod vánočním 
stromem se bude 
koncertovat

V minulém čísle RaB novin jsme vás 
informovali, že z důvodu rekonstrukce rad-
nice, která v současné době stále probíhá, 
se dočasně nebudou konat koncerty vážné 
hudby v podání studentů JKGO. O hudební 
zážitek ale milovníci vážné hudby nepřijdou. 
Letos se totiž opět před radnicí městského 
obvodu rozsvítí vánoční strom a součástí 
celého podvečera bude i hudební vystou-
pení. Děti pak pod stromem najdou urnu, 
kam mohou vložit svá přáníčka s tím, co by 
chtěli najít pod stromečkem. Vedení měst-
ského obvodu pak několika vylosovaným 
dětem přání na Štědrý den splní. Společné 
rozsvěcení stromu je naplánováno na 10. 12., 
děti a rodiče se mohou těšit nejen na čaj, ale 
také na krásný zážitek.

Jan Maceček, odbor OaVV
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Umístění kontejnerů na 
charitativní sběr textilu

V průběhu letních měsíců byly na území 
města Ostravy umístěny kontejnery na použitý 
textil na základě dohody uzavřené s Diakonií 
Broumov. Spolupráci s Diakonií Broumov zvo-
lila rada města z důvodu její charitativní čin-
nosti napříč celou republikou. Sebraný textil 
je svážen do třídícího střediska v Broumově. 
K zajištění přetřídění a k následné distribuci do 
azylových středisek diakonie zaměstnává 50 
sociálně znevýhodněných pracovníků. 

Se stejným projektem se na město obrátila 
i pobočka Armády spásy, která bude se zapoje-
ním svých klientů třídit textil přímo v Ostravě. 
Oba projekty město Ostrava podporuje. Nabídky 
jiných, komerčně založených, společností město 
odmítlo a ani nedalo souhlas s umístěním kontej-
nerů na textil na pozemcích města. K této akti-
vitě se připojila i společnost OZO Ostrava, která 
vybavila všechny své sběrné dvory menšími 
kontejnery na sběr použitého textilu. Mimo sběr-
ných dvorů je možno odložit nepotřebný textil 
i na stanovišti, které bylo v Radvanicích zřízeno 
před Základní školou na ulici Vrchlického. 

Do kontejneru je možno mimo letního a zim-
ního oblečení odložit rovněž lůžkoviny, prostě-
radla, ručníky, utěrky, záclony, látky o rozměru 
min. 1 m2, peří, péřové i vatové přikrývky, 
polštáře, deky, spacáky, obuv, plyšové hračky, 
tašky, kabelky, kufry apod. Použitelný textil 
z kontejnerů je poskytnut sociálně potřebným 
lidem a zbytek, který nelze využít, je zpracován 
na recyklované výrobky (zátěžové koberce, čis-
ticí prostředky apod.). Vzhledem k příznivému 
ohlasu občanů z lokalit, kde jsou již kontejnery 
umístěny, a žádostem na jejich umístění i v jiných 
částech města, bylo rozhodnuto ve spolupráci 
s oběma společnostmi, tedy Diakonií Broumov 
a Armádou spásy, rozmístit v průběhu tohoto 
a příštího roku další kontejnery na území města 
Ostravy tak, aby občané měli možnost odložit 
textil do kontejnerů co nejblíže svých domovů. 

Pavla Kolářová, odbor SŘDaŽP

Z důvodu špatného technického stavu někte-
rých místních komunikací zahájilo statutární

město Ostrava, městský obvod Radvanice 
a Bartovice na území městského obvodu v měsíci 
září 2013 opravu povrchů těchto místních komu-
nikací, včetně jejich součástí a příslušenství.

Opravy jsou mnohdy komplikované a rad-
nice na ně složitě získávala finanční prostředky

z rozpočtu statutárního města Ostrava. 
V polovině měsíce září započala společnost 

JANKOSTAV s.r.o. první opravu, a to opravu 
chodníku podél ul. Těšínská, v úseku od ul. 
Kálalova po ul. Rohova, kde si dlouhodobě stě-
žovali obyvatelé této části na špatný stav a sté-
kající vodu na jejich pozemky. V rámci opravy 
byl stávající povrch chodníku, včetně nástupiště 
v okolí zastávky „Bajger“, nově proveden ze 
zámkové dlažby. Oprava chodníku byla ukon-
čena koncem měsíce října.

Další opravy se týkaly oprav povrchů vozo-
vek, kdy první se začala provádět koncem 
měsíce září ve střední části ul. Turgeněvova. 
Důvodem byl havarijní stav cesty. Opravu pro-
vádí společnost KARETA s.r.o. 

Tato společnost realizuje rovněž další dvě 
opravy, a to na ul. Čechovova ve spodní části 

od ul. Hranečník po spojnici ul. Čechovova 
a Chodounského, a dále opravu na ul.Vrchlic-
kého, která plynule navazuje na opravený úsek 
z minulého roku. Konec oprav je stanoven na 
polovinu měsíce listopadu. 

Poslední prováděná oprava vozovky je na 
ul. U Důlňáku, v úseku od podjezdu až k silnici 
na ul. Šenovská. Opravu provádí společnost 
SILNICE.CZ s.r.o. od konce září a ukončena 
bude začátkem listopadu. Opravovaný úsek 
je uzavřen a byla nařízena objížďka po ul. Pod 
Tratí, U Důlňáku, Na Pasekách. V průběhu prací 
byla však OVaK, a.s. nahlášena havárie v trase 
objížďky a zároveň začaly práce na její odstra-
nění. Za vzniklou situaci, v rámci které se zhor-
šila dopravní situace v této lokalitě, se občanům 
omlouváme a věříme, že práce na havárii budou 
dokončeny, co nejdříve.

V rámci oprav, mimo chodníku podél ul. 
Těšínská, se provádí odfrézování stávajících 
živičných vrstev a výsprava poruch podkladů 
se zpětnou pokládkou nových živičných vrs-
tev. Současně jsou prováděny úpravy krajnic, 
odvedení dešťových vod a případně je doplněno 
dopravní značení. 

Ing. Roman Hučík, odbor SŘDaŽP

V polovině měsíce října začala realizace pro-
jektu s názvem „Preventivní povodňová ochrana – 
systém ochrany před povodněmi pro městský 
obvod Ostrava – Radvanice a Bartovice“. 

Vlastní záměr projektu byl zpracován ještě 
v závěru minulého volebního období, v roce 2010. 
Po prvním neúspěšném podání byl projekt pře-
pracován, projednán a schválen v zastupitelstvu 
městského obvodu a 1. 6. 2012 opětovně předložen 
k hodnocení na Státní fond životního prostředí. 
Tato žádost o poskytnutí dotace již byla akcepto-
vána. Projekt obsahuje tři samostatné části. První 
část počítá s vybudováním bezdrátového místního 
informačního systému – rozhlasu v celém měst-
ském obvodě. Systém bude obsahovat celkově 186 
hlásičů. Rozhlas bude napojen rovněž do jednotné 
sítě varování obyvatelstva, kterou spravuje a v pří-
padě potřeby aktivuje také Hasičský záchranný 
sbor Moravskoslezského kraje. Druhou část 
projektu tvoří vybudování lokálního varovného 

a výstražného systému, který zjednodušeně 
řečeno obsahuje instalaci srážkoměrů a hladino-
měrů. Třetí částí je zpracování digitálního povod-
ňového plánu městského obvodu. 

Projekt bude realizován z dotace v rámci 
„Operačního programu životního prostředí“ 
v celkovém nákladu 5,5 mil. Kč, přičemž 
samotná dotace činí bezmála 4,9 mil. Kč a cca 
600 000 Kč bude financováno z rozpočtu statu-
tárního města Ostravy. Realizace projektu bude 
ukončena v prosinci letošního roku. 

