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Demolice bytových domů na Trnkovci započala

V souladu s původním záměrem statutárního
města Ostrava, městského obvodu Radvanice
a Bartovice, započala demolice jednoho ze tří
bytových domů na ulici Trnkovecká.
Dne 15. července 2014 bylo předáno staveniště realizační f irmě, která bude zajišťovat demolici bytového domu č. p. 205 na
ulici Tr n kovecká v Ostravě-Radvanicích.
Demolicí těchto domů dojde k částečné úpravě
dotčeného území z hlediska havarijního stavu
by tov ých domů, k teré se staly sy mbolem

zdevastované části městského obvodu, místem černých skládek komunálního odpadu
a útočištěm lidí bez domova.
„Jsem ráda, že se nám tento záměr podařilo
dotáhnout do konce a že plníme to, co jsme slíbili. Domy už nebudou hyzdit okolí a bydlení
v této lokalitě by se do budoucna mohlo změnit
k lepšímu,“ řekla starostka městského obvodu
Mgr. Šárka Tekielová.
Demolice tohoto domu bude t r vat cca
jeden měsíc. Žádáme tedy občany o trpělivost

Opět bude letní kino
Městský obvod připravil na konec prázdnin
pro své občany letní kino. Po úspěšné komedii
Okresní přebor se letos bude promítat také český
film – Díra u Hanušovic. Natočil ho divadelní
režisér a herec Miroslav Krobot a ve filmu lidé
uvidí celou plejádu známých českých herců.
A o čem film je? Učitelka němčiny Maruna
(Tatiana Vilhelmová), toho času hospodská, se
snad nikdy nevdá. Na malé vesnici je o vhodné
muže nouze: nerozhodný starosta (Ivan Trojan)
tráví hodně času na posedu a čeká na svého
jelena, dětsky naivní Olin (Jaroslav Plesl) je okolím považován za neškodného vesnického blázna
a klempíř Kódl (Lukáš Latiňák) se s chutí otočí
za každou sukní. Maruně na klidu nepřidá ani
její panovačná matka (Johanna Tesařová), o kterou spolu se sestrou Jarunou (Lenka Krobotová)
pečují. Když navíc Jaruna využívá první příležitosti a odjíždí po boku postaršího Němce
Hanse do Mnichova, zůstává Maruna v „Díře"
s matkou i nápadníky sama. Jednoho dne však
u Hanušovic dojde k nečekané události.

Film se bude promítat 31. 8. 2014 ve 21:00
hodin ve dvoře radnice. Všichni jsou srdečně
zváni, deky sebou.
(RED)

a případné pochopení z hlediska místních
omezení souvisejících s touto demolicí. Dle
informací investičního odboru statutárního
města Ostravy, jež zaštiťuje tyto demolice, by
v měsíci srpnu měla následovat demolice druhého bytového domu č. p. 249 a v návaznosti na
provedení přeložek inženýrských sítí i demolice třetího bytového domu.
Text a foto: Ing. Svatopluk Běrský,
vedoucí odboru MBaI

V rukojmí nepoctivých
úředníků
Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informovala o věci,
která se sice odehrála již před rokem, avšak
její dopady zasáhly městský obvod až právě
po skoro jednom roce.
Záležitost, kterou budu dále popisovat,
jste v podstatě „odstartovali“ někteří z Vás,
kterým není lhostejné dění v našem městském obvodě, a to nejen z hlediska života
v něm, ale také v souvislosti s nakládáním
s majetkem městského obvodu Radvanice
a Bartovice.
V červenci loňského roku se na Úřad
městského obvodu Radvanice a Bartovice
obrátilo několik z Vás, s informací, dá se říct,
že v podstatě se stížností, že nájemník obecního bytu, tento byt dlouhodobě neužívá
a naopak jej ještě pronajímá třetím osobám.
(pokračování na straně 2)

V rukojmí ...
(pokračování ze strany 1)
Po obdržení této informace začal městský
obvod podnikat takové kroky, aby zjistil skutečný stav v této věci. Po provedení kontroly
na místě, v předmětném bytě, se ve své podstatě Vaše podezření potvrdila, kdy se v bytě
pohybovaly osoby bez nájemní smlouvy a byt
byl prázdný a neobsahoval žádný nábytek ani
osobní věci. Rada městského obvodu odsouhlasila výpověď z nájmu bytu a následně byla
výpověď z nájmu bytu nájemci dor učena,
a ač tento požádal následně o přehodnocení
rozhodnutí rady městského obvodu, setrvala
tato na svém původním rozhodnutí.
Nepoctivému nájemníkovi nepomohla nic ani
stížnost na postup městského obvodu směřující
na Magistrát města Ostravy, když tento v podstatě
shledal správnost postupu městského obvodu.

Až potud by bylo vše v pořádku, pokud by
se nájemník neobrátil na příslušný soud, který
výpověď z nájmu bytu určil jako neplatnou, a to
pro absenci hmotněprávních důvodů ve výpovědi z nájmu bytu.
Tato skutečnost se nám nezdála, neboť jsme
si byli jisti, že jsme v radě schválili výpověď
správně napsanou. Následně při kontrole příslušného materiálu, o kterém rada městského
obvodu rozhodovala, byla zjištěna taková skutečnost, která celou záležitost postavila do
jiného světla. Bylo totiž zjištěno, že záměrným
zásahem příslušné referentky úřadu městského
obvodu byl v samotné výpovědi z nájmu bytu
odstraněn onen hmotněprávní důvod pro dání
výpovědi z nájmu bytu, a samotný odkaz na
příslušné ustanovení občanského zákoníku
pro platnost výpovědi z nájmu bytu nepostačil.
Jednoduše řečeno, referentka záměrně vymazala, a to pouze a jedině ze své vůle, ve dvou

ZŠ Vrchlického a Trnkovecká se sloučily
Zastupitelstvo městského obvodu rozhodlo
na svém zasedání 5. června 2014, že se sloučí
Základní školy Vrchlického a Trnkovecká. Pro
žáky se nic nemění, od 1. září 2014 budou navštěvovat tu školu, do které chodili i před sloučením.
Sloučené školy ale budou mít jen jednoho ředitele, a to Mgr. Hanu Ostřanskou, která dosud
řídila ZŠ Vrchlického. Důvodem, který městský
obvod vedl k tomu, aby se obě školy spojil, byl
stále klesající počet žáků a zvyšující se nároky
na financování obou škol. ZŠ Trnkoveckou
navštěvovalo v roce 2008 144 žáků, v tomto
roce to bylo už jen 87 žáků, v jednotlivých třídách bylo v průměru kolem 10 žáků. Vzhledem
k nízkému počtu žáků škola dostala výjimku,
n ic mé ně mě st sk ý obvo d mu s el m z dové

prostředky na pedagogické pracovníky dokrývat z vlastního rozpočtu. Sloučením obou škol
obvod tedy ušetří, neboť nástupnická škola
už nebude školou na výjimku a nebude třeba
dokrývat mzdové prostředky.
Co je ale nejdůležitější – komfort pro žáky
se nesníží, budou chodit do školy, na kterou
jsou zvyklí, budou zachovány všechny školní
i mimoškolní aktivity a vzhledem k tomu, že
Základní škola na Vrchlického ulici provozuje
ve svém programu rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů, dojde určitě
i k obohacení výuky na ZŠ Trnkovecká, která
bude odloučeným pracovištěm, jako je tomu
u školy v Bartovicích.
PaeDr. Zuzana Sedláčková

