
Tyto tři atributy symbolizují městský obvod 
a město Ostravu a byly právě instalovány 
na velkém kruhovém objezdu na křižovatce 
komunikací Těšínská a Fryštátská. První část 
symbolizuje uhlí, které je spjato se životem hor-
nické obce, dnes již jako historii. Druhý prvek 
symbolizuje ocel, současnost spjatou zejména 
s výrobou v AMO na území našeho obvodu. 
Třetí poslední část symbolizuje budoucnost, 
tzv. nanotechnologii, jejíž výzkumem se zabývá 
také VŠB-TU, která také patří neodmyslitelně 
k městu Ostravě. Cílem je pokračování v este-
tizaci městského obvodu a kromě plastiky bude 
kruhový objezd ještě osázen květinami. Ostrava 
tak dostane opravdu reprezentativní vstup, tak 
jak jsme na to zvyklí, když projíždíme různými 
místy jinde v Evropě, řekla starostka městského 
obvodu Šárka Tekielová. Na realizaci, zejména 

finanční, se podílí společnost AMO. Myšlenka 
vznikla zhruba před necelými dvěma lety, kdy 
byli osloveni studenti katedry architektury 
VŠB-TU v Ostravě a v rámci svého studia vytvo-
řili celkem 17 návrhů, které byly v roce 2013 po 
dobu 6 měsíců vystaveny ve Společenském domě 
v Ostravě-Bartovicích. Občané hlasovali pro 
své „nej“ návrhy a rozhodli o 3 vítězných, které 
byly posouzeny odbornou komisí, složenou z 
odborníků pro dopravní a stavební činnosti. 
Jako vhodný po technické i estetické stránce 
byl vybrán projekt Patrika Bílého. Pro realizaci 
byla vybrána společnost Art Consultancy, jejíž 
finální výsledek již můžeme všichni vidět. Po 
instalaci dojde k osázení kruhového objezdu 

květinami, které už lemují Těšínskou ulici, ať na 
ostrůvcích, nebo stožárech veřejného osvětlení 
nebo na malém kruhovém objezdu. „Chceme, 
aby byl obvod krásný a dobře jsme se tady cítili“ 
dodala starostka.

PaedDr. Zuzana Sedláčková

Realizace plastiky je 
skvělá, pozitivní zpráva

Na výsledné podobě projektu obvod spo-
lupracoval s katedrou architektury na FAST, 
VŠB-TU Ostrava, kde studenty vedla Ing. arch. 
Milada Baumannová, PhDr., kterou jsme požá-
dali o vyjádření. 

zdaRma  ROČNÍK XXII | ČeRveNec 2014

Statutární město Ostrava
Informační měsíčník občanů městského obvodu 
Radvanice a Bartovice

RaB NOvINY

www.radvanice.ostrava.cz | e‑mail: posta@radvanice.ostrava.cz  internetová televize: rab.tvova.cz

(pokračování na straně 2)

Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice 
a Bartovice schválilo na svém zasedání dne 5. 6. 2014 
závěrečný účet za rok 2013. Hospodaření 
mě s t ského obvodu skonč i lo  p řeby t kem.

Významnou skutečností, která ovlivnila 
vykazování výsledku hospodaření městského 
obvodu v roce 2013, byla změna účetní metody. 
Do roku 2009 účtovaly obce o příjmech a výda-
jích a výsledkem hospodaření byl (zjednodušeně 
řečeno) rozdíl mezi těmito dvěma položkami, 
který skutečně kopíroval zůstatky na účtech. 

V roce 2013 však již obce na základě účetní 
reformy účtovaly podnikatelským způso-
bem, tj. o výnosech a nákladech. Protože však 

účetní reforma nebyla úplná, je výsledek hos-
podaření vykazovaný ve Výkaze zisku a ztrát 
značně zkreslený – je vykazován přebytek ve 
výši 20 717 967,57 Kč. Tato částka je ovlivněna 
zejména tím, že byly obci poskytnuty účelové 
transfery např. na provedení hydroizolace ZŠ 
Havláskova, transfery na opravy komunikací, na 
rekonstrukci bytových domů na ulici Čapkova, 
Revírní a Třanovského, na rekonstrukci budovy 
úřadu, na úpravu pozemků u kostela, na nákup 
čisticího vozu, které byly (v souladu s platnou 
metodikou) zaúčtovány do výnosů, výdaje na 
rekonstrukce a modernizace však nemohly být 

Uhlí – minulost, ocel – současnost, nanotechnologie – budoucnost

Hospodaření městského obvodu za rok 2013

(pokračování na straně 2)

Pozvánka na 
XX. Bartovickou 
pouť ke Sv. anně
Starostka městského obvodu Mgr. Šárka 
Tekielová zve všechny spoluobčany na 
XX. Bartovickou pouť ke Sv. Anně, která se 
bude konat dne 26. 7. 2014 před HZ a ZŠ v 
Ostravě -Bartovicích.
Program:
od 11:00 pouťové atrakce
15:00 zahájení
15:05 kouzelnické vystoupení pro děti,
 soutěže a minidiskotéka
15:30 bublinová show 
16:00 Michael Jackson revival
16:45 Duo Rascals – kouzelnické 

vystoupení pro dospělé
17:00 TANJA
18:00 tombola
19:00 skupina HEC hraje k poslechu i tanci
21:45 ohňostroj 
Doprovodný program: kolotoče, stánkový 
prodej, nafukovací atrakce, ukázka výcviku 
psů, pravý myslivecký guláš a bohaté občer-
stvení.
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Z historických zdrojů bylo zjištěno, že řešený 
kruhový objezd je situován na staré historické 
kupecké stezce, která propojovala Český Těšín 
a Opavu, a navíc v místě křížení této stezky 
s cestou, která vedla do Ostravy. To autora 
vedlo k myšlence využít rondel pro vytvoření 
jakési brány při vstupu na území města Ostravy. 
Většina řidičů by pak lépe zaregistrovala, že se 
ocitli v Ostravě, nebo že ji opouštějí. 

Cílem bylo zde vytvořit dílo reprezentativní, 
atraktivní a hodnotné. Autor ve svém návrhu 
spojil pradávnou minulost, kdy již lovci mamutů 
„objevili“ uhlí, s obdobím průmyslové revo-
luce a budování socialismu, kdy železné srdce, 
Ostrava, rostlo díky těžbě uhlí a výrobě železa. 
To vše pak propojil s nanotechnologiemi, obo-
rem, který se rozvíjí v laboratořích VŠB-TU. 

Základem plastiky je uhlí (dávná minu-
lost) a železo (současnost), které ztvárňují dvě 
v sobě zaklíněné krychle, symbolizující vzá-
jemné sepětí a podmíněnost. Přes obě krychle 
je přetažen transparentní plášť symbolizující 
nehmotnou intelektuální výzkumnou činností 
podmíněnou budoucnost (nanotechnologie). 
Je to návrh, který ctí tradice, kořeny minulosti 
a přináší optimistický pohled do budoucnosti, 
budoucnosti Ostravy. 

Na otázku, jak vnímal autor návrhu plastiky 
Bc. Patrik Bílý spolupráci při realizaci, odpově-
děl: „Obrovská zkušenost při realizaci. Před řeše-
ním návrhu rondelu jsem až tak moc neuvažoval 
o reálnosti projektu. Až když mi bylo umožněno 
nahlédnout do celého procesu, tak jsem si uvědo-
mil pár věcí. Už při návrhu studie musí být člověk 
o pár kroků napřed. Člověk pak nemusí tolik ustu-
povat a vše má dopředu s rozvahou připravené. 
A když už člověk musí ustoupit ze svých nároků, 
tak má alespoň další důležitou zkušenost s jedná-
ním s výrobci (prodejci). To nás škola nenaučí.“

Realizace plastiky na kruhovém objezdu 
v Radvanicích je skvělá, pozitivní zpráva. Není 
to zateplení objektu, revitalizace parku, jedná 
se o počin reprezentující nadstavbu základních 
estetických a funkčních potřeb občanů. Počin, 
který pozitivně začne měnit vnímání, image 
Ostravy. Tato část Ostravy se absolutně zvidi-
telní, plastika se stane významným estetickým, 
duchovním, orientačním bodem. Občané tohoto 
městského obvodu mohou být pyšní na to, že se 
tato plastika, která je svědectvím jejich kultur-
nosti, vzdělanosti a osvícenosti, stane estetickou 
součástí jejich každodenního života a výzvou 
pro ostatní městské obvody.

Ing. arch. Milada Baumannová, PhDr.

Kruhový objezd…

Hospodářský…

(pokračování ze strany 1)

zohledněny v nákladech. Skutečný zůstatek 
prostředků na účtech městského obvodu, které 
mohou být použity v roce 2014 po finančním 
vypořádání, je 3 778 383,68 Kč. 
 Příjmy a financování

Příjmy městského obvodu v roce 2013 činily 
celkem 72 291 tis. Kč. Nejvýznamnějším příjmem 
byly dotace a transfery v celkové výši 49 921 tis. 
Kč. Poskytovatelem těchto dotací a transferů 
bylo statutární město Ostrava, Evropská unie 
a stát prostřednictvím jednotlivých ministerstev. 
Spolupráce zejména s městem se podařila zejména 
díky tomu, že obvod byl připraven po stránce pří-
pravy projektových dokumentací a tato připrave-
nost je vidět zejména na vzhledu obce.