Richard Dudek, DiS., místostarosta

projekt preventivní povodňová ochrana

Opravy místních komunikací

Na webových stránkách Koordinátora ODIS 
(www.kodis.cz) je provozován anketní prů-
zkum na téma možné změny platnosti krátkodo-
bých jízdenek MHD v Ostravě. Lidé se v anketě 
vyjadřují k možnosti zavedení nové struktury 
krátkodobých jízdenek, a to s platností 10/30/60 
min. nebo 30/60 min., které by mohly nahradit 
stávající jízdenky s platností 15/60 min. Změny 
by mohly vstoupit v platnost již od 1. ledna 2014. 
Zamýšlená změna v tarifní struktuře krátko-
dobých jízdenek vzešla z výsledků nedávného 
širšího průzkumu mínění cestujících na téma 
možných úprav v nabídce jízdného v systému 
hromadné dopravy na Ostravsku. V nové anketě 
je možné volit celkem ze tří variant, a to mezi 

strukturou platnosti krátkodobých jízdenek 
10/30/60 min. a cenami 14/20/26 Kč obyčejného 
jízdného a 7/10/13 Kč zlevněného jízdného, 
dále verzí s platností 30/60 min. a cenami 18/26 
Kč obyčejného jízdného a 9/13 Kč zlevněného 
jízdného anebo zachování stávajícího modelu 
platnosti 15/60 min. za 16/26 Kč obyčejného 
jízdného, resp. 8/13 Kč zlevněného jízdného. 
Výsledky ankety budou využity při odborné 
diskusi s cílem optimalizace a zatraktivnění 
tarifu pro nejširší okruh cestujících. Pokud 
bude navržená úprava přijata, k čemuž mohou 
výsledky ankety výrazně přispět, zvažuje se 
zavedení nových krátkodobých jízdenek již od 
1. ledna roku 2014.  (RED)

Hledá se nájemce 
společenského domu

Statutární město Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice na základě rozhod-
nutí rady městského obvodu oznamuje záměr 
pronájmu Společenského domu v Ostravě-
-Bartovicích za účelem využití objektu pro 
kulturní akce a restaurační provoz. Objekt 
společenského domu je možné si pronajmout 
buď jako celek, nebo jen některou jeho část, 
například jen restauraci, Motobar apod.

Bližší informace zájemcům poskytne 
paní Jarmila Kolkopová, referentka odboru 
majetkového, bytového a investic na tel. 
č. 599 416 110, nebo se můžete dostavit do 
kanceláře č. 16, 1. patro Úřadu městského 
obvodu Radvanice a Bartovice.  (RED)

Jaké chcete mít jízdenky mHd?
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představujeme 
osmý stroj 
v dalimilově parku

Letos v únoru jsme čtenářům představili 
záměry, jaké má vedení městského obvodu 
s Dalimilovým parkem. Dříve málo využívaný 
park by se měl změnit v místo relaxace i aktiv-
ního odpočinku. Proto je zde umístěno 8 cvi-
čebních strojů, na kterých si můžete vylepšit 
fyzičku. Dnes představujeme poslední, osmý 

stroj s názvem Elleptical 
trainer.

Elliptical tra-
inEr – procvičuje svaly 
horních a dolních kon-
četin, slouží ke zlepšení 
celkové pohyblivost i , 
pomáhá při zlepšování 

kondice a snižování váhy.

Jak můžeme ovlivnit emise z našeho tope-
niště a tím i kvalitu ovzduší přímo v místě svého 
bydliště? 
•  Spalujte v kotli pouze předepsané palivo.
•  Provozujte kotel pouze na projektovaný 

výkon.
•  Používejte kotel s vysokou účinností spalování.
•  Nechte si kotel pravidelně seřídit – je to důle-

žité pro jeho úsporný provoz.
•  Nespalujte odpad!
•  Pravidelně zajistěte údržbu komínu kominí-

kem.
Vytápění dřevem nebo dřevěným odpadem 

(štěpky, piliny atp.) – dřevo lépe hoří i při nižších 
teplotách a při jeho spalování vzniká méně oxidu 
uhelnatého, oxidů síry a oxidů dusíku (na rozdíl 
od uhlí). Pozor – dřevo musí být dobře proschlé, 
aby dobře hořelo.

Vytápění uhlím volí opět mnoho lidí přede-
vším z finančních důvodů. Problémem však bývá 
starý kotel se špatnými parametry spalování 
a nízkou účinností s použitím málo kvalitního 
uhlí. Pokud tedy chcete přejít na vytápění uhlím, 
je nutné pořídit si především kvalitní kotel.

Zemní plyn patří mezi paliva s vysokou 
výhřevností, s nejnižším obsahem uhlíku, a při 
vytápění dochází k minimálním emisím oxidu 
uhličitého. Jediným problémem mohou být 
emise oxidů dusíku. Špičková zařízení však 
dnes produkují ve srovnání se staršími spotře-
biči pouze 10 % původních emisí oxidů dusíku.

Čím netopit?
Plasty – při jejich pálení vzniká nejvíce 

jedovatých látek. Např. při spalování PVC uni-
kají do ovzduší dioxiny a sloučeniny chlóru. 

S p a l o v á n í m 
p o l y s t y r e n u 
vzniká mimo jiné 
jedovatý styren. 
Spalováním plas-
tových fólií (PP, 
PE) a PET lahví 
s e  d o  o v z d u š í 
dostávají polyaro-
matické uhlovo-
díky. 

Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý 
nábytek, chemicky ošetřené dřevo, natřená 
prkna – při spalování se uvolňují dioxiny 
a formaldehyd. 

Spalování nápojových kartonů (obalů od 
mléka, džusů apod.) produkuje chlororganické 
látky a těžké kovy. 

Celobarevné letáky a časopisy obsahují v tis-
kařských barvách často velké množství těžkých 
kovů, které se uvolňují při spalování. Kousek novin 
použitý při rozdělávání ohně neškodí, pálení stohů 
novin a časopisů však ano! Spalováním papíru 
navíc ničíme cennou surovinu. 

Pálením pneumatik vnikají polyaromatické 
uhlovodíky (PAU) a další jedovaté látky. 

Tráva, listí a zbytky potravin mohou být 
také zdrojem nebezpečných a dráždivých látek, 
pokud je pálíme na zahradě. Zbytky rostlin patří 
na kompost nebo do směsného odpadu. 

Nebezpečné odpady (zbytky léků, barev, 
baterie a další): tyto odpady je nutné odevzdat 
do specializovaného sběru ve vaší obci, pro-
šlé léky můžete odevzdat bezplatně v lékárně 
k likvidaci. www.lokalni-topeniste.cz

I když to tak nevypadá, i dobře zatopit je 
umění. Dodržováním jednoduchých pravidel 
ušetříte peníze a snížíte znečištění ovzduší.

Spotřebujete příliš mnoho paliva? Váš kotel 
špatně topí? Všimli jste si, že z vašeho komína 
vychází hustý zbarvený kouř nebo si dokonce 
již i sousedé stěžovali? Seznamte se před zimou 
s několika jednoduchými a přitom velmi důleži-
tými pravidly.

Pro správné topení je podstatné:topení
V čem topíte
Každý typ kotle má jinou účinnost. Klasický 

starý prohořívací kotel má účinnost spalování 50 – 
60 %. Mnohem účinnější jsou moderní zplyňovací 
a automatické kotle, které mají účinnost 70 – 85 %. 
Automatický kotel, který si palivo sám dávkuje, 
má také mnohem plynulejší spalovací proces, než 
ten, do kterého musíte přidávat palivo ručně. Tyto 
kotle spalují mnohem kvalitněji a účinněji.

Jak se o kotel staráte
Dbejte na pravidelné čištění komína a tep-

losměnných ploch (plochy, které předávají teplo 
vodě v otopném systému). Malý tah komína 
může způsobit vracení spalin a jejich únik do 
místnosti, včetně jedovatého oxidu uhelna-
tého. Naopak příliš velký tah komína snižuje 
účinnost spalování, dá se však regulovat regu-
látorem tahu. Pořiďte si kotel, který bude para-
metry odpovídat potřebám vašeho domu nebo 

bytu. Pokud budete provozovat kotel na snížený 
výkon, dosáhnete pouze snížené účinnosti a vět-
šího znečištění z vašeho komína.

Čím topíte
Pokud topíte tuhými palivy, pak pravděpo-

dobně uhlím či dřevem. Pamatujte, že dřevo je 
potřeba nechat řádně proschnout – minimálně 
2 roky. Takové dřevo má vyšší výhřevnost a pro-
dukuje méně emisí, zejména jedovatého oxidu 
uhelnatého. V žádném případě nepalte v kotli 
odpad – plasty, dřevotřísku, starý nábytek atd. 
Nejen, že při pálení vzniká množství zdraví 
nebezpečných toxických látek, ale pokud spalu-
jete např. plasty, spaliny ničí i váš kotel.