Prázdninový příměstský tábor
Stejně jako v loňském roce, tak i letos získal
městský obvod Radvanice a Bartovice grant
z rozpočtu statutárního města Ostravy na letní
příměstský tábor pro děti.
V součinnosti s městskou policií, útvarem
prevence kriminality a úřadem městského
obvodu jsou připraveny dva týdenní turnusy
– jeden od 14. 7. 2014 do 18. 7. 2014 a druhý
od 11. 8. 2014 do 15. 8. 2014. Pro děti je připraven bohat ý zábav ný prog ram, v ýlet y,
sportovní vyžití a mnoho dalších zajímavostí
i překvapení.
V pr v n í m t u r nu se, k ter ý ji ž proběh l,
děti mimo jiné navštívily hornické muzeum
Landek Park – hornické muzeum, bobovou
dráhu, jízdní oddíl Městské policie Ostrava,
prohlédly si Hasičskou zbrojnici v Ostravě-Radvanicích, zahrály si minigolf. Všechny
děti obdržely pamětní listy, dárečky a diplomy
za účast v soutěžích, které proběhly v jednotlivých dnech.
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Projekt příměstského tábora má
v Radvanicích a Bartovicích již letitou tradici.
Svým obsahem je přínosem v rámci prevence
kriminality dětí a mládeže, zejména v oblasti
předcházení nebez pečný m patologick ý m
jev ů m, jak ý mi jsou kon z umace alkoholu
a jiných návykových látek, pouliční majetkové a násilné kriminality. Současně přispívá
ke změně obrazu policejních složek v očích
dětí. Projekt by měl děti vést ke smysluplnému
aktivnímu trávení volného času a ukázat jim
možnosti sportovního a kulturního vyžití, které
jsou dostupné v jejich bydlišti a blízkém okolí.
Mgr. Irena Kopciuchová
vedoucí odboru SVaŠ

odstavcích ony důvody výpovědi, které byly
nezbytné, aby se jimi soud zabýval.
Přijměte prosím tuto mou informaci jako
informaci určenou Vám, občanům, a to v souvislosti s Vaším jistě ne příznivým pohledem
na věc zneužívání majetku městského obvodu
jinými jeho občany, to však ve své podstatě za
„tiché spolupráce“ zaměstnankyně zařazené do
úřadu městského obvodu.
Vzhledem ke skutečnosti, že ony zjištěné
okolnosti lze zajisté označit také za překračující hranu trestního práva, učinil městský obvod
odpovídající kroky v této rovině a podal trestní
oznámení na příslušnou referentku. Snaží se také
s tímto vypořádat i v rovině pracovněprávních
vztahů, byť v současné době zatím s nejasným
výsledkem, neboť referentka ihned po zjištění
této skutečnosti odešla na nemocenskou.
Mgr. Šárka Tekielová, starostka

Úspěšní hasiči

V mě síci k vět nu se r a dva n ičt í ha siči
úspěšně zúčastnili dvou soutěží. Tou první
byla netradiční soutěž v záchranářských disciplínách Rallye Hamry. Soutěž šestičlenných
týmů spočívá v plnění předem neznámých
úkolů na jednotlivých stanovištích. Jednalo
se o simulaci situací, se kterými se je možno
setkat v případě reálných zásahů. Letošní
scénáře tak např. zahrnovaly záchranu osob
z vody, v y proštění osob z havarovaného
vozidla, záchranu osob z výšky, požár sklepa
a další. Po sečtení dílčích výsledků se družstvo
ve složení Tomáš Böhm, Jakub Navrátil, Lukáš
Rusek, Ivan Oršulík, David Krhovjak a Jakub
Lév umístilo na 3. místě.
Druhou soutěží bylo krajské kolo ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel, které proběhlo 31. května v Kopřivnici a kde jednotka
reprezentovala okres Ostrava město. Krajské
soutěže se účastní 6 jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí a 6 profesionálních družstev
HZS z Moravskoslezského kraje. Ani zde není
předem známý scénář, a tak velmi záleží na
sehranosti týmu a schopnosti správně reagovat
na nečekané situace. Také v této soutěži se podařilo našemu družstvu ve složení Tomáš Böhm,
Jakub Lév, David Krhovjak a Pavel Bartoš
zabodovat, když se umístilo na 2. místě.
Pro úplnost je třeba ještě dodat, že 11. května
uspořádal SDH Radvanice vlastní soutěž
v požárním útoku na trati s překážkami před
ZŠ Vrchlického, do které se zapojilo celkem
sedm sborů v mužské i ženské kategorii. I zde
v celkovém pořadí obsadili v obou kategoriích
první příčku.
Richard Dudek, DiS, velitel
Foto: Michal Jačanin

Žáci devátých tříd se loučili Pozor,

moštujeme!

Všem zájemcům o moštování sdělujeme,
že začínáme ve středu 20. srpna; od 15.00 do
17.00 hod.
Dále budeme moštovat každou středu od
15.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 8.00 do
12.00 hodin.
Těšíme se na vaši účast.
Informace na čísle 596 178 660 nebo
775 920 939.
Za ZV ČZS Miroslava Pěčková

Dne 27. června 2014 proběhlo slavnostní
vyřazení žáků deváté třídy Základní školy
Vrchlického, Ostrava-Radvanice v obřadní
síni našeho městského obvodu. Slavnostní projev pronesla starostka Mgr. Šárka Tekielová

a se svými žáky se v projevu rozloučila i ředitelka školy Mgr. Hana Ostřanská. Z rukou starostky byly absolventům předány upomínkové
předměty obce.
Mgr. Irena Kopciuchová, vedoucí odboru SVaŠ

Bartovičtí zahrádkáři
slavili 80 let vzniku

Zastávka u OC Ještěrka
Již v roce 2007 zadal městský obvod projekt „Posunutí zastávky u Ještěrky“. Současné
vedení obvodu (2010 –2014) dostalo informaci, že na základě veřejného projednávání
posunu zastávky v roce 2009 ve SD v Ostravě-Bartovicích si většina občanů přeje zastávku
posunout blíže k OCJ, a proto začalo v roce
2013 činit kroky k realizaci, a to odevzdáním
projektu na jednotlivé orgány k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení. Současně byly
na realizaci získány finanční prostředky ze
SMO a rovněž zastupitelstvo městského obvodu
vyčlenilo na tuto akci v rozpočtu na rok 2014
finanční částku.
Mezitím se na úřad městského obvodu
občané obrátili s peticí s nesouhlasným stanoviskem ohledně této stavby a současně se také
zjistilo, že neexistuje žádný zápis či záznam
z výše uvedeného veřejného projednávání. Pro
současné vedení tedy nebylo zřejmé, že realizace přemístění zastávky je v souladu s většinovou vůlí občanů městského obvodu. Starostka
tedy svolala setkání s občany ve dnech 14. a 18.
5. 2014 v prostorách KD v Ostravě-Bartovicích,
kde společně s radním Alešem Boháčem diskutovali s občany v souvislosti s předmětnou
stavbou, ale také k jiným chystaným akcím,
zejména v části Bartovice. Přišlo více než 150
občanů, kterým děkujeme za účast a také za
podněty a připomínky, které vzešly z diskuse.
Diskutovalo se nejenom o přemístění zastávky,
ale také např. o rekonstr ukci kanalizace,
o rekonstrukci mateřské školy, o výstavbě parku
u SD, o výstavbě chodníku u Olšáku, o zateplení
ZŠ a HZ v Bartovicích ad. Všechny jmenované
akce jsou již v současné době realizovány nebo
se k realizaci chystají.
Výsledkem setkání byla drtivou většinou
občanů potvrzena potřeba vybudování chodníku od OCJ směrem k zastávce, a to zejména
z důvodu vyšší bezbečnosti, bezbariérovosti