Druhým nejvýznamnějším příjmem byly příjmy 
nedaňové, které v loňském roce činily 12 626 tis. 
Kč. Jednalo se především o příjmy vzniklé při 

nakládání s majetkem městského obvodu – příjmy 
z pronájmu bytů, pozemků a nebytových prostor, 
dále úhrady za zřízená věcná břemena, hrobová 
místa apod. Kapitálové příjmy byly realizovány 
ve výši 623 tis. Kč.  Daňové příjmy představovaly 
9 121 tis. Kč, z nich největší část tvořila daň z nemo-
vitostí ve výši 8 462 tis. Kč.
 Výdaje

Výdaje v roce 2013 byly celkem 79 984 tis. Kč. 
Významnou položku tvořily výdaje spojené se 
správou, údržbou, rekonstrukcemi a moderniza-
cemi bytového fondu ve výši 24 383 tis. Kč, dále 
příspěvky na provoz 2 mateřských a 2 základ-
ních škol ve výši 6 723 tis. Kč, výdaje na opravy 
komunikací, na které byly použity prostředky 
v celkové výši 6 700 tis. Kč, a také prostředky 
použité na údržbu zeleně ve výši 964 tis. Kč.
 Školy

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

MŠ Ostrava-Radvanice, 
Těšínská 279 60 493,25 Kč

MŠ Ostrava-Bartovice, 
Za Ještěrkou 8 0,00 Kč

ZŠ Ostrava-Radvanice, 
Trnkovecká 55 550 238,58 Kč

ZŠ Ostrava-Radvanice, 
Vrchlického 5 361 174,57 Kč

 Audit
Hospodaření našeho městského obvodu za  

loňský rok přezkoumala auditorská společnost 
TOP AUDITING, s.r.o., Brno, která nezjis-
tila žádné chyby a nedostatky. Nebyla zjištěna 
ani rizika, která mohou mít negativní dopad na 
hospodaření v budoucnosti. Proto v usnesení 
zastupitelstvo městského obvodu souhlasilo 
s celoročním hospodařením městského obvodu 
bez výhrad.

A protože hospodaření městského obvodu 
skončilo v roce 2013 přebytkem, na tomtéž 
zasedání zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice bylo schváleno rozdě-
lení volných zdrojů u základního běžného účtu. 
Prostředky byly rozděleny pouze na dva účely – 
na opravy komunikací byla vyčleněna částka 
ve výši 1 100 tis. Kč, na II. etapu rekonstrukce 
budovy mateřské školy Za Ještěrkou částka ve 
výši 2 300 tis. Kč.  Ing. Hana Hanáčková, 

odbor FaR

(pokračování ze strany 1)

Rekonstrukce 
mateřské školy 
Bartovice

Městský obvod, pod vedením starostky 
Mgr. Šárky Tekielové, v loňském roce zapo-
čal v přípravách zadání investičního záměru 
rekonstrukce společenského pavilonu, který je 
součástí budovy MŠ v Bartovicích a jehož tech-
nický stav by se dal nazvat havarijním. 

V současné době je již projekt ukončen, byla 
vysoutěžena realizační firma a v 7 měsíci zapo-
čnou práce na rekonstrukci. Celkové náklady 
na revitalizaci objektu v rámci tohoto investič-
ního záměru činí 5.1 mil. Kč. V rámci zpraco-
vání tohoto záměru bylo požádáno statutární 
město Ostrava o spolufinancování projektu. 
Za podpory pana Bc. Aleše Boháče se podařilo 
obhájit transfer na spolufinancování ve výši 
4.500.000 mil. korun. Zbylou část spolufinan-
cuje městský obvod Radvanice a Bartovice ze 
svých zdrojů. 

V rámci tohoto projektu budou v před-
mětné části budovy školky vyměněna všechna 
původní dřevěná okna,zateplen obvodový plášť 
budovy, kompletní revitalizace vnitřních pro-
stor včetně vytápění a elektroinstalací. Naváže 
se tak na předchozí investiční etapy budovy 
a školka bude po této investici kompletně zre-
konstruována a bude vyhovovat jak z hlediska 
tepelně-technických, hygienických tak estetic-
kých vlastností v rámci současných požadavků 
na budovy. Předpokládaný termín realizace je 
červenec až září letošního roku.

Pevně věříme, že vynaložené úsilí na tuto 
revitalizaci ocení jak nejmenší uživatelé této 
budovy, učitelé, tak širší veřejnost, neboť se 
jedná o budovu, jež je součástí centrální části 
obvodu v Bartovicích. 

Ing. Svatopluk Běrský,  
vedoucí odboru MBaI 

Čisticí vůz má jméno
Čisticí vůz, který získal městský obvod díky 

dotaci z MŽP se konečně dočkal jména. Byl 
pojmenován podle známé postavičky pilného 
mravenečka Ferdy z knížky Ondřeje Sekory. 
Název Ferda navrhly děti ze Základní školy 
Vrchlického, které si taky připravily kulturní 
program při křtu vozu. „Díky Ferdovi bude naše 
obec zase čistější,“ řekla starostka městského 
obvodu Mgr. Šárka Tekielová, která společně 
se zastupitelem Bc. Alešem Boháčem přestřihla 
slavnostní pásky.  (SED)

Více fotografií najdete na poslední straně.



3 RaB noviny

Od 1. dubna letošního roku je v provozu 
nový sběrný dvůr na ulici Lihovarská v Ostravě-
-Radvanicích, který provozuje společnost OZO 
Ostrava, s.r.o. Sběrné dvory na ulici Poláškova 
v Ostravě -Radvanicích a na ulici U Statku 
v Ostravě -Bartovicích byly k výše uvedenému 
datu zrušeny. Sběrné dvory jsou stálými sběr-
nami odpadů z domácností a místy zpětného 
odběru elektrospotřebičů. Množství odpadů, 
které lze ve sběrném dvoře odevzdat, je 4 m3 
(vejde se na přívěsný vozík za osobní automobil). 
Větší množství odpadu mohou občané Ostravy 
bezplatně odevzdat jen ve sběrném dvoře v 
Ostravě-Kunčicích v sídle společnosti OZO..
Bezplatně lze ve sběrném dvoře odevzdat:

objemné odpady•  (nábytek, koberce ...),
nebezpečné odpady•  (léky, baterie a akumu-
látory, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby 
jimi znečištěné ...),
elektrospotřebiče • (ledničky, televize, moni-
tory ...),
zeleň • (tráva, listí, spadané ovoce ...), 
separované složky odpadu•  (papír, plast, 
sklo, nápojové kartony),
textil • (oblečení, obuv, bytový textil, hračky) – 
za účelem dalšího využití textil nutno odevzdat 
čistý, suchý, zabalený v igelitových pytlích.
Větší množství zeleně a větve do průměru 

10 cm mohou občané bezplatně odevzdat jen 
v areálu skládky a kompostárny v Ostravě
Hrušově (PO–PÁ 7–17, SO 7–14)

Stavební odpady dělí společnost OZO 
Ostrava, s.r.o., na dvě kategorie, a to suť 
(cihly, drobný beton bez armování, omítka, kach-
ličky, zemina, kamení, keramické střešní tašky) 
a směsný stavební a demoliční odpad (asfaltová 
lepenka, izolační materiály, umakart, sádrokar-
ton, suť smíchaná s příměsemi plastu, papíru, 
dřeva, skla, apod.). I v letošním roce Rada měst
ského obvodu Radvanice a Bartovice rozhodla, 
že městský obvod bude svým občanům hradit 
odvoz a likvidaci stavební suti. Na základě tohoto 
rozhodnutí je pracovníky ve sběrném dvoru suť od 
občanů Radvanic a Bartovic odebírána bezplatně. 
Věříme, že černých skládek ubyde. Za přijetí 
směsného stavebního a demoličního odpadu 
však musí občané zaplatit, a to ve výši:

10 l (kbelík) 20 Kč 
20 l (pytel) 30 Kč

400 l (menší vozík)  600 Kč
750 l (větší vozík) 1000 Kč
Stavební odpady a sutě nesmí obsahovat 

nebezpečné odpady (např. eternit, azbest).
Ve sběrném dvoře lze rovněž odevzdat stará 

okna, rámy oken a dveře. Cena za likvidaci 
okenní křídla je 30 Kč/ks, dveří 50 Kč/ks a rámu 
(okna i dveří) 10 Kč/ks.

Jako doplňkovou službu v rámci pro
vozu sběrného dvoru nabízí společnost OZO 
Ostrava, s.r.o., i prodej kompostu a zelenino
vého substrátu. Cena nebaleného kompostu 
i substrátu je 18 Kč/25 l, u pytlovaného pak 
23 Kč/25 l. 

Pavla Kolářová, odbor SŘDaŽP

V pátek 30. května 2014 jsme v bartovickém 
Společenském domě oslavili „Den dětí“. Heidi 
Janků přijela děti pobavit s programem HEIDI 

DĚTEM. Nejmenší děti z mateřských školek, 
1. stupně ZŠ a maminky s dětmi na mateřské 
dovolené přišly v 9 hodin a děti z 2. stupně ZŠ 
v 11 hodin. Heidi okamžitě při první písničce 
roztančila a rozezpívala sál. Zvláště skupina 
menších dětí si oslavu pořádně užila. Děti 
tancovaly, zpívaly a soutěžily s Heidi o malé 
dárky.