Umění správně zatopit
Aby palivo kvalitně hořelo, potřebuje pří-

stup vzduchu. Po přiložení proto nechte napřed 
palivo dobře rozhořet a nezavírejte klapky prů-
duchů úplně. Raději přikládejte menší množství 
paliva častěji, než velké množství naráz. Pokud 
vás nebaví často přikládat, pořiďte si kotel 
s automatickým dávkováním paliva.

Jak udržet teplo doma a ještě ušetřit
Snížíte-li teplotu o 1 °C, uspoříte za rok až 

6 % nákladů. Snižte potřebu vytápění – výměna 
netěsných oken či dveří a zateplení vašeho domu 
zajistí příjemné teplo uvnitř a mnohem nižší 
náklady na vytápění.

www.lokalni-topeniste.cz

Víte, co do kamen nepatří?

zásady správného topení

Uzávěrka příštího 
čísla: 18. 11. 2013

Jubilanti se sejdou 
ve společenském 
domě v Bartovicích

Dne 26. listopadu 2013 se sejdou ve 13 hodin již 
podeváté ve Společenském domě v Bartovicích 
jako každoročně všichni jubilanti, kteří v letoš-
ním roce oslaví 65, 70, 75, 80, 85 let, aby se 
zástupci vedení městského obvodu Radvanice 
a Bartovice oslavili svá významná životní jubi-
lea. Osobní pozvánky od paní starostky Mgr. 
Šárky Tekielové již všichni oslavenci obdrželi do 
svých domovů. Jedná se o komorní akci určenou 
jen zvaným jubilantům.

Městský obvod, prost řednictvím svých 
zaměstnanců z odboru sociálních věcí a škol-
ství připravil pro seniory odpoledne plné zábavy 
a pohoštění. Již při vstupu do nazdobeného sálu 
Společenského domu budou všichni oslavenci 
obdarováni kytičkami a malými dárky, které pro 
ně vyrobily děti ze Základní školy Vrchlického 
v Radvanicích a ZUŠ E. Runda. Svou gratulaci 
přednesou zástupci vedení městského obvodu 
Radvanice a Bartovice, kteří popřejí jubilantům 
pevné zdraví a také dobrou zábavu u připrave-
ného programu. Poté již na pódium přiběhnou 
se svou milou gratulací děti z Mateřské školy 
v Bartovicích, aby potěšily své babičky a dědečky. 
Po kulturním vystoupení si jubilanti vychutnají 
pohoštění. Nebude chybět ani tradiční dort. 

Z reakcí jubilantů je každoročně patrné, že se 
jim akce líbí. Oceňují možnost širokého setkání 
se svými vrstevníky, přáteli, sousedy a taky 
zájem, který o ně projevují představitelé měst-
ského obvodu.

Mgr. Irena Kopciuchová, vedoucí odboru SVaŠ



V našem seriálu, v němž představujeme pod-
nikatele působící v našem městském obvodu, 
čtenáře seznámíme s panem Richardem Bílým. 
Kromě toho, že vlastní stavební firmu, organi-
zuje v Radvanicích motocyklové závody Okruh 
Františka Bartoše.

K podnikání se pan Bílý dostal jako mnoho 
jiných lidí oklikou. „Pracoval jsem ve firmě na 
stavební izolace, která v roce 1998 skončila. Tak 
jsem si udělal živnostenský list a v roce 1999 
jsem začal podnikat na svoje triko ve stavebnic-
tví,“ vzpomíná na svoje podnikatelské začátky. 
Práce se mu dařila, postupně svoje aktivity 
přesunul na Slovensko, kde jeho lidé praco-
vali na opláštění a střechách asi 13 prodejních 
hal Kauflandu v Nových Zámkoch, Levicích, 
Michalovcích, Topolčanech a dalších městech. 
Tehdy jeho firma zaměstnávala 30 lidí.

Později se podle svých slov soustředil na 
Ostravu. V letech 2006 až 2009 opravoval byty 
pro Slezskou Ostravu a také se zaměřil na zed-
nickou činnost. „A u toho jsem zůstal dodnes,“ 
říká a dodává, že jeho firma má nyní 4 zaměst-
nance a provádí zateplování domů, dělá obklady, 
dlažby, staví ploty. Toho, že se jeho firma početně 
zmenšila, nelituje. „Mít tolik zaměstnanců, to 
byly nervy a občas bylo obtížné všechnu práci 
zkontrolovat, aby byla kvalitní,“ vysvětluje.

I když je podle něj složitější situace v získá-
vání zakázek, nouzi o práci jeho firma nemá. 
„Když už si uděláte nějaké jméno, lidi vás dopo-
ručí. Nemusím mít webové stránky, protože lidé 
mi zavolají, že byli se mnou spokojení,“ míní 
pan Bílý.

A v čem lidé nejčastěji při stavbách chybují? 
„Někteří zákazníci jsou velcí puntičkáři, koupí 
si nekvalitní materiál a chtějí z něj udělat prvot-
řídní práci. A to prostě nejde,“ vysvětluje.

Pana Richarda Bílého ale lidé znají i jako 
motocyklového nadšence a organizátora 

motocyklových závodů. Lásku k motocyklům 
zdědil po svém otci-závodníkovi a v roce 1984 
začal také on na motorkách závodit. V roce 
2006 si pořídil sajdkáru a na té jezdí prakticky 
dodnes. A je úspěšný. Letos se se svým kolegou-
spolujezdcem Milanem Vorlem stal vicemist-
rem Evropy. Motocykloví nadšenci tuto dvojici 
znají pod názvem White Eagle, tedy Bílý orel.

Richard Bílý je předsedou občanského sdru-
žení RABA Motosport. Sdružení má 32 členů 
a už 6. rokem organizuje Okruh Františka 
Bartoše. „Je to hodně složité a zabere to spoustu 
času. Vlastně okamžitě, jak skončí jeden roč-

ník, už začínáme s přípravou dalšího. Ten příští se 
bude konat 12. a 13. července 2014. Velkou zásluhu 
na tom, že se závody mohou konat, má statutární 
město Ostrava, které přispívá grantem. Také si 
vypomáháme s organizátory Těrlického okruhu,“ 
říká Richard Bílý. Závody mají stále větší ohlas 
v Evropě, a tak se každoročně zvyšuje počet závod-
níků a také se rozšiřuje počet zemí, z nichž moto-
cyklisté pocházejí. Město Ostrava okruh zařadilo 
do akcí Ostrava město sportu. Prostě závodníci 
v Evropě už vědí, kde leží Radvanice.

Občanské sd r užen í pořádá t aké ples 
v Sokolovně. Ten nejbližší se bude konat 15. 2. 
2014 a výtěžek z plesu bude věnován tradičně 
nějaké organizaci v městském obvodu. Z daru se 
už radovali v Mateřské škole v Radvanicích nebo 
SRPŠ Základní školy Vrchlického v Radvanicích. 
Druhým rokem se Richard Bílý zapojil také 
do drakiády, kde pro děti organizuje v rámci 
programu svezení v sajdkáře a ukazuje jim, co 
všechno s sebou nese motocyklový koníček.

A čím se pan Bílý ve svém životě ř ídí? 
„V závodě chci být první a ve firmě dělám vše pro 
to, aby výsledek práce dopadl dobře a kvalitně. 
Proto jsem taky omezil své podnikání – můžu 
si vše zkontrolovat a nemám žádné reklamace,“ 
konstatuje na závěr.