a nástupu do autobusu zejména pro seniory,
maminky s malými dětmi a návštěvníky rehabilitací v OCJ. Zda zastávka bude o 90 m níže
nebo výše, nebylo pro většinu až tak důležité,
jako skutečnost vybudovat chybějící chodník.
Naprostá většina z Vás se také jednoznačně
shodla na potřebě vybudování přechodu pro
chodce v oblasti Hospůdky Ramses, který
právě chybí občanům přicházejícím ze směru
od Ostrav y směrem k večerce, hospůdce,
zastávce apod.
V současné době je sit uace taková, že
k původnímu záměr u ( posunutí zastávky
směrem k OCJ) se odvolali sousední majitelé
pozemků, kteří jsou účastníky řízení. Pokud by
úřad nezískal potřebná povolení, nemůže tuto
investici realizovat. Zároveň na základě podnětů a připomínek většiny občanů, které vzešly
ze společného setkání v MŠ Bartovice, nechal
městský obvod předělat projektovou dokumentaci na vybudování chodníku od OCJ k původní
zastávce a rozeslal ji znova k vyjádření všech
dotčených orgánů (dopravní policie, MMO,
DPO, majitelé inženýrských sítí) a v neposlední řadě budou důležití i pro získání tohoto
územního rozhodnutí zejména ostatní účastníci
řízení (majitelé sousedních pozemků).
Městský obvod již disponuje dotací ve výši
1 700 tis. ze SMO, kterou se podařilo získat
za podpory zastupitele SMO Aleše Boháče,
a věříme, že se výstavba chodníku podaří
a nepřijdeme o tuto účelovou dotaci. To vše bude
záležet na výše zmíněných dotčených orgánech,
ale hlavně na kladném vyjádření dalších účastníků řízení (majitelů dotčených pozemků).
Nezávisle na této akci – výstavbě chodníku
od OCJ směrem k původní zastávce, již také
městský obvod zadal vypracování projektové
dokumentace na vybudování přechodu pro
chodce v úseku u Hospůdky Ramses.
Mgr. Šárka Tekielová, starostka

Bar tovičtí zahrádkáři se u příležitosti
80. výročí založení zahrádkářského spolku
v Bartovicích sešli 19. června 2014 ve své spolkové
budově, aby vzpomněli všechny obětavé členy,
kteří se zasloužili o rozvoj zahrádkářské činnosti.
Byli jsme seznámeni se stručnou historií od
založení v roce 1934 až po dnešek provázenou
dobovými fotografiemi. Tuto historii, kterou
obětavě zpracovala př ítel k y ně
Dáša Jok lová ,
vydáme na
DVD a případní
zájemci se mohou
od poloviny září
za mírný režijní
poplatek přihlásit na telefonním
čísle 777 309 138
nebo e-mailem na
ludek@kyklop.cz.
V průběhu schůze byly předány diplomy
s čestným členstvím devíti zasloužilým zahrádkářům a organizace obdržela Čestné uznání
Republikové rady Českého zahrádkářského
svazu za dlouholetou práci ve prospěch ČZS.
Taktéž byla předána ZO skleněná plaketa k 80.
výročí Bc. Alešem Boháčem, kterou věnovala
starostka Mgr. Šárka Tekielová.
Předseda ZO Luděk Červený
Foto: ZO ČZS Bartovice
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Korunovace mistrů ČR na Okruhu Františka Bartoše

QQ Před startem závodu sajdkár popřáli štěstí
domácí posádce Richard Bílý – Pavel Fojtík
zastupitel statutárního města Ostrava Bc. Aleš
Boháč a starostka městského obvodu Mgr.
Šárka Tekielová.

Doslova tropické teploty přilákaly na mezinárodní závod silničních motocyklů na Okruhu
Františka Bar toše v Ostravě-Radvanicích
tisíce spokojených diváků a několik stovek polských motorkářů, kterým pořadatelé z RABA
Motosport nabídli v neplánovaném zkráceném
programu mezinárodní obsazení 143 závodníků
z 8 zemí Evropy a Austrálie. Zároveň statutární
město Ostrava v rámci udělení titulu Evropské
město sportu 2014 podpořilo a zaštítilo vyhlášení mistrů ČR a přeborníků ČR pro letošní rok.
Už v pátek v rámci doprovodného programu
pořadatelé umožnili divákům nahlédnout do
zákulisí mezinárodního závodu, sledovat přejímky jednotlivých jezdců, získat jejich autogramy a vyfotit se s jejich rychlými motocykly.
V sobotních trénin kových jízdách pak už
jezdci bojovali s časomírou o co nejlepší časy
a tím i postavení na startovním roštu nedělních
závodů.
Po slavnostním zahájení zastupitelem statutárního města Ostrava a radním městského

obvodu Bc. Alešem Boháčem, starostkou
městského obvodu Mgr. Šárkou Tekielovou,
paní Helenou Bartošovou a viceprezidentem
Autoklubu ČR Martinem Sodomkem byl odstartován první závod, který přinesl radost domácím
pořadatelům z RABA Motosport, a to obhájeným
loňským vítězstvím Jiřího Obtulowicze ve třídě
Klasik 175 ccm. Každoroční vzájemný souboj
Petra Kunze a Rakušana Johanna Fürbocka ve
třídě 750 ccm, které od sebe dělí jedna generace,
už popáté pro sebe rozhodl český závodník.
Společný závod tříd 125 ccm a 250 ccm vyhrál
v nižší třídě Němec René Lohse před Michalem
Savinkovem a Rakušanem Christopherem
Ederem, na stupeň nejvyšší třídy 250 ccm
vystoupil Australan Eric Lenser. Startovní listině třídy 600 ccm vévodil Marek Červený, letos
třetí v Evropském šampionátu, kterému v trénincích konkuroval Michal Dokoupil, bohužel, kvůli hromadnému pádu 5 jezdců v 1. kole
a smrti jednoho z nich už na vzájemný souboj
nedošlo, protože
závod byl zrušen.
Na závěr celého
spor tov n í ho d ne
v yh lá si l a deko roval nové mistry
ČR a přebor ník y
ČR pro rok 2014
náměstek pr imátora stat utár ního
města Ostrava Ing.
Martin Štěpánek.
Místní občané
měli vstup po oba
QQ Své loňské vítězství
dny zdarma, čehož
obhájil člen domácího
v hojné míře vyuklubu RABA Motosport
ž il i a v y t voř il i
Jiří Obtulowicz.
t a k z ávod n í k ů m