Děti přišla pozdravit starostka městského 
obvodu Mgr. Šárka Tekielová a pro každého měla 
nachystaný dárek – jahodový perník. Ten přišel 
dětem po tanečních výkonech velmi vhod.

Dětský den se velmi vydařil a užily si ho jak 
děti, tak také jejich doprovod. A o to nám šlo!

Text a foto: Jana Sedláková, odbor OaVV
Více fotografií najdete na poslední straně.

Takhle to chceme?
V rámci realizace rekonstrukce Dalimilova 

parku byl nakoupen a instalován i mobiliář 
parku, který má občanům zpříjemnit pobyt 
v tomto parku. Bohužel někteří občané si myslí, 
že to není potřeba, a chtějí žít ve zdemolova-
ném prostředí. Jinak si nedovedeme vysvět-
lit, proč byly zničeny tři lavičky, a to ve dnech 
16. a 17. června 2014. Pokud se ovšem s tímto 
přístupem občanů neztotožňujete a chcete, aby 
veřejná prostranství sloužila k radosti i odpo-
činku nás všech, prosíme Vás, abyste nebyli 
k těmto činům lhostejní a pokud uvidíte, že se 
ničí obecní majetek, volejte městskou poli-
cii číslo 156 nebo PČR číslo 158. Náklady na 
opravy a údržbu totiž nejsou malé. Děkujeme za 
Vaši pomoc. Mgr. Šárka Tekielová, starostka

dětský den s jahodovým perníkem

ceny za uložení odpadů ve sběrném dvoře

výzva k posečení 
pozemků

Statutární město Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice, odbor stavebního 
řádu, dopravy a životního prostředí, vyko-
návající přenesenou působnost na úseku 
rostlinolékařské péče dle § 70 odst. 2 zákona 
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve 
znění pozdějších předpisů a obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013 (Statut města Ostravy), 
upozorňuje vlastníky pozemků nebo osoby, 
které pozemky užívají z jiného právního 
důvodu, že jsou povinni při své činnosti ome-
zovat výskyt a šíření škodlivých organismů 
a chránit pozemky a porost na nich před 
šířením plevelů a činit na vlastní náklady 
opatření k zamezování jejich výskytu. 
První sečení pozemků mělo být provedeno 
do 30. 6. 2014, a proto žádáme ty vlastníky 
pozemků nebo osoby, které pozemky uží-
vají z jiného právního důvodu, kteří zatím 
údržbu neprovedli, aby tak učinili bezod-
kladně. Pracovnice odboru stavebního řádu, 
dopravy a životního prostředí bude v prů-
běhu následujícího měsíce provádět kont-
roly. V případě, že nebude provedena údržba 
pozemků, orgán státní správy ve věcech 
rostlinolékařské péče zahájí správní řízení, 
na základě kterého lze uložit pokutu.

Pavla Kolářová, odbor SŘDaŽP

SLezSKOOSTRavSKÝ 
ROcK-FeST open air 2014

7. ročník Slezskoostravského Rock-Festu 
open air se bude konat na dvou podiích - Nádvoří 
STAGE a Aréna STAGE, kde dne 23.8.2014 od 
odpoledních do nočních hodin proběhne pro-
dukce 14 rockových kapel.

Památkáři a restaurátoři odvedli při rekon-
strukci Slezskoostravského hradu velice kva-
litní práci, takže ani loňské klání novodobých 
potulných kejklířů neproměnilo historický 
monument v nevzhledné ruiny. I letos se tak 
mohou všichni příznivci kvalitního rocku 
vydat k hradním branám, aby se již posedmé 
stali svědky dalšího dobývání starobylých hra-
deb v rámci Slezskoostravského Rock-Festu. 
Tradiční open air festival pravidelně ukon-
čující festivalové léto na Ostravsku od brz-
kého poledne až do pozdních večerních hodin 
nabídne jako vždy žánrově bohatou přehlídku 
zajímavých interpretů, kde nebudou chybět 
špičky domácí hudební scény, mladé talento-
vané formace i speciální hosté ze zahraničí.

Součástí festivalu budou opět doprovodné 
akce i atrakce pro děti a mládež - dětský kou-
tek s možností přenechání dětí do rukou peda-
gogických pracovníků. V průběhu akce budou 
zajištěny prodeje občerstvení, workshopy a jiné 
aktivity…

Pozvání na Slezskoostravský Rock-Fest 
2014 již přijaly tyto kapely: DOG EAT DOG/
USA/, PERSONA GRATA/SK/, SEVEN, 
METROPOLIS/SK/, NIL, LIVEEVIL, 
HAND GRENADE, HLAHOL, PUBLIC 
RELATIONS, BLACK WIDOW, LINE, 
SLEPÍ KŘOVÁCI, JESETER, AHARD.



V dnešním díle, v němž představujeme pod-
nikatele a firmy, které působí v našem městském 
obvodu, se vydáme za kruhový objezd ulic Těšínské 
a Fryštátské. Přímo u hlavního tahu na Bartovice sídlí 
ústředí a sklad firmy GALTOP s.r.o.

Společnost se zabývá dodávkami textilního 
zboží, které je využíváno v hotelových, lázeň-
ských a nemocničních provozech, v sociálních 
ústavech, studentských kolejích, dětských 
domovech, všude tam, kde je třeba zajistit uby-
tování a stravování většího počtu osob.

Vznikla v roce 1991, původně sídlila sice 
v Opavě, ale vždycky působila i v Ostravě. Její 
dnešní sídlo si možná lidé mohou pamatovat 
jako bývalou prodejnu potravin. Společnost 
zač í na la  se  sed m -
desáti zaměstnanci, 
dnes výrobu provoz 
a obchod obstarává 
14 lidí. Zajímavostí je, 
že jedna její dceřiná 
společnost zaměst-
nává zdravotně handicapované osoby. „Je tro-
chu mylná představa, že v chráněných dílnách 
pracují jen lidé na vozíku, zdravotním handica-
pem je i celá řada potíží, které na první pohled 
nejsou patrné,“ vysvětluje jednatel společnosti 

Ing. Jaroslav Kocián a dodává, že chráněná 
dílna je konkurenční výhodou firmy GALTOP. 
„Firmám poskytujeme tzv. náhradní plnění. 
Znamená to, že firmy nad určitý počet zaměst-
nanců musejí zaměstnávat určitý počet zdra-
votně postižených. Pokud je nezaměstnávají, 
mají možnost odebrat výrobky nebo služby od 
takové firmy, která naopak zaměstnává více než 
50 procent osob se zdravotním postižením. A to 
jsme právě my. Pro doplnění, třetí možnost tako-
vých firem je zaplatit vysoké pokuty státu.“

S výrobky radvanické firmy se mohou setkat 
hlavně lidé, kteří hodně cestují, a cizinci. V jejich 
ložním prádle spí například hosté filmového fes-
tivalu v Karlových Varech – největší a nejznámější 
hotely, jako jsou např. Grandhotel Pupp, Parkhotel 
Richmond, Thermal, Imperial, Spa Resort 
Sanssouci Bristol Group nebo Sanatoria Astoria 
využívají ručníky, župany, závěsy, záclony a další 
textilní výrobky firmy GALTOP. Nezaostává ani 
Praha - Clarion Congress Hotel Praha, Corinthia 
Hotel Panorama Hotel, Design Hotel Perla, 
Archibald Hotels Praha odebírají kvalitní zboží 
z Radvanic. Ale abychom zůstali doma – v Ostravě 
– Galtop dodává textil třeba do nemocnice na 
Fifejdách nebo Fakultní nemocnice v Porubě. 

Firma nakupuje látky nejen doma, ale po celé 
Evropě – froté dováží z Turecka, barevné froté 
z Portugalska, potahy objednává ve Španělsku, 
záclony zase v Německu. „Potrpíme si na kva-
litu za rozumnou cenu, snažíme se dostat do 

vkusu zákazníka. Na druhé straně 95 procent 
našeho zboží dodávaného do hotelů je bílé,“ 

říká Ing. Kocián. „Sám 
soukromě dávám před-
nost bílému povlečení 
z damašku. Kdybych 
v hotelu či penzionu měl 
spát v barevném povle-
čení, tak mi to bude při-

padat divné,“ doplňuje.
V radvanickém skladu ale kromě látek 

najdeme i jiné zboží – trička, zástěry, chňapky, 
bavlněné spodní prádlo, špulky nití nejrůzněj-
ších barev, zdrhovadla, prostě klasické galan-
terní zboží. Firma nabízí na svém webu i polštáře 
či matrace z tzv. líné pěny, která se při spánku 
přizpůsobí lidskému tělu.

I když firma GALTOP obchoduje hlavně 
s velkými odběrateli, pro občany městského 
obvodu má zvláštní nabídku. „Každou středu 
(případně po domluvě) u nás mohou nakoupit 
také lidé bez živnostenského listu, a to za vel-
koobchodní ceny,“ vybízí k návštěvě obchodu 
v Radvanicích Ing. Kocián. Jak jsme se při naší 
návštěvě přesvědčili, ceny jsou tu opravdu příz-
nivé. „A naše trička po mnohonásobném praní 
stále drží tvar,“ doplňuje na závěr.