PaedDr. Zuzana Sedláčková
Bekr Richard Bílý 
Paculova 10, 716 00 Ostrava-Radvanice
Tel.: 777 914 470
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serIál
představujeme podnikatele 

v obvodu

Rada městského obvodu na své 65. schůzi 
konané dne 17. září 2013:

rozhodla o uzavření darovacích smluv • 
u příležitosti konání Radvanických slav-
ností 2013 s dárcem Ing. Janem Pospíšilem 
na finanční dar ve výši 3 000 Kč, s dárcem 
RAMSES OSTRAVA spol. s r.o. na finanční 
dar ve výši 1 000 Kč, s dárcem Projekce 
Guňka s.r.o. Šenov na finanční dar ve výši 
2 000 Kč,
rozhodla o uzavření smlouvy o dílo ve věci • 
veřejné zakázky na zhotovitele stavby 
„Stavební úpravy bytového domu na ul. 
Revírní 2 v Ostravě -Radvanicích“ se zhoto-
vitelem Bystroň Group a.s. Ostrava,
rozhodla o uzavření smlouvy o dílo ve věci • 
veřejné zakázky na zhotovitele díla pod 
názvem „Estetizace kruhového objezdu 
na ulici Fryštátská a Těšínská v městském 
obvodě Radvanice a Bartovice“ se zhotovite-
lem Art Consultancy s.r.o. Opava.

Rada městského obvodu na své 66. schůzi 
konané dne 25. září 2013:

vyslovila souhlas s cenovými mapami sta-• 
vebních pozemků města Ostravy, předlože-
nými Magistrátem města Ostrava,
vyslovila souhlas s uzavřením darovací • 
smlouvy mezi dárcem Mgr. Simonou 
Čermákovou, advokátkou se sídlem ve 
Frýdku-Místku a obdarovanou MŠ Ostrava-
-Radvanice na finanční dar ve výši 5 000 Kč,
rozhodla o záměr u pronájmu objek tu • 
Společenského domu v Bartovicích,

vyslovila souhlas s podáním žádosti o spolu-• 
financování projektu „Snížení prašnosti MČ 
Ostrava Radvanice  -Bartovice“ z rozpočtu 
statutárního města Ostrava,
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky • 
na veřejnou zakázku malého rozsahu pod 
názvem „Souvislá údržba MK ul. Čechovova 
a ul. Vrchlického – SO 103-1“ a uzavření 
smlouvy o dílo se zhotovitelem KARETA 
s.r.o. Bruntál.

Rada městského obvodu na své 67. schůzi 
konané dne 9. října 2013:

jmenovala 3 nové členy jednotky Sboru dob-• 
rovolných hasičů Ostrava -Radvanice,
rozhodla o výběru nejvhodnějších nabí-• 
dek na služby pod názvem „Provedení 
zimní údržby místních komunikací a ploch 
na území městského obvodu Radvanice 
a Bartovice a o uzavření smluv o dílo pro jed-
notlivé části s dodavateli: Vlasta Drahošová, 
Ostrava, Ostravské komunikace, a.s. Ostrava.

Zastupitelstvo městského obvodu na svém 
17. zasedání konaném dne 17. října 2013:

rozhodlo o př ípravě a podání žádost i • 
na poskytnutí podpory formou dotace 
z Ministerstva životního prostředí v rámci 
Operačního programu Životní prostředí, 
na projekt „Snížení energetických ztrát 
objektu MŠ na ul. Těšínská 279 v Ostravě-
-Radvanicích“ ve výši celkových výdajů 
2 500 828 Kč.

Mgr. Luboš Niessner

z jednání místní samosprávy

richard Bílý organizuje motocyklové závody



Celý měsíc
během 

půjčování
v odpol.

hodinách

Pobočka KMO v Radvanicích – 
Vánoční Niane – výstava kreativní 
tvorby stále tajemné Niane, Potěšení 
do dlaně – výstava drobné keramiky 
paní Dorky Čecháčkové, Koblížek 
na cestách – výstava prací žáků 
družiny při ZŠ Vrchlického, Čtení 
v řeči vázané – výstava knih ke Dni 
poezie, Čtení v krajkách – výstava 
zdobených záložek do knih, Než 
rozbiješ prasátko… – tipy na dárky 
vlastní výroby, Listů pád – test pro 
děti o podzimní přírodě, KLUB 
SLUNÍČEK – Podzimní sklizeň – 
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice – 
beseda s výtvarnou dílnou

6. 11. 15.00 69. schůze Rady MěOb RaB – 
kancelář starostky

6. 11.
Od 

13.30-
14.30

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

11. 11. 13.30-
14.30

Pobočka KMO v Radvanicích – Velké 
kouzlení z malých knih – čtení 
a povídání o knihách s dětmi ze ZŠ 
Bartovice

12. 11. 15.00 KD při DPS Bartovice – přátelské 
posezení

13. 11. 15.00 Komise sociální

13. 11. 15.00 Komise bezpečnosti a dopravy

14. 11. 16.00
KD Bartovice – Posezení 
po sv. Martinu s douškem 
Svatomartinského vína

15. 11. 14.00 KD Radvanice – Jubilanti 2. pololetí 
2013

19. 11. 14.00 SPCCH ZO – výborová schůze

20. 11. 15.00 70. schůze Rady MěOb RaB – 
kancelář starostky

21. 11.
14.00

až
15.00

Pobočka KMO v Radvanicích – 
Řekni to básní! – akce nejen pro 
družinu ZŠ Vrchlického, výtvarná 
a literární dílna ke Dni poezie 

22. 11. 17.00 ČSV o.s. ZO – výborová schůze

26. 11. 15.00 KD při DPS Bartovice – TOMBOLA

27. 11. V odp. 
hod.

Pobočka KMO v Radvanicích – 
Den pro dětskou knihu – čtení pro 
nejmenší 

28. 11. 16.00 KD Bartovice – Poveselme se před 
Adventem – zábava s loterii

28. 11. ČZS ZO Radvanice – vánoční výzdoba

28. 11. 16.00 Komise životního prostřední

28. 11. 16.00-
18.00

Pobočka KMO v Radvanicích – 
Adventní (s)ladění – výtvarná dílna 
pro všechny šikovné ruce 
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v měsíci listopadu

Kalendář
událostí

Naši jubilanti v listopadu 2013
Blahopřejeme!

Jarmila Vaštíková, Ivana Kunčarová, Jitka Frejkovská, Jiří Coufalík, Michal 
Szabo, Evžen Kafka, Josef Lodek, Silvia Plucnarová, Jiří Lipina, Ladislav 
Kuča, Adolf Ryška, Irena Slípková, Pavel Frydryšek, Katarína Sasynová, 

Věra Vránová, Jindřiška Meilichová, Hynek Bolek, Alena Mrozovská, 
Karel Fronček, Jan Fikáček, Jiří Kovář, Magdalena Karchňáková, Zdeňka 
Němčíková, Libor Sarga, Antonín Pěčonka, Jaroslava Kunčarová, Štěpánka 
Žvaková, Eliška Kusáková, František Sztwiertnia, Božena Sovová, Alžběta 

Hankusová, Otokar Sadovský.
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.

Naši jubilanti v říjnu 2013
Omlouváme se všem jubilantům, jejichž jména jsme 

v minulém čísle neotiskli.
Jaroslav Lembas, Jaroslav Janíček, Anna Dobóczká, Božena Bábková, Lydie 

Hagaterová, Danuše Chudá, Stanislava Gregorová, Josef Dvořák, Čestmír 
Kaňok, Dagmar Janáková, Jarmila Vyhňáková, Jaroslav Paciga, Drahomíra 

Siejová, Eligia Jiroušková, Petko Rusanov.
Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví a osobní pohody!

Kdo by to byl řekl, že knížka Jahody pro 
Popelku, která poprvé vyšla v loňském roce 
s podnázvem Když chlap fackuje hysterku, 
se bude těšit takové oblibě, která podnítí její 
autorku, spisovatelku z Radvanic, Kateřinu 
Tomanovou, k napsání dalších pokračování. 

V úterý 8. října se konal křest již třetího dílu 
knížky s názvem Jahody pro Popelku III aneb Jak 
zkrotit potvoru. Po předešlých hvězdných křtitelích 

Martinovi Maxovi a Josefu Aloisi Náhlovském 
se úlohy kmotrů zhostila symbolicky první česká 
televizní Popelka paní Eva Hrušková se svým man-
želem hercem Janem Přeučilem. Křest se konal 
v Knihcentru v Ostravě (bývalý Dům knihy Librex) 
na Smetanově náměstí. Pěvecky celou událost 
okrášlila půvabná sestra Evy Hruškové, Jana. 