Pozvánka na povinné očkování
psů proti vzteklině
Statutární město Ostrava, městský obvod
Radvanice a Bartovice, Vám i v letošním roce
připravil hromadné očkování psů proti vzteklině.
Očkování provede privátní veterinár ní
služba (MVDr. Ivo Šimoník, CSc.) u psů starších 6 měsíců. Očkování je povinné na základě
zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
VE ČTVRTEK 11. ZÁŘÍ 2014
• v 8.00–11.00 hodin a ve 14.30–16.00 hodin
v Ostravě-Radvanicích ve dvoře radnice,
• v e 1 2 . 3 0 – 14 . 0 0 h o d i n v O s t r a v ě -Bartovicích na hřišti u hasičské zbrojnice.
Cena za očkování je stanovena ve výši
100 Kč. Poplatek bude vybrán v místě konání
očkování. V ceně je zahrnut veterinární výkon,
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cena vakcíny a zdravotnického materiálu,
potvrzení o očkování.
Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby předvedení psi byli opatřeni náhubkem a doprovázela je dospělá osoba.
Náhradní termín očkování není stanoven.
Majitelé psů mají možnost psy dovakcínovat ve
veterinární ordinaci v Ostravě-Michálkovicích
(pondělí–pátek od 15.00 do 19.00 hodin), případně si očkování zajistit v jiné veterinární ordinaci již za plnou cenu.
Mgr. Šárka Tekielová
starostka

QQ Petr Kunz si dojel pro své již šesté vítězství
a je tak nejúspěšnějším závodníkem na okruhu
v Radvanicích.

společně s ostatními diváky skvělou diváckou
kulisu. Pořadatelé z místního občanského sdružení RABA Motosport děkují všem občanům za
jejich shovívavost během dopravního omezení
a statutárnímu městu Ostrava za podporu, bez
které by se tato největší ostravská motoristická
akce nemohla konat. Zároveň vyjadřují politování nad nešťastnou tragickou událostí, která
ukončila letošní ročník.
Ing. Jan Lindner
tajemník závodu
Foto: RABA Motosport
Výsledky závodu:
250 ccm – Eric Lenser, Austrálie, Honda
125 ccm – René Lohse, Německo, Honda
Sajdkáry – R. Šimek – J. Šimek, CZ, Jawa
250 Sport – Milan Hanzalík, Slovensko, Honda
Klasik 175 – Jiří Obtulowicz, CZ, ČZ
Klasik 250 – Milan Bango, CZ, Yamaha
Klasik 350 – Vítězslav Hatan, CZ, Yamaha
Klasik 500 – Martin Vraspír, CZ, Honda
Klasik 750 – Petr Kunz, CZ,Honda

Svoz trávy
Městský obvod Radvanice a Bartovice ve
spolupráci s místním sdružením zahrádkářů,
uzavřeli dohodu o možnosti svozu trávy, listí
a větví pro občany Bartovic. Sdružení zahrádkářů poskytne pro umístění kontejneru své
prostory a zajistí správce a městský obvod
zajistí přistavení a výměnu kontejneru. Toto
specializované sběrné místo bude fungovat
v areálu u domu zahrádkářů v Bartovicích na
ulici Březová č. p. 474/18. Otevírací doba bude
vždy ve středu od 15 do 18 hodin a v sobotu
od 9 do 12 hodin, otevřeno bude od 26. 7. do
30. 11. 2014.
Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru MBaI

Slezskoostravský Rock-Fest
Sedmý ročník Slezskoostravského Rock-Festu open air, kter ý pořádá Kultura pro
Slezskou Ostravu o. p. s., se bude konat na dvou
pódiích – Nádvoří stage a Aréna stage, kde dne
23. 8. od odpoledních do nočních hodin proběhne produkce 14 rockových kapel. Součástí
festivalu budou opět doprovodné akce i atrakce

pro děti a mládež. Pozvání na Slezskoostravský
Rock-Fest 2014 již přijaly tyto kapely: Dog
Eat Dog (USA), Persona grata (SK), Seven,
Metropolis (SK), Nil, Liveevil, Hnad Grenade,
Hlahol, Public Relations, Black Widow, Line,
Slepí křováci, Jeseter a Ahard.
(RED)

V Radvanicích je nová pizzerie FAJNA PIZZA
naučil v pizzerii, kterou jsem měl jako první
v Karviné. Pak jsem to vylepšoval, doladil jsem
těsto a ingredience. Vše děláme ručně, naše
pizzy nejsou žádná strojová výroba, nepoužíváme pečicí formy,“ vysvětluje, proč jejich pizza
chutná tak výtečně.
Zvenku pizzerie vypadá, že se do ní skoro
nic nevejde. Když však vstoupíte, najdete kromě
provozní místnosti a objednacího pultu také dvě
posezení, kde si zákazník může svou pizzu také
sníst. Příjemnou atmosféru vnitřnímu prostoru
dodávají především dvě prosklené stěny a zeleň,
která odděluje pizzerii od rušného provozu
Těšínské ulice. Na velké obrazovce si můžete
V dnešním díle seriálu, ve kterém představu- vybrat z více než 30 druhů pizz, nejlevnější tu
jeme podnikatele a firmy, kteří působí na území pořídíte od 77 korun. Kromě toho v pizzerii přiměstského obvodu, potěšíme milovníky dob- pravují i hamburgery a dostanete tu také oblírého jídla. Vydáme se totiž do pizzerie FAJNA bený párek v rohlíku. Nechybějí nealkoholické
PI Z Z A , k t e r á síd l í
nápoje, sladkosti, jako
h ned ved le r a d n ice
jsou tyčinky, lízátka,
přímo před Základní
bonbony a žvýkačky,
školou Vrchlického.
nanuky nebo chipsy.
představujeme podnikatele
Pizzerii v šestihranProstě jako v každé
ném domku u Těšínské
dobré pizzerii.
v obvodu
ulice otevřeli její proTi , k t e ř í n e m a jí
vozovatelé teprve před
čas zaskočit si do
dvěma měsíci, nicméně si do ní našli cestu nejen radvanické pizzerie, si mohou nechat svou
Radvaničtí a Bartovičtí. Může za to právě per- oblíbenou pochoutku dovézt. A tato služba je
fektní chuť pizzy a hamburgerů, kvůli které se pro Radvanické a Bartovické zdarma (taktéž
lidé do malé pizzerie nejen vracejí, ale také vyu- mají dovoz zdarma lidé ze Slezské Ostravy,
žívají možnosti rozvozu voňavých výrobků po Michálkovic, Kunčiček, Kunčice nad Ostravicí,
Ostravě a blízkém okolí.
Petřvaldu u Karviné po ul. Závodní, Šenov po r.
Začátky radvanické pizzerie byly podobné, silnici Rudnou). Stačí si vybrat pizzu na webu
jako u ostatních podnikatelů, které jsme už pizzerie www.fajnapizza.cz a zavolat na číslo
zpovídali. „Máme pizzerii v Horní Suché a hle- 773 29 33 29.
dali jsme pobočku v Havířově nebo v Ostravě.
Pizzu provozovatelé rozvážejí i do okolí
Domek u Těšínské ulice nás zaujal, tak jsme se (Mar iánské Hor y, Zábřeh VŠ a Hulvák y,
na něj přijeli podívat a domluvili se s majitelem Vítkovice, d r uhá st rana Pet ř valdu od ul.
na pronájmu,“ říká jeden ze spolumajitelů Josef Závodní, Šenov spodní část od r. silnice Rudné),
Woznička, který v provozovně peče všechny ty tato služba ale není bezplatná – stojí 20 korun
chutné pokrmy. Prostory samozřejmě museli a zákazníci si musejí objednat pizzy dvě.
upravit, udělat odpady, elektřinu, pulty, aby vše
Objednávky na pizzu se přijímají až do 21.40
vyhovovalo hygienickým podmínkám. Celá hodin sedm dnů v týdnu a lidé si k pizze mohou
úprava interiéru trvala tři měsíce.
objednat i pití, tedy nealko, pivo nebo víno.
Dr uhý ze spolumajitelů Lucjan Toman
Když se s oběma majiteli bavíte, oba zdůdoplňuje, že v oboru podniká už jedenáct let. razňují, že je práce baví a že si dávají záležet na
„Nejsem vyučený kuchař, ale základy jsem se kvalitě. „Co v pizze má být, to lidé dostanou,

a nebude toho málo. Za těch jedenáct let, co
v oboru pracuji, se mi nestalo, že by si někdo stěžoval,“ uzavírá Lucjan Toman.
PaedDr. Zuzana Sedláčková
Pizzerie FAJNA PIZZA
Těšínská 1283/238
Ostrava-Radvanice
Otevírací doba: po–ne 11–22
Tel: 773 29 33 29
e-mail: fajnapizza@gmail.com
web: www.fajnapizza.cz

seriál

Z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu na své 84. schůzi
konané dne 18. června 2014

• rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na akci
„Rekonstrukce MŠ Bartovice II. Etapa“ se
zhotovitelem Taylor stavební s.r.o., Opavice
29, 793 95 Město Albrechtice,
• rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na akci
„Snížení energetických ztrát v objektu MŠ
na ul. Těšínská 279 v Ostravě-Radvanicích“
se zhotovitelem SLONKA s.r.o., Ostrava –
Moravská Ostrava, Nádražní 20/142.
Rada městského obvodu na na své 85.
schůzi konané dne 2. července 2014

• rozhodla o uzavření darovací smlouvy se
společností ArcelorMittal, a.s., na finanční,

dar ve výši 378 688 Kč na projekt „Relaxační
zóna ve vnitrobloku ul. Na Svahu“,
• rozhodla o zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce pod názvem
„Relaxační zóna ve vnitrobloku“.
Rada městského obvodu na na své 86.
schůzi konané dne 16. července 2014

• souhlasila s uzavřením darovací smlouvy
mezi ZŠ Vrchlického a paní Stanislavou
Lisovou n a d a r – kob e re c v ho d not ě
4 685 Kč.
Ing. Renáta Spěváková,
pověřena zastupováním tajemnice úřadu

Relaxační zóna
„Kamčatka“
Vedení městského obvodu pokračuje v estetizaci obvodu a nyní se chystá na vybudování
relaxační zóny „Kamčatka“. Záměrem tohoto
projektu je využití pozemku ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřené správy
městského obvodu Radvanice a Bartovice, jako
místo setkání a odpočinku občanů z okolních
bytových domů, a to v návaznosti na pozůstatky
zařízení umístěných na pozemku.
Mezi stávající vzrostlé stromy bude protažena dlážděná stezka, která bude mít vyústění při vjezdech do stávajících volně stojících
garáží. Na stezku bude navazovat štěrková plocha s pergolou, lavičkami a montovaným venkovním krbem a také několika hracími prvky
pro děti (pískoviště včetně krycí plachty, dvouhoupačka, pružinová houpadla či trojkoš, včetně
požadovaných dopadových ploch). V rámci této
akce bude odstraněn zbytek původního venkovního krbu a staré drátěné oplocení s betonovými
sloupky a budou přesunuty konstrukce na sušení
prádla.
Věříme, že občané tuto změnu, která se
uskuteční za pomoci společnosti ArcelorMittal,
ocení a bude jim sloužit k odpočinku i relaxaci.
Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru MBaI
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Kalendář
událostí

Oslavily krásná jubilea

Své významné životní jubileum devadesát pět
let oslavila paní Olga Dušanová a devadesát tři let
paní Vlasta Dyndová. Jubilantkám, dlouholetým
obyvatelkám našeho městského obvodu, osobně
pogratulovali starostka Mgr. Šárka Tekielová,

místostarosta Ing. Štěpán Košťál, referentka Jana
Štefanová a matrikářka Jana Sedláková. Do dalších let oslavenkyním přejeme pevné zdraví,
životní elán a stále dobrou náladu.
Text a foto: Jana Štefanová

QQ Vlasta Dyndová

QQ Olga Dušanová

v měsíci srpnu
Každé úterý
v měsíci
Vyzkoušení
zdarma
18.30-19.30

Společenský dům
Bartovice – ZUMBA

13. 8.

15.00

88. schůze Rady MěOb
RaB – kancelář starostky

23. 8.

15.00

ČSV ZO – Výbor schůze

26. 8.

14.00

Komise školství, mládeže
a sportu

27. 8.

15.00

89. schůze Rady MěOb
RaB – kancelář starostky

31. 8.

21.00

Dvůr radnice

Knihovna Radvanice
Akce v srpnu
 Ranec letních vzpomínek
výtvarná dílna pro děti a jejich rodiče
prázdninová taška
každé pondělí | od 9.00 do 10.30, 12.00–16.00
 Mořské pláně
interaktivní test pro celou rodinu
srpen | během půjčování
 Strom života
soutěžní dopoledne pro rodiny
12. srpna | od 9.00 do 12.00

Vítání občánků
V sobotu dne 28. června 2014 slavnostně
přivítala v obřadní síni radnice v Radvanicích
st a rost ka městského obvodu Mg r. Šá rka
Tekielová a matrikářka Bc. Šárka Krkošková
nově narozené občánky našeho městského
obvodu. Rodiče, jejich nejbližší a přátelé
přijali pozvání na slavnostní vítání občánků
milé Nelinky, Kristínky, Justýnky, Barborky,
Janičky, Elišky, Karolínky a Terezky, milého
R íši, Vik tora, Er ika, Marečka, Lu káška,
Kubíčka, Davídka a Petříčka. Našim nejmenším si připravily milé vystoupení děti z bartovické Mateřské školy Za Ještěrkou pod vedením
paní učitelky Marcely Římánkové a děti z radvanické Mateřské školy Slunečnice pod vedením paní učitelky Martiny Stankušové.
Po zhlédnutí kulturního programu paní starostka rodičům dětí pogratulovala, předala jim

věcný dar a mamince květinu. Rodiče se zapsali
do naší pamětní kroniky a nechali se s miminkem vyfotit u kolébky.
Příjemnou slavnostní atmosfér u celého
obřadu zdok u mentoval pan BcA. Roman
Pecháček na společné CD, které si rodiče mohou
vyzvednout na sekretariátě úřadu.
Bc. Šárka Krkošková, referent odboru OaVV

 Dědo, ty jsi indián
čtení pro rodiče s dětmi
19. srpna | od 9.00 do 11.00
 Pozdrav slunci a prázdninám
pohybová aktivita pro celou rodinu
20. srpna | od 9.30 do 10.30
 Má, levandulová …
výstava fotografií Viktora Timka
z Azurového pobřeží a Provence
srpen | během půjčování

Naši jubilanti v červenci 2014

 Léto plné chutí
letní kulinářské inspirace z knih
srpen | během půjčování

Ivo Búš, Pavla Janová, Pavla Honzková, Lumír Gubanec, Ladislav Rác,
Šárka Macečková, Ingrid Pavelková, Josef Fedas, Marie Domagalová, Božena
Szaboová, Karin Ščigelová, Dana Sihlovcová, Ludmila Baigerová, Ludmila
Krestová, Jarmila Švendová, Drahomíra Gwuzdiochová, Zdeňka Mokrošová,
Ladislav Kraus, Ludmila Jandová, Anna Miková, Judita Botošová, Lubomír
Heller, Josef Šlachta, Helena Venglářová, Alena Gondková, Anna Bělunková,
Blažena Sládková, Bohumil Gruškovský, Jindřiška Bolková, Marie Kmentová

PŮJČOVNÍ DOBA
O PRÁZDNINÁCH
pondělí
úterý
čtvrtek
pátek

9.00–11.00 12.00–17.00
9.00–13.00
9.00–11.00 12.00–15.00
9.00–13.00
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Blahopřejeme!