PaedDr. Zuzana Sedláčková
Ústředí
Nad Obcí 748/2, 716 00 Ostrava Radvanice
Tel.: +420 596 227 601, Fax: +420 596 227 603
E-mail: web@galtop.cz
Sklad a prodejna Ostrava
Nad Obcí 748/2, 716 00 Ostrava Radvanice
Tel.: +420 596 227 589, Fax: +420 596 227 091
E-mail: skl.ostrava@galtop.cz
Provozní doba:
Pondělí–Pátek: 7.00–15.00
Sobota, Neděle, svátky zavřeno
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SeRIáL
představujeme podnikatele 

v obvodu

Uzávěrka příštího 
čísla 18. 7. 2014

Svaté neřesti byly ve 
společenském domě

S divadeln í komedií Svaté neřest i  př i-
jelo navšt ív it náš městský obvod Divadlo 
Artur z Prahy. V pátek 6. června se naplnil sál 
Společenského domu v Ostravě -Bartovicích 
téměř do posledního místa, aby se diváci mohli 
pobavit nad životním příběhem věčně nespoko-
jené Marie Peškové, která trpí rozmary, jenž si 
léčí po svém – kouří, pije a vysedává celé dny na 
Facebooku. Aby se stala lepší a tím i pro man-
žela Ivana přitažlivější, rozhodne se navštívit 
Kouzelný vršek, kde tajemný pan Gabriel přebírá 
na sebe všechny neřesti obyčejných smrtelníků 
a v kombinaci s dalšími neduhy ostatních pro-
tagonistů – workoholismem, promiskuitou či 
závislosti na „trávě“ – ustává projevy lidských 
neřestí. Herecky svými výkony excelovali Bořek 
Slezáček, Jindra Kriegel, Braňo Polák, Genny 
Ciatti a Dominika Býmová. Diváci odcházeli 
z představení spokojeni a s viditelně dobrou nála-
dou na rtech. Ing. Kateřina Tomanová

Fotografie najdete na poslední straně.

Letní jízdní řády 2014
V době letních školních prázdnin od neděle 

29. června do soboty 30. srpna 2014 pojedou 
linky Dopravního podniku Ostrava podle 
„Letních jízdních řádů“. V tomto období platí 
v městské hromadné dopravě některá omezení. 
Kromě prodloužení intervalů v době přepravní 
špičky na většině linek MHD bude zastaven 
provoz na autobusových linkách č. 20 a 92.

Jízdní řády s platností od 29. 6. do 30. 8. 2014 
si můžete zakoupit ve všech prodejnách jízd-
ních dokladů Dopravního podniku Ostrava od 
23. června 2014 za 10 Kč.

Protihluková 
vyhláška

Od 1. 11. 2012 vstoupila na území města 
Ostravy, tj. mimo jiné i městského obvodu 
Radvanice a Bartovice, v platnost obecně 
závazná vyhláška statutárního města Ostravy 
č. 4/2012, která se týká zabezpečení veřejného 
pořádku formou omezení hluku ve městě 
v přesně stanovených časech. Občané se musí 
denně v době od 20:00 do 22:00, v době nočního 
klidu (22:00–6:00) a po celý den v neděli a o stát-
ních či jiných svátcích zdržet činností, které 
způsobují hluk. Patří mezi ně např. používání 
sekaček na trávu, křovinořezů, kotoučových 
a motorových pil, brusek a rozbrušovaček, pne-
umatických kladiv, kompresorů, vrtaček apod. 
Dle vyhlášky jsou občané Ostravy povinni se 
zdržet rovněž užívání zábavní pyrotechniky 
(mimo 31. 12.).  Pavla Kolářová, odbor SŘDaŽP

ve výrobcích firmy GaLTOP spí hvězdy 
filmového festivalu

zateplení zŠ 
Havláskova 
a vrchlického

Městský obvod pokračuje ve zvelebování 
a opravách škol. Po opravě havarijního stavu 
střechy na ZŠ Vrchlického a odstranění vlhkého 
zdiva na ZŠ Havláskova čeká teď obě budovy 
zateplení venkovního pláště. Vedení radnice 
věří, že se nejen zvýší komfort pro děti a učitel-
ský sbor při výuce, ale také se dočká výrazněj-
ších úspor ve spotřebě tepla.  (SED) 

Ing. Věroslav Ryška,  Q

jednatel společnosti

Ing. Jaroslav Kocián,  Q

jednatel společnosti
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Rada městského obvodu na své 82. schůzi 
konané dne 21. května 2014
•  rozhodla o uzavření darovací smlouvy na 

finanční dar ve výši 113 080 Kč od společ-
nosti ArcelorMittal na výdaje spojené s čiště-
ním komunikací,

•  vzala na vědomí informaci o plnění příjmů 
a čerpání výdajů rozpočtu za měsíc leden až 
březen 2014,

•  rozhodla o uzavření dohody o vytvoření pra-
covních míst v rámci veřejně prospěšných 
prací pro dva zaměstnance,

Rada městského obvodu na své 83. schůzi 
konané dne 4. června 2014
•  rozhodla o uzavření smlouvy o dílo se spo-

lečností REALIZAČNÍ s.r.o. na provedení 
akce „Ekologická naučná stezka pro děti 
a mládež“,

•  souhlasila s uzavřením darovací smlouvy 
mezi Základní školou na ulici Vrchlického 
a společností MediaDIDA s.r.o. na didaktické 
pomůcky v hodnotě 14 665 Kč,

•  rozhodla o uzavření smlouvy o dílo se spo-
lečností KONE STAVBY s.r.o. na prove-
dení akce „Výstavba chodníku ul. Těšínská 
v úseku od ul. Bémova po zastávku Olšák“,

•  nesouhlasila s umístěním skladovacích 
a zpevněných ploch na pozemcích parc. 
č. 2326, 2331/5, 2339/2 a 2339/3 v katastrál-
ním území Radvanice.

Zastupitelstvo městského obvodu na svém 
20. zasedání konaném dne 5. června 2014
•  rozhodlo o uzavření kupní smlouvy na poze-

mek parc. č. 3216/9 v k.ú. Radvanice se spo-
lečností OZO Ostrava s.r.o.,

•  souhlasila s uzavřením darovací smlouvy na 
poskytnutí finančního daru ve výši 30 000 
Kč Základní umělecké škole Edvarda Runda 
Ostrava,

•  souhlasilo s návrhem na sloučení organi-
zací Základní škola Ostrava ‑Radvanice, 
Trnkovecká 55, příspěvková organizace, 
a Základní škola Ost rava ‑Radvanice, 
Vrchlického 5, příspěvková organizace,

•  schválilo zprávu o výsledku hospodaření 
městského obvodu Radvanice a Bartovice za 
rok 2013 (závěrečný účet),

•  rozhodlo o poskytnutí účelových dotací 
(grantů) z rozpočtu městského obvodu na rok 
2014,

•  schválilo návrh na rozdělení volných zdrojů 
u základního běžného účtu,

•  rozhodlo o uzavření smlouvy o poskytnutí 
podpory od poskytovatele Státního fondu 
životního prostředí ČR na akce „Energetické 
úspory v objektu Úřadu městského obvodu 
Radvanice a Bartovice“ a „Preventivní pro-
tipovodňová ochrana – systém ochrany před 
povodněmi pro městský obvod Radvanice 
a Bartovice“.

 Ing. Renáta Spěváková 
pověřena zastupováním tajemnice úřadu 

z jednání místní samosprávy

Poř. č. ŽADATEL NÁVRH DOTACE NÁZEV PROJEKTU

1. Ing. Kateřina 
Tomanová

 5 000,00 Kč Vydání knižní publikace 
"I muži mají své sny" 

2. Knihovna 
města Ostravy, 
příspěvková 
organizace

 10 000,00 Kč Knihovna – kamarádka 
pro celou rodinu – nákup 
výtvarných potřeb, 
drobných odměn do 
soutěží a nákup knih 
do fondu radvanické 
pobočky

3. Základní 
organizace Českého 
zahrádkářského 
svazu Ostrava‑
‑Bartovice

 10 000,00 Kč Zahrádkářská 
a ovocnářská činnost ZO 
ČZS Bartovice 

4. Ostravská 
organizace 
vozíčkářů, o.s.

 1 500,00 Kč Bez bariér – poradenství 

5. HC Radvanice o.s.  7 500,00 Kč Pronájem ledové 
plochy pro uspořádání 
veřejného bruslení pro 
děti a občany Radvanic 
a Bartovic 

 5 000,00 Kč Pronájem ledové plochy 
pro domácí zápasy HC 
Radvanice v Nezávislé 
hojekové lize v sezóňě 
2014/2015

6. Sbor dobrovolných 
hasičů Radvanice

 10 000,00 Kč Radvanická drakiáda 

 10 000,00 Kč Celoroční činnost 
mladých hasičů při SDH 
Ostrava‑Radvanice

 5 000,00 Kč Fyzická příprava členů 
SDH Ostrava‑Radvanice 

 5 000,00 Kč Program prevence 
kriminality se zaměřením 
na mládež 

7. Kynologický klub 
Šenov

 5 000,00 Kč Šenovská tlapka – 
výstava a soutěž Voříšků 
a psů bez PP 

8. TJ Sokol 
Radvanice – 
Bartovice

 20 000,00 Kč Rozvoj činnosti mládeže 
v oddílech florbalu 
a stolního tenisu 

9. Mateřská škola 
Ostrava‑Bartovice, 
Za Ještěrkou 8, 
příspěvková 
organizace

 5 000,00 Kč Smím prosit, zatančíme si 
spolu?! – nákup materiálu 
na výrobu kostýmů