Hojná účast diváků napověděla o oblibě 
autorky stejně jako množství knížek, které 
rychle z pultů mizely. Je to určitě dáno tématy 
knížek, kterými jsou zejména mezilidské 
vztahy, nevěra a jiné životní nepříjemnosti 
řešeny typickou blondýnou s humorem sobě 
vlastním. Je třeba se zmínit, že z prodeje knížek 
jsou podporovány dobročinné projekty, na kte-
rých autorka spolupracuje i s naším městským 
obvodem. Popřejme jí tedy další úspěšnou tvorbu 
a stále spokojené čtenáře jako doposud.  (RED)

Foto: archiv Kateřiny Tomanové

Křest třetího pokračování knížky 
Jahody pro popelku

Blahopřání
V letošním roce v DPS naši dva spoluobčané 

paní Endlicherová a pan Fránek oslavili krás-
ných 90 let. Ještě jednou přejeme hodně zdraví, 
štěstí a aby zůstali stále veselí a plni optimismu 
jako doposud.

Za klub důchodců paní Smužová
Foto: E. Rucký
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Oznamujeme všem přátelům 
a známým, že dne 29. 9. 2013  
nás navždy opustila ve věku 88 let 
milovaná maminka, tchyně, babička, 
prababička, sestra a teta paní 

Anna Hovorková.
Za pozůstalé syn Stanislav a dcera Hana 
s rodinami.

Dne 2. listopadu vzpomínám 2. výročí 

úmrtí mé matky,  
paní 

Anny Tobiášové  
z Ostravy-Radvanic. 

Kdož jste ji znali a měli rádi, věnujte tichou vzpomínku.  
Syn Radim, sousedky paní Bubeníčková, paní Kaimová 

a paní Sasínová 

Kdo lásku a dobro rozdával,  
ten neodešel a žije v našich 

srdcích dál… 

Dne 11. 11. 2013 uplyne 1. výročí 
úmrtí naší drahé maminky, 
babičky, prababičky paní 

Marie Lembasové. 
S láskou vzpomínají dcera Anna, 

syn Zdeněk, vnučky Renáta, 
Katka, Zdeňka s rodinami a vnuk 

Martin. 

Dne 26. 11. 2013 si připomeneme  
10. výročí úmrtí 

pana 

Petra Benedikoviče. 

Zároveň v měsíci říjnu jsme si 
vzpomenuli jeho 47. narozeniny. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka 
Gabriela, děti Lea a Dan.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají … 
dne 1. listopadu 2013 vzpomeneme 5. smutné 

výročí, kdy nás navždy opustila paní 

Milada Tomešková. 

Zároveň vzpomeneme 21. listopadu 2013  
20. smutné výročí, kdy nás navždy opustil  
pan Antonín Tomešek. 
S láskou a úctou stále vzpomínají syn Antonín 

s rodinou a sestra Marie. 

V úterý 8. října 2013 přijelo Divadlo Evy 
Hruškové a Jana Přeučila do Společenského 
domu v Ostravě-Bartovicích hned na dvě spo-
lečenské události. V dopoledních hodinách 
se představili spolu s malými herci projektu 
Tvoříme divadlo, který je v letošním roce pod-
porován dotací ze statutárního města Ostravy. 
Zahráli pohádku Čert a Káča, která uchvátila 
téměř 200 dětí ze základních a mateřských škol 
v Ostravě. 

Ve večerních hodinách mohli pak dospělí 
diváci zhlédnout představení s názvem Pět klo-
bouků Jana Přeučila, kde kromě obou známých 
herců vystoupila i sestra Evy Hruškové – Jana 
Hrušková. V příjemné atmosféře vyprodaného 
sálu si diváci mohli poslechnout zajímavé his-
torky ze života geniálního herce Jana Přeučila 
a nechat se uchvátit hereckým a rétorickým 
výkonem jeho jedinečného představení. 

Foto a text: Ing. Kateřina Tomanová

Jan přeučil a eva Hrušková 
bavili malé i velké diváky

 Ve dnech 10.–11. října 2013 proběhla spo-
lečná akce dobrovolnických organizací působí-
cích na území města Ostravy Sbírka pro osoby 
bez přístřeší.

Do sbírky se společně zapojili dobrovol-
níci těchto 5 dobrovolnických organizací: 
Občanského sdružení ADRA, Dobrovolnického 
hospicového hnutí Charity Ostrava, Občanského 
sdružení S.T.O.P., Občanského sdružení 
Společně Jekhetane a Slezské diakonie. Sbírka 
probíhala na 4 různých místech v rámci celé 
Ostravy. 

Vybíralo se zejména teplé zimní oblečení, boty, 
bundy, ponožky, zimní deky a podobně. Sebrané 

oblečení, boty a přikrývky byly předány Armádě 
spásy, jejíž pracovníci vše vytřídili na mužské 
a ženské oblečení a rozdělili do příslušných skladů. 

„Pokud jde o použití, tak mimo 3 pytle nepou-
žitelných věcí, které přesuneme na další využití 
pro průmyslové zpracování, bude vše použito 
zejména pro uživatele nízkoprahového den-
ního centra v Ostravě-Hulvákách. Za veškerou 
pomoc a šatstvo ještě jednou moc děkujeme,“ 
vzkazuje všem pomáhajícím dobrovolníkům 
provozní vedoucí Centra sociálních služeb 
Armády spásy v Ostravě pan Petr Geffert. 

Ing. Ivana Kolková Sehnalová,  
Magistrát města Ostravy

dobrovolníci pomáhali osobám bez přístřeší 

Vazba adventních 
věnců a jiných 
vánočních vazeb

Se u sk utečn í  ve 
čtvrtek 28. listopadu 
2013. Sejdeme se opět 
v 17.00 hodin v klubové 
místnosti zahrádkářů 
(ve dvoře za radnicí) 
a budeme pracovat pod 
dohledem naší známé odbornice Hany Bártové. 
Potřeby necháme na Vaší fantazii.
Ty základní: kostra věnce, jehličí, větvičky 
keřů, sušené květiny a ovoce, šišky jehličnatých 
stromů, skořápky ořechů, vázací drát, zahrad-
nické nůžky, adventní svíce, ozdobné stuhy, 
lepící pistole aj.

Informace na tel: 595 178 660
mobil: 775 083 473

Na Vaši hojnou účast se těší
výbor ZO ČZS Radvanice
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Jedno slovo, které vás napadne, když se 
řekne:

Knihovna – příjemné místo, kam člověk rád 
přichází a hlavně se pravidelně vrací.

Čtení – uvolnění, pohoda, odpočinek, ale 
také zábava a poučení.

Knihovník – milá, přívětivá osoba, která 
vždy ochotně poradí či pomůže.

Spisovatel – zprostředkovatel příběhu či 
naučných informací.

Často diskutovaným tématem ve škol-
ství je tzv. povinná četba pro děti. Je nějaká 
kniha, kterou byste nekompromisně zavedla 
jako povinnou četbu a proč?

Shodou okolností jsem v tomto školním 
roce pro žáky 5. ročníku (formou dobrovolnou) 
zavedla „čtenářský deník“. Vysvětlila jsem 
žákům, co od nich očekávám, jak by měl deník 
asi vypadat, jaké informace jsou nutné – tedy 
základní údaje. Každý zúčastněný žák přijal 
informace po svém. Někdo sdělil své poznatky 
jen v krátkosti a výstižně, přimaloval popř. 
obrázek. Jiný čtenář do svých zápisků přidal 
i „cosi svého“ – své postřehy, pocity. Velmi 
lehce touto cestou zjistíte, co děti baví číst, o co 
mají zájem a kterým směrem se jejich zájem 
ubírá. A povinná četba? Možná na tuto otázku 
není jednoznačná odpověď. Např. klasika od 
Boženy Němcové – „Babička“. Existuje dnes 
již celá řada přepracování. V loňském roce jsme 
se s žáky seznámili s různými přepracováními 
a také s původní verzí. Byla psána starou češ-
tinou a žákům jsem spoustu slov vysvětlovala, 
objasňovala. Někdy stačil i nezvyklý slovosled 
ve větách a žáci větám nerozuměli. Proto jsem si 
od vás v knihovně vypůjčila novodobé přepraco-
vání s pěknými obrázky a celou knihu v průběhu 
roku žákům přečetla. Dětem se přepracované 
vydání líbilo více.