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.

Zlatá svatba manželů Adamusových
Ve čtvrtek dne 26. června 2014 přivítala
Mgr. Šárka Tekielová, starostka městského
obvodu Radvanice a Bartovice, manžele Lumíra
a Marii Adamusovy v našem Klubu důchodců
v Bartovicích při obzvláště vzácné příležitosti
Zlaté svatby těmito slovy: „Zlatá svatba je velmi
ojedinělou a o to slavnostnější záležitostí, na
které si člověk uvědomí, že kouzlo a síla manželské soudržnosti má svůj velký a nezanedbatelný význam. Obzvlášť v dnešní „moderní“
době, kdy se první manželská hádka ihned řeší
rozvodem. Můžete být tedy právem na sebe
pyšní a jste tím správným příkladem zejména
mladé generaci. Padesát let společného života
znamená 18 262 dní strávených společně.“
Svůj manželský slib si zlatomanželé připomněli stvrzením svých podpisů do naší pamětní
kroniky. Slavnostní obřad byl ukončen společným přípitkem se srdečným přáním paní starostky a matrikářky Bc. Šárky Krkoškové, aby
oslavenci další společná léta prožívali v dobrém
zdraví a ve šťastném rodinném prostředí.
Bc. Šárka Krkošková, odbor OaVV
Foto: Ing. Štěpán Košťál

Handicap sport festival byl úspěšný Rozloučení

Do léta jsme vstoupili krásnou charitativní
akcí s názvem Handicap sport festival. Ač byla
organizace a příprava velmi náročná, neboť dění
probíhalo na třech místech našeho městského

obvodu – u Společenského domu v Ostravě-Bartovicích, v Ozdravném centru Ještěrka a na
hřišti TJ Sokol v Ostravě-Radvanicích, dopadlo
vše nad očekávání dobře.
Zdravotně postižení florbalisté ze sdružení
ABAK Ostrava se utkali se zdravými florbalisty
z TJ Sokol Radvanice v přátelském utkání. Avšak
na vozíky se posadili právě i zdraví sportovci, aby
si vyzkoušeli, jaké to je žít a sportovat s handicapem. Vznikaly tak úsměvné situace, kdy nešlo
tolik o boj mezi mužstvy jako spíše udržet se na
vozíku s hokejkou v ruce a ještě sledovat neposedný míček pokud možno mimo svou bránu.
Do dalších sportovních zápolení se zapojili
handicapovaní dospělí v bazénu. Vyzkoušeli si
vodní sporty, míčové hry a další rekreační aktivity, které byli schopni zvládnout.
U společenského domu pak probíhal relaxační sportovní a kulturní program do pozdních večerních hodin. Po celý den bavili diváky
Klauni z Balónkova a moderátoři rádia Čas
Rock, které převzalo nad akcí mediální partnerství. Na pódiu se postupně vystřídali členové
různých organizací s pečlivě připraveným programem, jenž nakonec zakončil koncert Jiřího
Zonygy se svou kapelou. Celá akce byla podpořena dotací statutárního města Ostravy z projektu „Ostrava – Evropské město sportu“.
Text a foto: Ing. Kateřina Tomanová

s prázdninami

Ostravští strážníci si pro děti připravili na
konec prázdnin akci, kterou nazvali příznačně
Zamáváme prázdninám.
Na středu 20. srpna 2014 si strážníci z úseku
prevence pro děti od 10.00 do 14.30 hodin připravili na dětském dopravním hřišti městské policie
v Ostravě-Přívoze na ul. Orebitské bohatý program sestávající z nejrůznějších kvízů a testů
s dopravní tematikou, připravena je také jízda
zručnosti, dopravní slalom, a nebude chybět ani
tvůrčí dílnička.
Na akci zveme všechny děti i jejich rodiče.
Konání akce je ohroženo pouze v případě
velmi nepříznivého počasí (déšť, velmi vysoké
teploty apod.).
Městská policie Ostrava

Uzávěrka příštího
čísla 18. 8. 2014
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Mach a Šebestová
světem pohádek

Dne 13. června reprezentovalo 1. oddělení
ŠD naši ZŠ Vrchlického i městský obvod na 5.
ročníku dětské dramatické činnosti „Hrajeme
divadlo“ v Porubě se svou pohádkou Mach
a Šebestová světem pohádek.
Letos jsme zhlédli předst avení, k terá
byla navzájem propojena a v nichž spolupracovali žáci z běžných základních škol se žáky
s handicapem. Pro moje děťátka to byla jistě
cenná zkušenost, že i vozíčkáři se poperou s trémou a nacvičí třeba „Červenou karkulku“.
19. 6. děti se svou pohádkou vystoupily
i v radvanické mateřské školce. Malí herci se
vždy velice líbili i paní starostce, tentokráte
je chválily paní učitelky ze školky, které na ně
dodnes rády vzpomínají.
V tento den ještě děti s pohádkou vystoupily
i před žáky naší školy. Zahrály ji ve čtvrtek dopoledne pro děti 1. až 5. třídy v tělocvičně a mohu
vám říci, že tam byla tréma největší. Kupodivu
ani plný sál v Porubě malé herce neznervóznil
tak, jako vystoupení před vlastními spolužáky
a kamarády. Ale i ti je za jejich výkon odměnili velikým potleskem. Nejvíce všichni chválili tyto nadané herce: Vojtěcha Škarbana,
Kateřinu Raškovou, Filipa Vanča a Adama
Blažeje. Pokud naše vystoupení chcete také
zhlédnout, v sobotu 20. září budeme vystupovat i na obecních slavnostech.
Lenka Laštuvková, vychovatelka, ZŠ
Vrchlického
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Výstava masožravých rostlin

Botanická zahrada PřF OU v Ostravě na
Hranečníku uskutečnila výstavu masožravých rostlin, k terou jsme d ne 23. čer v na
2014 navštívili s šestou a sedmou třídou naší
školy. Výborným průvodcem byl Ing. Tomáš
Tureček, PhDr., který nás seznámil se zajímavými informacemi o masožravých rostlinách.
Řekl nám, jak se nazývají, a objasnil nám,
jakým způsobem chytají hmyz a některé dokážou
chytit i drobné hlodavce. V botanické zahradě se
nacházejí tři skleníky. V prvním skleníku byla již
zmíněná výstava masožravých rostlin. V druhém
skleníku jsou umístěny tropické rostliny: banánovník, citrusy, orchideje, cukrová třtina atd. Ve
třetím skleníku jsou umístěny rostliny určené
k přezimování a k výzkumu studentů Ostravské
univerzity. Myslíme si, že by se každý měl dovědět
více o rostlinách, a proto byste měli všichni navštívit tuto botanickou zahradu. Výklad ing. Turečka
byl velmi poutavý a velice mu za něj děkujeme.
Tex a foto: Mgr. Martina Linhartová,
ZŠ Vrchlického

Pasování předškoláků z Mateřské školy
Slunečnice v radvanické knihovně

Poslední červnové středeční dopoledne
v knihovně probíhalo ve sváteční atmosféře.
Byli pozváni předškoláci z MŠ Slunečnice,
aby mohli být oficiálně uvedeni do stavu čtenářského. A určitě si tuto poctu zasloužili za
svou celoroční píli při pravidelných setkáních
v knihovně.
K důstojnějšímu rázu tohoto závěrečného
setkání přispěla i účast paní starostky Mgr.
Šárky Tekielové, která už druhý rok ochotně přijala naše pozvání a nejenže měla opět pro každé
z dětí připravenu pozornost v podobě krásné
knížky, ale také prokázala svůj kladný vztah
k literatuře i smysl pro humor a přečetla dětem
příběh o malém Kubovi, kterému se nechtělo
číst, a vyzkoušela, jak jde dětem rýmování.