10. Sdružení rodičů 
a přátel školy při ZŠ 
Ostrava ‑Radvanice, 
Vrchlického 

 10 000,00 Kč Doplnění školní 
družiny a školního 
klubu pomůckami pro 
výtvarnou a pracovní 
činnost

11. Český svaz 
chovatelů Základní 
organizace Ostrava‑
‑Radvanice

 10 000,00 Kč Podpora chovatelské 
činnosti v Ostravě‑
‑Radvanicích, výstavní 
činnost 

12. Unie rodičů 
ČR – sdružení při 
ZŠ v Ostravě‑
‑Bartovicích

 5 000,00 Kč Podpora vzdělávání, 
mimoškolních aktivit 
dětí při ZŠ v Ostravě‑
‑Bartovicích

13. Svaz postižených 
civilizačními 
chorobami v ČR, 
o.s. – základní 
organizace Ostrava‑
‑Radvanice

 10 000,00 Kč Zájmová činnost 
zdravotně postižených 
osob

14. Římskokatolická 
farnost Ostrava‑
‑Radvanice

 5 000,00 Kč Tématické programy 
pro školy (Kostel jako 
významná budova 
naší obce, Den české 
státnosti – Svatý Václav, 
Vánoce) 

15. Mgr. Karel Vůjtek  5 000,00 Kč Hlasité nebe – vydání 
původní básnické sbírky

16. Oblastní spolek 
Českého červeného 
kříže Ostrava

 5 000,00 Kč Kulturní, vzdělávací 
a regenerační činnost 
mládeže a seniorů 

17. Základní 
organizace Českého 
zahrádkářského 
svazu Ostrava‑
‑Radvanice

 5 000,00 Kč Soutěž dětí ve 
znalostech botaniky 
a soutěž ve vyřezávání 
dýní 

 5 000,00 Kč Rozšiřování 
informovanosti členů 
i nečlenů v oblasti 
zahrádkářství 

18. Myslivecké sdružení 
Ostrava‑Radvanice, 
občanské sdružení

 10 000,00 Kč Zmírnění dopadu 
nepříznivých vlivů na 
zvěř a na bezpečnost 
silničního provozu, 
ochrana a zlepšení 
životního prostředí 

19. Odborový klub 
důchodců Dolu 
J. Fučík, závod 3 

 5 000,00 Kč Turistika, kulturní zájezdy

20. Český rybářský 
svaz, místní 
organizace Ostrava

 10 000,00 Kč Dětský rybářský kroužek 
"Bučina" 

21. Sbor dobrovolných 
hasičů Bartovice

 20 000,00 Kč Propagace 
a reprezentace obce 
v požárním sportu 

22. Trendum, o.p.s.  5 000,00 Kč Dny Deskových, 
karetních a netradičních 
her 

Celkem  209 000,00 Kč 

městský obvod rozdělil účelové dotace na rok 2014



Každé úterý 
v měsíci

Vyzkoušení 
zdarma

Společenský dům 
Bartovice – ZUMBA

2. 7. 15.00
85. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář starostky

12. až 
13. 7.

Motocyklové závody – 
Okruh Františka Bartoše 
v O.-Radvanicích – OS 
RABA Motosport

16. 7. 15.00
86. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář starostky

26. 7. 15.00 XX. Bartovická pouť

30. 7. 16.00
87. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář starostky
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v měsíci červenci

Kalendář
událostí

Naši jubilanti v červenci 2014
Blahopřejeme!

Alena Hladíková, Libor Vyligala, Marcela Arbterová, Jiří Basta,  
Bohuslava Nováková, Jiří Elinger, Jiří Furmančík, Jan Majovský,  

Jan Stařičný, Miroslav Šmerda, Alena Kaločová, Naděžda Schmidtová, 
Zdenka Olivová, Jaroslava Pekařová, Petr Sýkora, Anna Halbgebauerová, 

Božena Stachelová, Valerie Šustalová, Vlasta Dyndová.
Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví a osobní pohody!

Jména oslavenců v této společenské rubrice zveřejňujeme bez jejich předchozího souhlasu. Pokud si občan 
zveřejnění nebude přát, je tento požadavek nutno uplatnit u redakční rady nebo zaslat na adresu úřadu 

nejpozději do uzávěrky RaB novin, tj. do 15. dne v měsíci. Jelikož v informačním systému evidence obyvatel nelze 
zjistit, jaké tituly či vědecké hodnosti občan získal, uvádíme zde pouze jméno a příjmení oslavence.

V měsíci květnu oslavili v úžasné zdravotní 
a rodinné pohodě svá významná životní jubilea – 
osmdesát let paní Kazimíra Kadlecová, osmde-
sát pět let paní Jiřina Křístková a osmdesát let 
manželé Jiří Legostov a Alena Legostovová.

V měsíci červnu pak oslavila v plném život-
ním elánu své významné životní jubileum osm-
desát pět let paní Libuše Javorková a krásného 
životního jubilea obdivuhodných devadesát pět 

let se dožila paní Pavla Hejdová. Jubilantům, 
dlouholetým obyvatelům našeho obvodu 
srdečně pogratulovali starostka městského 
obvodu Mgr. Šárka Tekielová a místostarosta 
Ing. Štěpán Košťál s matrikářkou Bc. Šárkou 
Krkoškovou. Do dalších let přejeme pevné 
zdraví, osobní pohodu a stále dobrou náladu.

Bc. Šárka Krkošková, odbor OaVV
Foto Bc. Šárka Krkošková

Oslavili krásná jubilea

Libuše Javorková Q Pavla Hejdová  Q

Pozvání ke kapličce
Zveme všechny lidi dobré vůle na slavnostní 

bohoslužbu k výročí posvěcení kaple, která se 
bude konat v neděli 27. července 2013 v 15.00 
hodin u kapličky Svaté Anny v Bartovicích na 
Bartovické ulici.

Za pořádající Břetislav Buchta 

městská policie 
zve na XvII. 
mezinárodní setkání 
jízdních policií

Již tradičně se poslední srpnovou sobotu, 
která letos připadá na 30. srpna 2014, v zadní 
části Komenského sadů, na ul. Hrušovské 
v Moravské Ostravě uskuteční od 12:30 hod. 

Mezinárodní setkání jízdních policií.
Již po sedmnácté se zástupci jízdních poli-

cií z celé České republiky i ze zahraničí setkají 
v Ostravě, aby změřili své síly, předvedli spolu se 
svými čtyřnohými svěřenci dovednosti a umění 
obstát ve všech náročných situacích, kterým 
čelí při výkonu služby, a vyměnili si navzájem 
cenné zkušenosti. Pro širokou veřejnost je tato 
akce jedinečnou příležitostí seznámit se blíže 
s prací strážníků a policistů, kteří vykonávají 
službu v sedlech koní. 

Strážníci a policisté na koních se utkají ve 
třech disciplínách – parkúrovém skákání, zrca-
dlovém skákání a hlavní disciplíně, tzv. policej-
ním parkúru. 

Návštěvníci se také mohou těšit na bohatý 
doprovodný program, připraven je rovněž pro-
gram pro děti. Vstup na akci je bezplatný. 

Kazimíra Kadlecová Qmanželé Legostovovi Q

Smutná zpráva nás zastihla v těchto dnech. 
Ve věku 78 let nás opustil Otakar Sládek (1936–
2014). Lidé z Radvanic a Bartovic ho znali 
z klubu důchodců a mohli ho potkávat na růz-
ných společenských akcích. Aktivně se podílel 
na společenském životě městského obvodu. Byl 

dlouholetým členem finančního výboru a čle-
nem Poradního sboru starosty pro záležitosti 
seniorů. Byl silně angažován ve vedení rybář-
ského spolku Jan Maria a pilně se zúčastňoval 
schůzek bartovického klubu důchodců. 

Čest jeho památce. (RED)

zemřel Otakar Sládek
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Čas ubíhá a nevrací, co vzal. 
Jen láska, úcta a vzpomínky zůstávají dál.

Dne 9. července 2014 si s bolestí v srdcích 
připomínáme 3. smutné výročí úmrtí našeho 
milovaného syna, manžela, tatínka, dědečka, 
bratra, pana

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

Dne 11. července 2014 oslaví 
své 89. narozeniny paní 

Sylva Wranová. 
Do dalších let přeje hodně zdraví, 
štěstí a pohody celá rodina 
a známí.

Dne 12. července vzpomeneme 
druhé výročí úmrtí pana 

Jiřího Rudolfa. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte 
mu spolu s námi tichou vzpomínku. 
S láskou a velkou bolestí stále 
vzpomínají manželka Marie, vnuk 
Marek a celá rodina. 

akce v knihovně
 Pruhovaní kamarádi
výtvarné odpoledne pro děti a jejich rodiče
každé pondělí | od 9 do 10.30, od 12 do 16
 Pavoučí prázdniny
čtení pro rodiče s dětmi
úterý 8. července | od 9 do 11
 Prázdninová cesta na planetu Fantazii
soutěž pro děti – malování na chodníku
středa 9. července | od 9 do 12 
 Domovina je moc prima
soutěžní dopoledne pro rodiny 
ve znalostech o České republice 
středa 30. července | od 9 do 12
 Luční kvítí – slunce svítí
interaktivní test pro celou rodinu
červenec | během půjčování
 Má, levandulová …
výstava fotografií Viktora Timka
červenec–srpen | 
 Ranec letních vzpomínek
výtvarné odpoledne pro děti a jejich rodiče
každé pondělí | od 9 do 10.30, od 12 do 16

PŮJČOvNÍ dOBa 
O PRázdNINácH 
pondělí 9.00–11.00 12.00–17.00
úterý 9.00–13.00
čtvrtek 9.00–11.00 12.00–15.00
pátek 9.00–13.00 

V době 3.–10. 5. 2014 se uskutečnil pobyt 
členů KD v Radvanicích v hotelu Koliba 
Ludvíkov Vrbno pod Pradědem. Počasí nám 
vzhledem na tuto roční dobu přálo. Někdy bylo 
na opalování, jindy i zataženo.