Čtenářským trendem posledních let mezi 
dětmi, které už odrostly pohádkám, jsou 
knihy s tzv. upírskou tematikou a vůbec fan-
tasy literatura obecně se mezi těmito čtenáři 
těší velké oblibě. Zatímco v době, kdy dospí-
vala naše i vaše generace :o) byl výběr knih 
pro mládež omezený více méně na proud dívčí 
literatury, reprezentovaný S. Rudolfem nebo 
H. Šmahelovou a dobrodružné nebo „klukov-
ské“ literatury (J. Foglar, K. May, J. Verne, V. 
Steklač,…). Patřila jste k některému z těchto 
proudů, nebo jste četla něco úplně jiného?

Já jsem také patřila ke čtenářkám, které četly 
díla Heleny Šmahelové, Stanislava Rudolfa, ale 
také jsem sáhla po knihách Jaroslava Foglara, 
zejména příbězích Rychlých Šípů. Ale i po něko-
lika desítkách let bych tyto knihy opět doporu-
čila mladým dívkám i chlapcům. Nejen, že jsou 
v těchto dílech zdůrazňovány lidské hodnoty, 
které jsou nutné a potřebné i v této době – prav-
domluvnost, čestnost, poctivost…, ale také 
autoři, jako H. Šmahelová, S. Rudolf a další, 
líčí příběhy náctiletých dívek, jejich trampoty, 

starosti a také lásky. Proto si myslím, že i dnes si 
je děvčata mohou přečíst a stále jim budou blízké 
svým obsahem. 

Knihovna se snaží přilákat malé čtenáře 
mimo jiné i tím, že pořizuje do svých poboček 
různé moderní vymoženosti, jako například 
herní konzole Playstation, na kterých můžou 
děti hrát hry. Myslíte si, že touto cestou lze při-
vést děti do knihovny a následně pak ke čtení?

Nejsem zastáncem počítačových her. 
Připouštím, že internet je dnes zdrojem infor-
mací, ale kniha je přece „kniha“. Vždyť samotná 
obálka, její grafické zpracování a také velikost 
knihy Vám o ní leccos napoví. V tomto smyslu 
mě napadá, že přece existují jiné způsoby, jak 
dítě přivést ke čtení. Základem by měl být pří-
stup rodičů ke knihám i ke čtení vůbec. Tam, kde 
dítě vidí doma, že rodiče čtou, že každá kniha 
má své místo, a kde se ke knihám přistupuje 
s určitou vážností, tam nemusíme mít obavy 
o to, že dítě nevezme knihu do ruky. Ale bohužel 
si myslím, že dnes je takových rodin málo. Ale 
na druhé straně, nám se přece v loňském školním 
roce podařilo společným úsilím a nadšením při-
vést do knihovny asi dvacet nových čtenářů, a co 
víc, stali se pravidelnými návštěvníky knihovny 
a dobrými čtenáři. Takže si myslím, že existuje 
i jiná cesta, jak přivést děti ke čtení a návštěvám 
knihovny než pomocí počítačových her. 

V posledních týdnech pracujeme na vylep-
šení interiéru knihovny, protože chceme, aby 
se u nás čtenáři cítili co nejlépe. Měla byste 
nějaký nápad na vylepšení knihovny?

Navštěvuji vaši knihovnu již několik let 
a vždy při otevření dveří do knihovny na mě 
zapůsobí velmi příjemná, přívětivá a vstřícná 
atmosféra, kterou samozřejmě vytváříte pře-
devším vy, paní knihovnice. Vaše prostory 
nejsou obrovské, ale velmi útulné a pohodlné. 

I ostatní čtenáři se zde musí cítit velmi dobře 
a spokojeně. 

Ale možná jeden malý nápad by tu byl.  
Pokud by se našel prostor, nemusí být ani moc 
velký, pak bych na jedné ze stěn zřídila malou 
„knihovnickou poštu“, kde by vám čtenáři, malí 
i velcí, mohli psát své postřehy, pocity. 

Závěrem bych si dovolila touto cestou vám 
poděkovat za vše, co pro malé i velké čtenáře 
připravujete a děláte. Je toho opravdu celá řada 
a vím, že to vyžaduje značnou píli, nadšení 
a hlavně srdce! Proto vám přeji ještě spoustu 
dalších nápadů a také mnoho spokojených čte-
nářů! Mgr. Martina Dolasová

Petra Růžičková

Knihovnice zpovídaly mgr. radmilu sulkovou, učitelku 
zŠ Vrchlického, odloučeného pracoviště v Bartovicích

Školní rok v plném 
proudu ve slunečnici

Měsíc a půl od začátku školního roku 
2013–2014 uběhl jako voda, po prázdninách 
jsme si všichni přivykli pravidelnému škol-
nímu režimu a děti, které nově nastoupily, už 
tolik neteskní po svých nejbližších.

V naší MŠ Slunečnice v Radvanicích 
nabízíme našim dětem kroužky angličtiny, 
keramiky, atletiku a tanečky pod odborným 
vedením spolehlivých lektorů.

Paní učitelky s předškoláky ze třídy 
„Pastelky“ již navázali spolupráci s knihov-
nou a ZUŠ, jež bude probíhat pravidelně. 
Kdo měl zájem, mohl přijít na vánoční 
fotografování, společně jsme navštívili 
KD v Bartovicích a zhlédli pohádku „Čert 
a Káča“ a také u nás byl Kouzelník.

Po celý školní rok nás čekají různé akce – 
některé i s rodiči. Budeme se těšit na vaši účast.

Kolektiv Mateřské školy Slunečnice

Mgr. Jarmila Sulková se svými žáky v knihovně. Foto: Knihovna Q
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Botanická zahrada PřF OU v Ostravě na 
Hranečníku otevřela výstavu afrických suku-
lentů, kterou jsme 9. 10. 2013 navštívili s naší tří-
dou. Průvodcem nejen po výstavě, ale také po celé 
botanické zahradě byl Ing. Tomáš Tureček, PhD. 
Od něj jsme se dověděli hodně zajímavých infor-
mací o stromech, rostlinách a plodech. Některé 
plody jsme ochutnali a jiné jsme si mohli pone-
chat: voňavé jablko (kdoule), jedlé kaštany atd. 

V botanické zahradě se nacházejí tři skle-
níky. V prvním skleníku byly africké sukulenty. 
Nejvíce se nám líbily kvetoucí živé kameny. 
V druhém skleníku jsou umístěny tropické 
rostliny: banánovník, citrusy, orchideje, cuk-
rová třtina atd. Dále se zde nachází akvárium 
s malými rybkami, které se těžko hledaly. Ve 
skleníku bylo tropické horko a vlhko. Všichni 
obdivovali krásné tropické rostliny, ale také byli 
rádi, když prohlídka skončila a vyšli jsme ven 
z horka. Ve třetím skleníku jsou umístěny rost-
liny určené k přezimování. Ing. Tureček, PhD. 

z tohoto skleníku donesl tři masožravé rostliny, 
řekl nám jejich jména a vysvětlil způsob, jakým 
chytají hmyz. Myslíme si, že by se každý měl 
dovědět více o rostlinách a proto byste měli 
všichni navštívit tuto botanickou zahradu. 
Výklad pana Turečka byl velmi poutavý a velice 
mu za něj děkujeme.
P. Slívová, A. Štrochová a S. Howardová, žákyně 

VII. A, ZŠ Vrchlického
Foto: Mgr. Martina Linhartová

dýně, kam 
se podíváš 

V pátek 27. 9. 2013 jsme se školním klubem 
vyrazili na výstavu ,,Život na zahradě‘‘. Jako 
každý rok jsme dlabali a zdobili dýně, které při-
šly na tuhle výstavu. Dělali jsme např. veverku, 
ptáčka v kleci, čaroděje, myšku Mickey apod…. 
Na výstavě jsme je našli a pak jsme pro ně i hlaso-
vali. Všude se tam prodávaly přírodní a vlastno-
ručně dělané výrobky. A kam jsem se podívala, 
všude byly dýně různých tvarů a barev, malé 
stromečky, trávy, byliny i ovoce. Byla tam 
dokonce ochutnávka asi 30 druhů medu, pro 
který se také hlasovalo. Výstava opravdu odpo-
vídala názvu ,,Život na zahradě‘‘ a moc se mi 
tam líbilo. Doufám, že tam půjdeme i příští rok, 
protože to bylo opravdu moc hezké. 