Poté každé z dětí předstoupilo před paní starostku, složilo slavnostní slib a bylo pasováno
na pomocníčka skřítka Knihomílka. Ten bydlí
u nás v knihovně, pečuje o knížky a odhaluje
dětem krásu psaných příběhů. Každé z dětí
dostalo pasovací listinu, pěknou knížku a drobnou pozornost od paní knihovnice. Samozřejmě
si velké poděkování a alespoň symbolickou
kytičku zasloužily také paní učitelky z mateřské
školy – Henrieta Čajková a Simona Slížková,
které v průběhu roku děti do knihovny doprovázely, a také ředitelka MŠ Slunečnice paní Dana
Lérová, která je příznivě nakloněna spolupráci
mateřské školy a knihovny. Velké poděkování
patří také paní starostce, která ochotně věnovala
svůj čas této akci. Doufejme, že možná i tento
slavnostní zážitek bude pro některé děti prvním
krůčkem na cestě za dobrou knížkou.
Za knihovnu
Mgr. Martina Dolasová

Ostravské školní hry

V posledním červnovém týdnu proběhlo
finále sportovního klání Ostravské školní hry,
kterých se zúčastnila také naše škola. Tato
soutěž byla určena dětem od 5 do 15 let, které
běžně nesportují. Na kvalifikačním dnu, který
se uskutečnil 29. 4. 2014, byli nominováni do
finále ti nejlepší.
Naši školu ve finále reprezentovali tři žáci:
Petr Slavík – atletika, Sára Howardová a Patricie
Bulavčiáková – in-line, náhradnice za Alici
Štrochovou, která se ze zdravotních důvodů
nemohla finále zúčastnit. Na kvalifikačním dnu
jsme měli sportovce celkem v devíti kategoriích,
vybíjená 3.–5. třída, vybíjená 6.–7. třída dívky,
vybíjená 8.–9. třída dívky, fotbal 6.–7. třída
chlapci, fotbal 8.–9. třída chlapci, in-line 6.–7.
třída dívky, atletika 6.–7. třída chlapci, atletika
8.–9. třída chlapci a atletika 8.–9. třída dívky. Do
finále však mohli postoupit jen ti nejlepší.
Finále se konalo 25. 6. 2014 na městském
stadionu v Ostravě-Vítkovicích, této akce se
zúčastnili soutěžící z celkem 38 ostravských

Olympic Day 2014
na Slezskoostravském hradě

Běh olympijského dne se konal v pondělí
23. června 2014 na Slezskoostravském hradě.
Uskutečnil se na počest 120. výročí založení
Mezinárodního olympijského výboru v Paříži
Pierrem de Coubertinem. Pořadatelem tohoto
závodu byla TJ Liga 100 Ostrava, o.s. Této akce
se zúčastnily děti mateřských a základních škol,
naše škola nemohla na takové akci chybět, a tak
vyslala své zástupce, a to žáky šesté a sedmé
třídy.
Děti běžely okruh kolem hradu a první
tři získaly trička s logem olympijského dne,
všichni účastníci obdrželi pamětní list a mohli si
prohlédnout hrad a přilehlé zajímavosti. Žákům
se nejvíce líbila čertí škola a velká akvária se
sladkovodními rybami. Sluníčko svítilo a všem
se nám tam líbilo.
Text a foto: Mgr. Martina Linhartová,
ZŠ Vrchlického

škol a tisíce dětí, které přišly fandit svým spolužákům, neodradilo je ani sychravé počasí. Naši
školu zde zastupovali sice pouze tři žáci, přesto jsme se v zástupu sportovců neztratili. Sára
Howardová vyhrála 2. místo v in-linech. Tato
krásná stříbrná medaile nás všechny moc potěšila a chtěli bychom jí a samozřejmě i dalším
dvěma soutěžícím moc poděkovat za reprezentaci a snad někdy příště dosáhneme i na zlato.
Všem dětem přejeme krásný zbytek prázdnin.
Text a foto: Mgr. Martina Linhartová,
ZŠ Vrchlického

Jak jsme strávili noc ve školní družině
Na konci školního roku paní vychovatelka
Lenka Laštuvková dětem z družiny slíbila, že za
skvělou reprezentaci školy při všech vystoupeních uspořádá pro děti „Noc v Družině“. Všichni
jsme se snažili být vzorní, abychom se této akce
zúčastnili.
Už v pátek 20. 6. vypukla v družině závěrečná honba za pokladem. Letos nás cesta od
úkolu k úkolu vedla zprávami psanými morseovkou a šiframi. Paní Lenka nás je zjara naučila.
V honbě za pokladem vyhrála družinka Vlčí
smečka. Maminka Tomáše Kutmona vítězům
upekla skvělý dort. Poslední pondělí školního
roku jsme se sešli vpodvečer v naší krásné družince a vyzkoušeli nové hry. Následovala řada
soutěží. V jazykolamech a v chůzi s míčkem na
lžíci se stala mistrem Kačka Rašková, ve stavbě

z kostek zaperlil Mirek Siman, ve stavbě a v letu
s papírovou vlaštovkou zase zvítězil Tomáš
Kutmon.
Pak jsme zašli na hřiště za školu a zahájili
jsme závody družinek. Pro tuto akci jsme si rozdělili jiné týmy – na dívčí a chlapecké mužstvo.
Paní vychovatelka si pro nás připravila spoustu
soutěží, v každé byl někdo z nás mistrem. Třeba
v přehazované byl nejlepší Filip Vančo, v pinkání na místě Dominik Volák. Při míčových
hrách byla Sára Polová nejčastěji jelenem. Nad
hlavami nám přelétal stříbrný balón, který okořenil tajuplnou atmosféru naší neobvyklé akce.
Když se začalo stmívat, vrátili jsme se zpátky
do družinky a povečeřeli u filmu Spiderman.
Pak následovala stezka odvahy… Osvětlena
jen blikajícími svíčkami vedla stezka tmavými

chodbami naší školy. U sochy víly Amálky
hořela svíčka. Tam jsme se podepisovali na listinu odvahy. Všichni se trošku báli, ale zvládli
to. Ještě jsme si chvilku pohráli a připravili si své
pelíšky. Až ve spacáku nám paní vychovatelka
vyprávěla strašidelné historky, zejména povídky
Otakara Batličky. To už jsme byli zabaleni ve
spacáku a postupně se začalo ozývat chrupkání.
Všichni jsme se vyspali na zemi ve spacácích do
růžova. Moc se nám noc v družině líbila.
Natálka Hrabálková a Tereza Hradská, III. A
ZŠ Vrchlického
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inzerce