Zdatní i ti méně zdatní využívali většinu 
času procházkami po okolí i delšími túrami. 
Zúčastnili jsme se taky zájezdu na Rejvíz a do 

Velkých Losin. Pobyt se nám moc líbil a nálada 
byla výborná, umocněna byla ještě večerem 
s živou hudbou, která rozpohybovala většinu 
zúčastněných. Nechyběla ani tombola.

Celou akci, přípravu i organizaci na místě 
zjišťovala paní Eva Stošková, které tímto za 
celý kolektiv děkuji. Ludmila Galušková

předsedkyně KD

Ozdravný pobyt členů Kd Radvanice

V sobotu 7. 6. 2014 proběhl v areálu TJ Sokol 
Radvanice sportovní den k oslavám výročí 110 let 
od založení naší jednoty. Oslavy zahájil v dopoled-
ních hodinách turnaj ve florbale v kategorii mladší 
žáci 10–12 let. Domácí florbalisté pod vedením tre-
nérů Matěje Střížka a Jana Velčovského se utkali 
ve dvojzápase s družstvem Sokola Polanka nad 
Odrou. Hosté zúročili své větší zkušenosti a poda-
řilo se jim zvítězit. Vítězové si odnesli diplomy 
a medaile, ale bylo pamatováno na všechny hráče 
s malou sladkou odměnou. 

Odpoledne nastoupilo do přátelského fotba-
lového turnaje družstvo Žabně a dvě družstva 
TJ Sokol Radvanice. Diváci si přišli na své, 

protože takový počet gólů se nevidí ani v prvo-
ligové soutěži. Vítězství si zaslouženě odneslo 
družstvo „Muži I“ z TJ Sokol Radvanice – 
Bartovice a hlavní cena – nový fotbalový míč 
– tedy zůstává doma. 

Souběžně s fotbalovými zápasy probíhal 
otevřený turnaj ve stolním tenise a i nejmladší 
zájemci si mohli vyzkoušet své schopnosti pod 
vedením zkušených hráčů. K zdárnému prů-
běhu sportovního dne přispělo vydařené počasí 
a v neposlední řadě také občerstvení zajištěné 
panem Slípkem. 

Ivo Bárta

Sportovní den  
TJ Sokol Radvanice – Bartovice



 Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyk-
listů se uskutečnilo ve dnech 29. 5.–30. 5. 2014 
v autokempu ve Frenštátě pod Radhoštěm. 
Sešlo se zde celkem dvanáct družstev z celého 
Moravskoslezského kraje. Šest družstev soutě-
žilo v mladší kategorii a šest ve starší kategorii.

Opět žáky čekalo pět disciplín – jízda na dět-
ském dopravním hřišti, jízda zručnosti, testy 
pravidel silničního provozu, práce s mapou a prak-
tické poskytování první pomoci. Věřte, konku-
rence byla značná a naše družstvo se neztratilo! 
Žáci 5.B dokázali obhájit druhé místo! 

ZŠ Vrchlického, odl. prac. Bartovická, za žáky  
V. B Mgr. Radmila Sulková 

Koncem měsíce května a začátkem měsíce 
června proběhlo v Mateřské škole Ostrava-
-Radvanice několik akcí.

• Dne 30. 5. navštívily děti z mateřské 
školy Společenský dům v Bartovicích, kde pro 
všechny děti k oslavě jejich svátku Dne dětí 
vystoupila známá zpěvačka Heidi, která jim 
nejen zazpívala, ale také i zatancovala. Některé 
děti měly dokonce možnost si zasoutěžit v něko-
lika soutěžích. Závěrem všichni od Heidi získali 
na památku její foto i s podpisem.

• Dne 5. 6. odjely děti spolu s učitelkami 
na výlet do Velkých Karlovic. Spoustu zábavy 

si užily v novém dětském parku Razulák. 
Prolézaly Kudibalův dětský lanáč, vyzkou-
šely si jízdu na šlapacích čtyřkolkách, vyská-
kaly se ve Smokáčkově nafukovacím hradu, 
pohrály si s Kutálenicí u Lesoně a Květoně 
(korýtko s dřevěnými koulemi), ve vesnici 
Duchů si prohlédly indiánské teepee, své síly 
si vyzkoušely na Vodouchově vodotoči ve 
vodním válci – Aquazorbingu, a také na maxi 
trampolíně.

• Dne 9. 6. na školní zahradě mateřské školy 
proběhlo pasování předškoláků. Tancem a písní 
se s nimi rozloučili i jejich mladší kamarádi. 
O zábavu všech přítomných se postaral dětem 
velmi známý kamarád Hopsalín. Našim budou-
cím školákům přejeme hodně úspěchů ve 
školních lavicích, do kterých usednou hned po 
letních prázdninách.

Všem obyvatelům Radvanic a Bartovic pře-
jeme krásné a příjemné letní dny. V září opět 
v RaB novinách na čtenou!

Bc. Martina Stankušová
učitelka MŠ

RaB noviny 8

Pro trnkovecké děti z prvního stupně přijel 
ve čtvrtek 12. června až ke škole krásný auto-
bus a vydaly se na výlet. Cílem výpravy byl 
hrad Bouzov a Javoříčské jeskyně. Pro většinu 
dětí byl tento zážitek zcela nový a jedinečný. 
Na Bouzově nás provázel Večerníček a další 
pohádkové postavičky nám představovaly nej-
hezčí místa hradu. Jeskyně všem skoro vyrazily 
dech svou krásou a počáteční obavy některých 
nejmenších se brzy rozplynuly. Už také dobře 
víme, jak vypadal Trojský kůň, protože jsme mu 
prolezli útrobami až k hlavě. Za odvahu jsme byli 
odměněni vyhlídkou z koně na podhradí. Děti si 

na výletě koupily „nutné“ dobroty či suvenýry 
a unavené, ale spokojené, dovezl autobus zase 
zpět. 

ZŠ Trnkovecká

Ostravské školní hry

Základní škola Trnkovecká se zapojila do 
akce pod názvem „Ostravské školní hry“, 
která je především určena dětem, které se běžně 
nezapojují do mimoškolní organizované pohy-
bové aktivity, nejsou zapsané v žádném spor-
tovním klubu a jsou tedy dětskými sportovci 
„amatéry“.

Již 9. dubna na Magistrátě města Ostravy 
proběhlo rozlosování základních škol do hra-
cích dnů a my jsme tak měli možnost poprvé 
poznat naše soupeře pro kvalifikační den. 

Žáci (téměř 8 tisíc) 3.–9. tříd soutěžili za svou 
školu v šesti disciplínách – atletika, fotbal, vybí-
jená, přehazovaná, streetball a in-line. 

První sportovní klání nás čekalo 14. 5. ve 
Sportovním areálu Poruba. Utkali jsme se 
v kopané a vybíjené se silnými soupeři ze 6 
základních škol – Michálkovice, U Kříže 28, 
z Ostravy-Jih – Františka Formana 45, Srbská 
2, Šeříkova 33 a z Moravské Ostravy a Přívoz, to 
byla Zelená 42 a Ostrčilova 1. 

Velké finále se konalo 25. 6. na Městském 
stadionu v OstravěVítkovicích. Soutěžily 
vítězné týmy z každého kvalifikačního dne 
o krásné ceny. Celé finále bylo okořeněno řadou 
překvapení pro děti, aby se stala pro ně tato akce 
nezapomenutelná!

O výsledku budeme čtenáře informovat.
ZŠ Trnkovecká

zŠ Trnkovec na Bouzově a v Javoříčských jeskyních

akce v mateřské škole Radvanice

O žácích 5. B bylo opět slyšet v dopravní soutěži
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Také trnkovečtí 
soutěžili s Heidi

Heidi Janků potěšila svým vystoupe -
ním v DK Bartovice ke Dni dětí také žáky 
z Trnkovce. Někteří měli dokonce to štěstí, 
že stanuli se zpěvačkou na pódiu a soutěžili 
o ceny. Všichni si užili pěkné písničky a poté, 
co se trochu osmělili, se vrhli také do „řádění“ 
pod pódiem, a to jak na píseň Řádíme, Když se 
načančám a na mnohé další. 

ZŠ Trnkovecká

Dne 4. 6. 2014 se trnkovecké děti zapo-
jily do programu, který tradičně připravuje 
k Mezinárodnímu dni dětí Galerie výtvarného 
umění v Ostravě. V prostředí plném velikých 
obrazů si zkusily děti vytvořit a vytisknout obrá-
zek netradiční technikou, který vypadal jako 
by právě vypadl z knihy O pejskovi a kočičce. 
Nakonec děti ještě zhlédly malé divadelní před-
stavení. ZŠ Trnkovecká

V pátek 6. června se trnkovečtí žáci, učitelé 
a hosté díky grantu statutárního města Ostravy 
společně vydali na cestu za pokla-
dem. 