Za školní klub ZŠ Vrchlického  
Jessica Kopecká, V. A

Začátkem října se uskutečnil výlet dět-
ských redaktorů školního časopisu „Listy 
Vrchličáku“ do Jeseníků. Paní vychovatelka 
Lenka Laštuvková je už osmý rok editorkou 
našeho školního časopisu. Musela vybrat, kteří 
pilní redaktoři s ní na výlet pojedou. Je nás totiž 
24 a většina chtěla jet.

Nakonec se nás 12 sešlo v pátek v pět odpo-
ledne před školkou a vlakem ze Svinova jsme 
dorazili na chalupu do Petrovic asi v půl osmé 
večer. Tam jsme se rozdělili do 2 soutěžních sku-
pinek – Příšerky a Believers. Hráli jsme zejména 
hry slovní, rozvíjeli jsme po celý víkend slovní 
zásobu a také se učili pracovat na počítači. 
Osmačky už píšou články samostatně na počí-
tači, ale třeťáci a páťačky jen diktují nebo píšou 
na papír. Na našem skvělém výletě tedy probí-
halo i školení redaktorů. V sobotu jsme si před-
vedli svá herecká, pěvecká nebo taneční umění. 
Pantomima měla obrovský úspěch. Nejvíce nás 
asi bavily hry, kde jsme museli předvádět při 
hře Aktivity či vymyslet pokřik. Odpoledne 
vypukly i sportovní a míčové soutěže. Později 
večer byla pro nás připravena stezka odvahy. 
Dělila se na různé skupiny podle toho, na co si 
kdo troufal. Někteří došli až na hřbitov.

V sobotu jsme potrénovali vyprávění a rozve-
selili jsme se při nácviku Karaoke. V den odjezdu 
jsme si trošku přispali, ale to vůbec nevadilo. 

Opět jsme hrály spoustu hezkých her. V neděli 
proběhla pěvecká soutěž ,,KARAOKE-STAR“ 
(spojení karaoke a superstar), kde s přehledem 
vyhrála Klára Pytelková. Druhý nejlepší šou-
men byl Honza Skypala. Mistrem míče se letos 
stala Kristýna Zimmerová, kterou jsme pře-
jmenovali pro její pecky na Vrahouna. Mistrem 
slova zase byla Klára Pytelková a Dominika 
Liščáková. Také jsme soutěžili o nejlepší kresbu 
chaloupky, ve které jsme strávili náš výlet. 
Zde byla opět nejlepší Kristýna a také Sára 
Howardová. Za každou soutěž se vítězné dru-
žince přičítaly body. Nakonec vyhráli Believers, 
ale jen o pár bodíků. 

Skvělé jídlo nám letos opět vařila nejhod-
nější maminka Kateřina Štrochová, která je 
již léta patronkou naší družiny a jejíž jídlo bylo 
opravdu luxusní. V neděli večer už maminky 
čekaly nadšené redaktory. Na výletě jsme 
vytvořili spoustu nových článků, které si 
můžete přečíst na internetu: vrchlist.webz-
darma.cz. Také se na naše redaktory můžete 
podívat na obecní TV. Určitě jsme se hodně 
naučili a děkujeme paní vychovatelce za trpě-
livost. 

Všem se výlet redaktorů moc líbil a příští rok 
určitě pojedeme zas .

D. Liščáková a K. Pytelková, VIII. A, ZŠ 
Vrchlického

Výlet redaktorů do Jeseníků

Návštěva v botanické zahradě

ekofilm
Ve školním klubu ZŠ Vrchlického, 

Ost rava-Radvan ice jsme t ýden před 
Ekof ilmem tvořili svícny a anděly. Na 
svícnech byly otisknuty různé druhy listí 
a dokonce i obilí. Keramika byla obarvena 
hnědou glazurou, která se po vypálení v peci 
změnila v olivově zelenou barvu. Výrobky 
měly být v barvách, které nám příroda 
nabízí. Po dokončení jsme svícny balily 
a vázaly do sáčků, do kterých jsme vkládali-
vizitky s logem EKOFILMu. Výrobků jsme 
vytvořili 520 kusů. Byla s tím velká práce, 
ale paní vychovatelka Šárka nám pomohla. 
Byla u toho zábava i legrace. Za odměnu jsme 
jeli do kina Vesmír, kde se konal Ekofilm. 
Zhlédli jsme zde spoustu zajímavých filmů 
týkajících se ekologie a někteří z nás se 
zúčastnili soutěží, které si pro nás připravili 
organizátoři. Odměnou byly zajímavé ceny. 
Ekofilm se nám moc líbil a užili jsme si ho.

Jessica Kopecká, V. A, školní klub ZŠ 
Vrchlického

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              Zveme Vás na RELAX VEČER 
         BYLINKY V AKCI, aneb ABY TĚLO NEZLOBILO 
  
 

 

vstup ZDARMA 
- Bylinky, zdraví a krása  
- Kosmeceutika - tianDe- přírodní kosmetika vyráběná 
podle receptů tibetské, čínské a altajské medicíny  
                              
 – přivítací welcome drink – malé občerstvení – ochutnávka 
zdravých produktů a čajů - představení tianDe - rychlá 
miniproměna na ukázku – ukázka líčení – fotodokumentace 
– ošetření hedvábných rukou  

PŘIJĎTE SI UŽÍT PRÍMA VEČER                      
   Doporučujeme rezervaci na tel: 604 149 481  Kapacita míst omezena 

 

 

 

 Restaurace   ŠENOVSKÁ BAŠTA
si Vás dovoluje pozvat na  

Na oslavu Sv.Martina 
s mladým vínem!!! 

Která se uskuteční v sobotu 9. listopadu 2013  
Příjďte si pochutnat na pečené husičce  

(cca 500g) se zelím a knedlíkem a ktomu ochutnat 
letošní mladé víno z Lechovic 

Na Vaši návštěvu se těší personál ŠENOVSKÉ BAŠTY 
Těšínská 698, Šenov Rezervace na tel. 603 53 00 68 

           Restaurace  
    Šenovská bašta 
   Těšínská 698, Šenov 
rezervace tel: 604 149 481 

    14. 11.2013

      od 17 hodin 

inzerce



Městská policie Ostrava zve na další z řady bezplatných kurzů pro 
veřejnost, které pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná se ve 
středu 27. listopadu 2013 od 16.00 hodin na ul. Hlubinské 6 v Moravské 
Ostravě. Listopadové téma setkání s občany nese název Žijí na ulici. 
Hovořit se bude o bezdomovectví a jeho prevenci. Strážníci účastníkům 
kurzu přiblíží osudy několika konkrétních osob, které skončily na ulici bez 
práce, bez pomoci, bez peněz.  

Bližší informace rádi poskytneme na tel. 599 414 165, 950 739 407 nebo 
prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@mpostrava.cz.

Není potřeba se předem na kurz přihlašovat. Městská policie Ostrava

prOGram
spOleČeNsKÉHO dOmU V OstraVĚ ‑BartOVICÍCH lIstOpad 2013

inzerce

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

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

 3. Neděle REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas 
předem, 100 Kč/1 hod. 
ZE ČTENÁŘE SPISOVATELEM 
Motivační projekt pro začínající spisovatele – 
laiky i odborníky. Napište si svou vlastní 
knihu pro osobní či komerční účely. 
Pomůžeme ji vydat.

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

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

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

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

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

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

10. Neděle REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas 
předem, 100 Kč/1 hod. 
ZE ČTENÁŘE SPISOVATELEM 
Motivační projekt pro začínající spisovatele – 
laiky i odborníky. Napište si svou vlastní 
knihu pro osobní či komerční účely. 
Pomůžeme ji vydat.

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

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

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

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

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

16. Sobota KURZ TVŮRČÍHO PSANÍ  
Od 8:00 pro přihlášené I. část.

17. Neděle KURZ TVŮRČÍHO PSANÍ  
Od 8:00 pro přihlášené II. část.

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

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

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

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

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

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

24. Neděle REKREAČNÍ SÁLOVÝ BADMINTON 
Od 8:00 do 20:00 hod., nutné objednat čas 
předem, 100 Kč/1 hod. 
ZE ČTENÁŘE SPISOVATELEM 
Motivační projekt pro začínající spisovatele – 
laiky i odborníky. Napište si svou vlastní 
knihu pro osobní či komerční účely. 
Pomůžeme ji vydat.