Pětičlenná družstva, složená 
z malých i velkých, soutěžila v úko-
lech sportovních, vědomostních 
i vyžadujících zručnost. Jezdilo 
se na koloběžkách, chodilo na 
chůdách, skákalo v pytli. Mnohé 
úkoly byly propojeny s temati-
kou Ostravy, proto jsme pomy-
slně hasili Slezskoostravský hrad 

lžícemi vody, stavěli Novou radnici a jiné 
vysoké věže ze špejlí, přenášeli uhlí, skládali 

puzzle s obrázky významných 
míst našeho města, dozvídali se 
zajímavosti o městských obvo-
dech Ostravy a luštili rébusy. 
Družstva se snažila také zakres-
lit co nejpřesnější plán cesty 
od školy k městskému úřadu 
v Ost ravě  -Radvanicích.  Za 
získané body na jednotlivých 
stanovištích si týmy koupily 
písmena, ze kterých luštili šifru. 
„Kvůli nepřízni počasí jsme 

celý projekt realizovali v prostorách školy,“ 
vysvětlovala hlavní organizátorka programu 
Pavlína Boháčová, což nakonec vůbec neva-
dilo a všichni si den užili. Vítězné družstvo 
nemohlo dlouho svému prvenství uvěřit, až 
„poklad v ruce“, ceny pro vítěze, je přesvědčily. 
A co bylo pokladem? Mezi hlavní ceny patřily 
permanentky na Sarezu, čepice i trička s logem 
Ostravy, pastelky, sladkosti a mnoho dalšího. 

ZŠ Trnkovecká

mladí zahrádkáři na výletě
My – žáci Základní školy Vrchlického – 

jsme se dne 6. 5. 2014 zúčastnili soutěže „Mladí 
zahrádkáři“. Většina z nás byla úspěšná, 
proto Územní sdružení ČZS pro nás uspořá-
dalo zájezd. Z naší školy se zúčastnilo 6 žáků. 
Všichni se moc těšili, takže i přes špatné počasí, 
které v květnu panovalo, jsme s úsměvem vyra-
zili na cestu.

A kam jsme vlastně jeli?
Dopoledne nás čekalo arboretum v Bílé 

Lhotě u Litovle se vzácnými dřevinami. 
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí, jež 
nám jako mladým zahrádkářům jistě budou 
k užitku. Odpoledne jsme navštívili ZOO na 
Svatém Kopečku u Olomouce. Jelikož jsou žáci 
naší školy velcí milovníci zvířat, tak jsme touto 
návštěvou byli nadšeni. Výlet se nám velmi líbil, 
náladu nám nepokazilo ani počasí a těšíme se na 
další výlet se ČZS.

ZŠ Vrchlického, Dominika Liščáková, VIII. A 

Trnkovečtí prvňáčci 
v knihovně

V pondělí 26. 5. navštívili trnkovečtí prv-
ňáčci opět místní knihovnu. Čekaly je úkoly 
na přemýšlení, čtení i psaní a také byl čas si jen 
tak listovat knihami. Některé děti si také hrdě 
odnášely knížky domů, zapůjčené na své vlastní 
čtenářské průkazy. Po skončení programu jsme 
se samozřejmě museli jít proběhnout do oblíbe-
ného Dalimilova parku.

ZŠ Trnkovecká

Trnkovecké děti tvořily v domě umění

Ostrava na cestě za pokladem

V minulém čísle jste se dozvěděli, že 
v květnu se uskutečnil na ZŠ Vrchlického tra-
diční Labyrintík pro malé děti.

Další úterý následoval oblíbený Vrchličácký 
labyrint pro žáky 6.–9. tříd. Ten moderovaly 
redaktorky školního časopisu Dominika 
Liščáková a Julie Hilová s paní vychovatel-
kou Laštuvkovou. V porotě tentokrát zasedli 
zástupci školy, pořadatelského SRPŠ a za úřad 
městského obvodu paní starostka Mgr. Šárka 
Tekielová. Nejprve soutěžící trošku potrápili 
své hlavičky. Na magnetické tabuli byly při-
praveny otázky z mnoha oborů. Víte třeba, 
k jakým účelům sloužila původně budova naší 
radnice? Byla to stavba přízemní a sloužila jako 
škola do r. 1892. Také děti hádaly, třeba kolik let 
uplynulo od vynálezu lednice nebo kdo stanul 
jako první člověk na Měsíci. Letos byly nejob-
líbenější otázky z filmu, sportu a dějepisu. Pak 
soutěžící určovali na obrázku různé zeměpisné 

lokality a zjistili jsme, zda poznáme melo-
die z televize a filmů. Potom jsme se všichni 
nasmáli při předvádění pantomimy nebo slov na 
rétoriku. Mistrem rétoriky byl Matěj Schmidt 
a také další disciplíny měly své mistry. Soutěžící 
poznávali česká přísloví a v další soutěži kreslili 
názvy filmů a pohádek. Na závěr nám pan učitel 
Stavinoha připravil skvělou opičí dráhu. Krásné 
ceny věnovalo SRPŠ, městský obvod Radvanice 
a Bartovice a také pan Bc. Aleš Boháč. Potisk na 
trička zajistila firma Reklama Hila. Nádherné 
diplomy vytisklo jako vždy sponzorsky repro-
studio ADM pana Rozvadovského. Na soutěži 
jsme se dobře pobavili. A jak to dopadlo?

Letos zvítězilo tříčlenné družstvo 8.A ve 
složení Matěj Schmidt, Daniel Syslo a Karla 
Štefániková. Gratulujeme.

Lenka Laštuvková, ZŠ Vrchlického
Foto: Mgr. Martina Linhartová

Fotografie najdete na poslední straně.

vrchličácký labyrint



Prvním závodem v červenci je pravidelně 
mezinárodní závod silničních motocykl a sajd-
kár na Okruhu Františka Bartoše v Ostravě-
-Radvanicích, ke kterému je přihlášeno 176 
závodníků z Anglie, Austrálie, České repub-
liky, Francie, Německa, Švýcarska, Rakouska 
a Slovenska a kteří budou v 7 závodech bojo-
vat o cenné trofeje. Tu v minulosti 3krát vyhrál 
František Bartoš a repliku trofeje zhotovil aka-
demický sochař Miroslav Rybička. 

Vyvrcholením závodů, které se konají 
12. a 13. 7., bude finálový závod mistrovství 
České republiky motocyklů Supermono do 
800 ccm, který rozhodne o novém mistru repub-
liky mezi Němcem Johannesem Kehrerem 
a naším Liborem Kamenickým. Německý 

závodník zatím letos vyhrál všechny závody 
a právě v Radvanicích se rozhodl ukončit svou 
úspěšnou závodní kariéru ziskem svého již 
pátého titulu mistra republiky. 

Ale nejenom Němec Kehrer bude ozdobou 
radvanického závodu, ze Švýcarska přijede 
bývalý vicemistr světa Rolf Blatter, který je 
přihlášen do závodu Klasik 500 na motocyklu 
Honda a přislíbil svou účast na autogramiádě. 
Z Německa přijedou sourozenci Wolfgang 
a Natálie Schustrovi, Wolfgang je dvojnásob-
ným vítězem třídy 250 ccm, letos se očekává 
jeho souboj o první místo s Australanem Ericem 
Lenserem, a Natálie je jednou z 9 přihlášených 
dívek, z Francie přijede rodina Delaunayových, 
otec Phillipe pojede závod 250 ccm a syn Alexis 

závod sajdkár. Největším favoritem na abso-
lutního vítěze je Marek Červený, který minulý 
víkend na závodech Evropského šampionátu 
v Belgii obsadil 3. místo. Závod Twin do 650 
ccm nezná v posledních dvou letech jiného 
vítěze než Michala Dokoupila, který stejně jako 
František Bartoš a Johannes Kehrer jsou držiteli 
cenné stříbrné repliky ze slavného závodu Torist 
Trophy na ostrově Man. 

Z domácích jezdců pořádající organizace 
RABA Motosport se představí loňský vítěz Jiří 
Obtulowicz nebo Richard Bílý, dvojnásobný 
vítěz závodu sajdkár.

Záštitu nad Okruhem Františka Bartoše pře-
vzali náměstci primátora statutárního města 
Ostrava Ing. Petr Štěpánek, Ph.D., a Ing. Jiří 
Hrabina, náměstek hejtmana Martin Sikora 
a zastupitel statutárního města Ostrava a radní 
městského obvodu RaB Aleš Boháč. 
Program závodů:
Sobota 12. července 2014: 
Uzavření závodního okruh 9,00
Klasik 175+250 | 9,05–9,25 | 14,00–14,20
125GP+250GP+250CCR | 9,40–10,05 | 14,35–
15,00
Sidecary | 10,20–10,40 | 15,15–15,35
Klasik 350+500+750 | 10,55–11,15 | 15,50–16,10
Volná do 600 | 11,30–11,55 | 16,25–16,50
125 SP | 12,10–12,35 | 17,05–17,30
Supermono+Twin | 12,50–13,20 | 17,45–18,15
PŘESTÁVKA | 13,20–14,00

Neděle 13. července 2014:
Uzavření závodního okruhu | 9,00
Warm up volná do 600 | 9,05–9,15
Warm up Supermono+Twin | 9,25–9,35
Slavnostní zahájení závodu | 9,45–10,00
Klasik 175+250 | 10,00
125GP+250GP+250CRR | 10,55
Sidecary | 11,55
Klasik 350+500+750 | 12,50
Volná do 600 | 13,50
125 SP | 14,50
Supermono+Twin | 16,25

Místní občané mohou přejíždět závodní trať 
použitím ulice Pátova a Turgeněvova v přestáv-
kách mezi jednotlivými sobotními tréninko-
vými a nedělními závodními jízdami. Vstup 
mají občané Radvanic a Bartovic zdarma.

Ing. Jan Lindner, tajemník závodu
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I letos startovalo a svými výkony bavilo 
celkem 8 týmů a z nich větší část z Radvanic 
a Bartovic. 

A i když většina místních skončila ve spodní 
polovině výsledkové listiny, o to větší náboj pak 
zápasy měly. Ostatně prohrát nechtěl nikdo :-)

Po základních skupinách, ve kterých se také 
zrodily některé překvapivé výsledky, přišly na 
řadu zápasy o umístění. Již v zápase o 7. (nebo 
také poslední) místo nás čekalo místní derby 
mezi SDH Radvanice a SDH Bartovice. Oba 
týmy byly letos velkou neznámou, radvaničtí 
zejména kvůli omlazené, ale bojovné sestavě, 
bartovičtí pak měli handicap kvůli noční hasič-
ské soutěži, kterou pořádali den před turnajem. 
V souboji o 5. místo se pak v nejvyhecovanějším 
derby utkali hokejisté HC Radvanice a domácí 
Magda Team. A že si hráči obou týmů, kteří 
jinak sedávají u jednoho stolu, neodpustili ani 
jeden souboj, to snad nemusím dodávat. První 
semifinále pak proti sobě postavilo poslední dva 
vítěze turnaje – týmy Sexy Bonbónky (dříve 
Ještěrka) a SDH Horní Datyně (loni Brbloň 
Klub). Papírově měl zápas jasného favorita 

z Horních Datyň, už proto, že Sexy Bonbónky 
také letos omladily sestavu. Ne vždycky 
však vyhraje favorit, a tak na hornodatyňské 
hasiče zbyl po penaltovém rozstřelu jen zápas 
o 3. místo. Druhé semifinále pak přineslo souboj 
mezi loňským nováčkem FC Cobra a tím letoš-
ním týmem All Stars.

Po jednoznačném průběhu finálového zápasu 
si kovanou trofej za 1. místo a spoustu dalších 
cen od partnerů turnaje odnesli hráči Sexy 
Bonbónků. Takovýto turnaj však nelze uspořá-
dat jen tak bez pomoci partnerů turnaje, spon-
zorů a také dobrovolníků. Poděkování si letos 
zaslouží především zástupci městského obvodu 
paní starostka Mgr. Šárka Tekielová a radní 
a zastupitel města pan Bc. Aleš Boháč za dlou-
holetou podporu turnaje a hodnotné ceny pro 
účastníky. Parádní kované trofeje jako každo-
ročně vyrobil místní kovář pan Martin Bundil. 
V neposlední řadě je potřeba poděkovat i týmu 
Penzionu Magda, protože bez všech těchto jme-
novaných bychom nehráli nejen 9. ročník, ale 
nejspíš ani turnaj jako takový. A proto doufám, 
že tito všichni nám zachovají přízeň i v roce 
2015, kdy společně oslavíme krásné kulaté 
výročí turnaje.
Za pořadatele J. Maceček a tým Penzionu Magda

Výsledky turnaje:
1. Sexy Bonbónky 5. Magda Team 
2. FC Cobra 6. HC Radvanice
3. All Stars 7. SDH Radvanice
4. SDH Horní Datyně 8. SDH Bartovice

magda cup 2014...  
aneb minifotbal již podeváté

vyhlášení mistrů České republiky na okruhu Františka Bartoše

Kamenický+Kehrer – V Radvanicích se  Q

rozhodne o letošním mistru republiky mezi 

Němcem Johannesem Kehrerem (65) a Liborem 

Kamenickým (18).

Obtulowicz  Q

Jiří Obtulowicz z pořádající Raba Motosport 

bude obhajovat loňské vítězství!

Start Klasik – Ozdobou startovní listiny závodu  Q

Klasik je bývalý vicemistr světa Rolf Blatter ze 

Švýcarska, který bude mít v Radvanicích i svou 

autogramiádu. 



KOMINICTVÍ 
RADOVAN

IČ: 74447971,  
e-mail: kominictvi1@seznam.cz,  

tel.: 605 379 799

Nabízím Vám:
•	 Pravidelnou	kontrolu	
spalinových	cest	za	330	Kč	

•	 Vložkování	a	frézování	komínů	

•	 Čištění	komínů	a	kouřovodů	

•	 Veškeré	další	kominické	práce	
za	NÍZKÉ	CENY	
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PRODEJ
PALIVOVÉHO DŘEVA
Smrk: 	 špalky	30	cm	690	Kč	/	1prm/s
 štípaný	 850	Kč	/	1prm/s
Buk:	 špalky		 1100	Kč	/	1	prm/s
	 štípaný	 1050	Kč	/	1prm/s
Prodej	cca	8	kg	pytlíku	třísek	za	39	Kč	/	ks
Při	objednávce	nad 4 prm	1ks	pytlíku	třísek	
zdarma.
Doprava	zajištěna	vozem	AVIE.

AKCE  
Smrk špalky 650 Kč / 1 prm/s  
(do	vyprodání	zásob)

Tel.: 725 987 422

inzerce

MOTOBAR 
HORIZONT 
ve Společenském domě  

v O.-Bartovicích v provozu. 
Každý měsíc turnaj v šipkách. 

Country večer se skvělou kapelou. 
KARAOKE a jiná hudební produkce. 

Možnost firemních večírků, oslav 
a předváděcích akcí. 

Jste všichni srdečně zváni. 

Motobar Horizont  
mobil: 728 087 421 

MOTOBARHORIZONT.webnode.cz 

Klempířství – JUREČEK
Ostrava-Radvanice

•	Klempířské	a	pokrývačské	práce	•	Údržba	a	opravy	střech	 
a	okapových	systémů	•	Montáže	střešních	oken

•	Další	klempířské	a	pokrývačské	práce
Zavolejte: 737 765 536, 596 227 657

e-mail:	klempirstvi.jurecek@seznam.cz,	klempirstvi.jurecek.sweb.cz

PODLAHÁŘSTVÍ 
DVFLOOR 

provádí montáž plovoucích  
podlah: 

- Laminátových, celodřevěných 
(3vrstvých), dýhovaných 

- Koberců, PVC, Korku 
- Dřevěných palubek vč. podkladu 
- Marmoleum click 
- OSB, Durelis a DTD desek 
- Obkládání schodišť 
- Stavební chemie – samonivelační 

vyrovnávací podlah. hmoty 
- Montáž obložkových zárubní 
- Prodej podlah, zárubní, lišt 

a veškerého příslušenství 
mobil: 604 265 861, e-mail: 

dvfloor@seznam.cz 
www.dvfloor.cz 

www.prodejryb-k.cz 
Celoroční	prodej	živých	 

pstruhů,	kaprů	a	jiných	ryb.	
Možnost	vlastního	odlovu.	 

5	minut	od	Havířova!	
Ryby	kucháme,	porcujeme.	
V	Šenově	naproti	mlýnům	 
u	STK	odbočte	dle	tabule,	

odtud	je	to	cca	minutku	jízdy. 
Tel. č. 737 959 458 

Nejsme rybník u hlavní cesty !!! 

HODINOVÝ MANŽEL 
Opravy,	montáže,	úklid,	

nákupy…	
Letní	30%	sleva	na	čištění	

koberců,	
sedaček,	křesel,	…	 

strojem	KÄRCHER	od	15	Kč/m2,	
sedačky	od	350	Kč,	křesla	od	

100	Kč	

www.manzel-hodinovy.cz,  
tel.: 606 328 595 

SLEVY PRO ZTP, DŮCHODCE 
NAD 60 LET 

anglický desetiboj
Dne 27. 5. 2014 se žáci 3. ročníku (Michaela 

Urbanová, Jakub Kakalejčík a Leona Ščerbová) 
zúčastnili soutěže „Anglický desetiboj“, aby 
porovnali své vědomosti v anglickém jazyce. 
Tuto soutěž pořádala Základní škola Gajdošova. 
Projekt Anglický desetiboj je určen pro žáky 
třetích tříd všech základních škol v Ostravě. 
Soutěž má dlouholetou tradici a v tomto školním 
roce je to již 16. ročník. Letos se do soutěže při-
hlásilo 13 ostravských škol. Tříčlenná družstva 
plnila 10 úkolů, které byly podány přitažlivou 
formou křížovek, rébusů, doplňovaček apod. 
Bylo vidět, že je anglický jazyk baví a mají o něj 
zájem. Pohoda a nadšení vládlo po celou dobu 
soutěže. Přestože naši žáci neobsadili přední 
místa, soutěž si užili, získali nové zkušenosti 
a hlavně chuť stále vylepšovat své znalosti 
a dovednosti v anglickém jazyce.

 Mgr. Petra Kichnerová

inzerce

inzerce
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