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

26. Úterý SETKÁNÍ JUBILANTŮ 
Soukromá akce, uzavřená společnost. Velký 
sál od 13 hodin.
ZUMBA 
Lektorka Ivana Pawlasová, od 18:30 do 19:30 
hod., cena 60 Kč. 

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

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

29. Pátek Soukromá akce 
Uzavřená společnost, velký sál, od 17 hodin.

30. Sobota ZUMBAMARATÓN IVANY PAWLASOVÉ 
Dvouhodinová zumba s programem 
a tombolou, od 17 do 19 hodin.  
Cena 160 Kč v předprodeji, 180 Kč na místě.

Změna programu vyhrazena. Podporuje nás statutární město Ostrava, měst-
ský obvod Radvanice a Bartovice. Informace: tel. 734136655, e-mail: kulturak.
bartovice@email.cz, www.kulturak-bartovice.cz. Facebook: Společenský dům 
v Ostravě-Bartovicích.

Jsme chráněným pracovištěm pro osoby se zdravotním postižením, podpoře-
ným dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy. Otevřený klub BARAK pro děti 
a mládež je dotován statutárním městem Ostrava z programu prevence kriminality. 

městská policie zve v listopadu 
na bezplatný kurz pro veřejnost

Restaurace ŠENOVSKÁ BAŠTA
si Vás dovoluje pozvat na 

oslavu sv. Martina s mladým vínem!!!
která se uskuteční  

v sobotu 9. listopadu 2013 
Přijďte si pochutnat na pečené husičce (cca 500 g) se zelím 

a knedlíkem a ktomu ochutnat letošní mladé víno z Lechovic.
Na Vaši návštěvu se těší personál ŠENOVSKÉ BAŠTY
Těšínská 698, Šenov Rezervace na tel. 603 53 00 68



Blížící se topná sezóna se bohužel neobejde 
bez mnoha požárů souvisejících s komíny. Tyto 
požáry často vznikají na základě lidské nedba-
losti úzce související s technickým stavem 
komínu a způsobu topení. 

Že se nejedná o planou hrozbu, potvrzuje 
i statistika Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje, kdy od komínů 
vzniklo v prvním pololetí tohoto roku již 61 
požárů, za rok 2012 jich bylo 101. 

Hlavní příčinou vzniku požáru bývá zane-
dbaná údržba komínového tělesa, protože 
i malé nečistoty v komíně mohou snadno způ-
sobit velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé 
žhnutí a následný otevřený požár, nebo otravu 
obyvatel domu jedovatým oxidem uhelnatým. 
Nezapomínejte proto na pravidelné čistění 
komínů a vybírání sazí, stejně jako na kontrolu 
technického stavu komínu odborníky kominíky! 
Na co si dát pozor, než začneme topit? 

Uživatel by měl zkontrolovat, zda je řádně 
upevněný kouřovod, zda není někde spotře-
bič nebo kouřovod propálený. Opatrnosti je 
třeba dbát také při vysypávání žhavého popele. 
Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín při-

náší nejen špatné hoření, ale i nebezpečí vzní-
cení sazí. 

V souladu s uvedeným nařízením si každý musí 
počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu 
a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru. 
Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se pova-
žuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, 
jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové  
cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování  
komína provádí způsobem a ve lhůtách stano-
vených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při 
jejich  čištění,  kontrole  nebo  revizi  shledány  závady.
Kontrola spalinové cesty

Kontrolu spalinové cesty může provést 
pouze osoba, která je držitelem živnostenského 

oprávnění v oboru kominictví. (O četnosti kont-
rol naleznete informace v článku vedle.)

Spalinovou cestu, na kterou je připojen spo-
třebič paliv a která nebyla v provozu od předchozí 
kontroly a čištění déle, než je doba výše uvedených 
lhůt pro čištění, není nutné do jejího opětovného 
uvedení do provozu kontrolovat a čistit. Kontrola 
a čištění spalinové cesty se provede před opě-
tovným uvedením spotřebiče paliv do provozu. 
Nepoužívaný komín, který je v ústí zabezpečen 
proti vnikání dešťové vody a je v místech připojení 
spotřebiče paliv řádně označen tabulkou s nápisem 
„Mimo provoz“ nebo jiným vhodným způsobem, 
nemusí být kontrolován a čištěn.
Revize spalinové cesty

Revizi může provést pouze kominík s pří-
slušnou odbornou kvalifikací (revizní technik 
komínů, specialista bezpečnosti práce-revizní 
technik komínových systémů nebo revizní tech-
nik spalinových cest) a o jejím výsledku vyho-
toví revizní zprávu, jejíž nedílnou součástí je 
technická zpráva.
Revize musí být provedena:
•  před uvedením spalinové cesty do provozu 

nebo po každé stavební úpravě komína;
•  při změně druhu paliva připojeného spotře-

biče paliv;
•  před výměnou nebo novou instalací spotře-

biče paliv;
•  po komínovém požáru;
•  při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož 

i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve 
spalinové cestě.

Co dělat, když dojde k požáru v komíně? 
Snažte se jednat v klidu a s rozvahou. Co 

nejdříve jej oznamte na tísňovou linku 150 nebo 
112. Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, 
komín by popraskal, nebo by dokonce mohlo 
dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžete 
pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování 
suchého písku vymetacími dvířky nebo ze stře-
chy do komína, nikdy však nejednejte riskantně. 
Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový 
nebo práškový. Pokud je to možné, omezte pří-
stup vzduchu do komína (např. uzavřením vzdu-
chové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu 
a utěsněním sopouchu třeba i starými montér-
kami). Hasební práce však provádějte pouze 
v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví 
nebo života zasahující osoby. Václav Komárek, 

komisař, Hasičský záchranný sbor MSK

FOTOGRAFICKÉ 
PRÁCE
ROMAN PECHÁČEK
tel.: 724 185 808
• svatební a rodinné 
fotografie

•	 fotografování	dětí
•	 firemní	akce,	večírky,	
plesy

•	 další	fotografické	práce 
včetně	reklamních

DV-STUDIO 
Dana Kročková 

Nabídka: 
kosmetika (chemický 
peeling, trvalá na řasy, 

depilace) 
pedikúra, manikúra, 

nehtová modeláž 
Šenov-Lapačka, Zelená 928,  

tel. č. 774 504 879 
Prodej dárkových poukázek + 

vánoční balíky 

inzerce

                      
 
 

 
 

  CVIČENÍ 
RODIČŮ S DĚTMI 

OD 1 ROKU 
 

Kdy: každou středu od 9.00 

Kde: budova Klubu důchodců 

Mobil: 733 104 177 

Email: zrokoszova@seznam.cz 

„Máme to místo rádi! Je zde útulno, příjemně 
a vlídně!“

Asi se ptáte, o jaké místo se jedná. Jde 
o knihovnu v Ostravě-Radvanicích. Chodíme 

tam často, proto jsme také přijali pozvání na akci 
„Vezmi knihu na procházku“, která se uskuteč-
nila ve středu 2. 10. 2013. 

Přinesli jsme si s sebou oblíbenou knihu 
a následně jsme ji představili svým spolužákům, 
vytvářeli pro knihu letáček k její propagaci. 
Bylo to velmi zajímavé i legrační. Také jsme si 
malinko zasoutěžili s básničkami. Každý z nás 
dostal polovinu básně a pak jsme hledali kama-
ráda s její druhou částí. Za příjemně strávený čas 
v knihovně bychom chtěli poděkovat paní kni-
hovnici Mgr. Martině Dolasové.

Mgr. Radmila Sulková a žáci V. B., ZŠ 
Vrchlického, odl. prac. Bartovická 

Navštívili jsme knihovnu

Hasiči varují před zanedbáním komínů
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drakiáda

výLet redaktorů do jeseníků

výstava vín na sLeZskoostravskéM hradě

foto: BcA. Roman Pecháček

foto: BcA. Roman Pecháček