XX. Bartovická pouť
KOMINICTVÍ ke Sv. Anně se vydařila
V sobotu 26. července 2014 se konala jubi- fa Jiří Krzywoň,
RADOVAN
lejní XX. Bartovická pouť ke Sv. Anně. Pro SDH Ostrava-Radvanice,

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

VÝKUP
JABLEK
Zahajujeme

od 20. 8. 2014
v Ostravě-Bartovicích
ul. Pod Tratí.
Bližší info:

724 924 490
nebo 724 295 938

PRODEJ

PALIVOVÉHO DŘEVA
Smrk:
Buk:

špalky 30 cm 690 Kč / 1prm/s
štípaný

850 Kč / 1prm/s

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.

ty nejmenší byl připraven řetízkový kolotoč,
skákací trampolíny, pro ty odrostlejší pak
oblíbená lavice a autodrom. Tuto nabídku
nově doplnili 2 poníci, na kterých se mohly
děti povozit. O tuto atrakci byl velký zájem.
Chybět samozřejmě nemohl ani stán kový
prodej s tradičním pouťovým sortimentem,
ať už s občerstvením, které ostatně v horkém sobotním odpoledni bylo nejvíc žádané,
s cukrovinkami, hračkami, nafukovacími
balónky, perníky, medovými výrobky, sýry,
výrobky z kůže, koření. Návštěvníci poutě
si mohli nechat vyhotovit portrét od malíře
Lubomíra Karbuly. V nabídce nechyběl ani
výborný myslivecký guláš, který tradičně
připravili myslivci z Radvanic. Ještě před
zahájením programu se představila Městská
policie Ostrava s ukázkou výcviku psů a laserovou střelnicí, o kterou byl z řad návštěvníků
velký zájem. Hned po nich kynologický klub
Šenov. Následoval hlavní program na pódiu.
Po kouzelnickém vystoupení pro děti to byla
bublinová show, Michael Jackson revival roztančil první návštěvníky svými typickými
krokovými, tanečními variacemi, následovalo Duo Rascals s kouzelnickým vystoupením. Hlavní hvězdou programu byla ostravská
rodačka Tanja, známá asi nejvíc z působení
se skupinou Citron. Následovala bohatá tombola. Po tombole, účastníky bavila skupina
HEC. Jejich vystoupení bylo přerušeno malou
přestávkou, kdy se obloha rozzářila ohňostrojem. Poté pokračovalo vystoupení až do časných ranních hodin.
Velké díky pak patří všem, kteří přispěli
hodnotnými cenami do tomboly. Tímto jim
srdečně děkujeme a uvádíme i jejich seznam:
statutární město Ostrava – městský obvod
Radvanice a Bartovice,
Mgr. Šárka Tekielová – starostka,
Ing. Štěpán Košťál – místostarosta,
Richard Dudek, DiS. – místostarosta,
Bc. Aleš Boháč – zastupitel SMO a radní městského obvodu,
Vojtěch Mynář – radní městského obvodu,
Ing. Pavel Rais – radní městského obvodu,
Cukrářství AKNEL,
OVANET cloud. Ostrava

Šárka Mendlová – zastupitelka městského
obvodu,
Pavlína Kozlová – zastupitelka městského
obvodu,
SDH Ostrava-Bartovice,
Restaurace U Břenků,
Český svaz zahrádkářů Ostrava – Bartovice,
Řeznictví Rada,
Milan Lukáš, zastupitel městského obvodu
Vinný sklep U Sládků,
Kanalizace Jiří Duda,
Český svaz zahrádkářů Ostrava – Radvanice,
Repronis,
RAMSES Ostrava
Pneuservis Petr Dužík
Kamenictví Prokeš
AUTO VIVA Ostrava-Radvanice
MOTOSPORT
PHARMOS
FABEX
UNIMETRA
Pekařství Bartovice
Sdružení KPSO
Ing. Renáta Spěváková
Teplotechna
Jana Sedláková
referent odboru organizačního
a vnitřních věcí
inzerce

Pronajmu
byt 1+1
s vlastním vchodem

v Bartovicích na ul. Těšínská,
vhodný rovněž k podnikání
nebo jako kanceláře.
Informace na tel:

602 532 532

Doprava zajištěna vozem AVIE.

AKCE

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

Tel.: 725 987 422
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ARBOR MORAVIA Akce!!!

Ovocné stromky a keƎe
Okrasné stromy, keƎe a rƽže
Trvalky a letniēky 50% sleva
Hnojiva, substráty, postƎiky
Otevírací doba: 8-17, so 8-12

Palivové dƎíví:
špalky 600,-/prm/s
štípané 700,-/prm/s

PetƎvald Klimšova 1878, tel. 605 248 991, 59 654 20 98

inzerce

Úspěšní lukostřelci

Historický úspěch členů Lukostřeleckého
oddílu TJ Mariánské Hor y Ostrava na 23.
Mistrovství České republiky žactva v Plzni,
konaném ve dnech 21.–22. června 2014, pod
vedením trenér ů Dany Masárové a Jiřího
Voráčka, byl zaznamenám v těchto dnech.
Starší žákyně K lára Grapová získala
kromě titulu Mistryně České republiky i další
dvě zlaté medaile na tratích, dále pak spolu
s Danielem Slavíkem stříbrnou medaili v mixteamech a spolu s Daliborem Košařem, Václavem
Gavlasem a Danielem Slavíkem bronzovou
medaili v družstvech.
Pozadu nezůstali ani mladší žáci, když
Dominik Petr Orel získal rovněž titul Mistra
České republiky a k tomu další zlatou a stříbrnou medaili na tratích, druhý byl Vojtěch Chyla.
Bartoloměj Žák získal bronzovou medaili
na tratích. Mladší žákyně Aneta Venhudová
získala v celkovém pořadí medaili stříbrnou, na tratích pak 2 medaile bronzové a spolu
s Dominikem Petrem Orlem získala v mixteamech medaili bronzovou. Družstvo mladších
žáků ve složení Vojtěch Chyla, Dominik Petr
Orel, Aneta Venhudová a Bartoloměj Žák získalo medaili stříbrnou.
Po úspěšné zimní halové sezóně se úspěchy
žáků-lukostřelců v letní terčové lukostřelbě
zněkolikanásobily.
Děkujeme zejména všem trenérům lukostřeleckého oddílu, kteří se nemalou mírou podíleli
na úspěchu našich nejmladších, a dětem přejeme
Rodiče
mnoho dalších úspěchů.

Vystřílel si „mistra“

Křtili jsme čistící vůz

Na konci června se na dvoře za obecním
úřadem před radvanickou hasičárnou konala
významná akce. Paní starostka zde s představiteli městského obvodu křtila nový čisticí vůz.
Nejprve jsme si prohlédli obrázky, které žáci
od jara nakreslili, některé byly moc pěkné. Pak
klaun z Balónkova pobavil nás děti a vyráběl nám
zvířátka a deštníky z balónků. Paní starostka
nám přečetla úryvek z knížky. Podle známého
textu děti uhodly, jak se nové oranžové autíčko
jmenuje. Všechny děti totiž už od jara vymýšlely
možné názvy pro tento vůz. Klaun z Balónkova
nám některé přečetl, to jsme se nasmáli. Děti
navrhovaly třeba Smetáček, Vír, Čistička nebo
Tornádo atd. Vyhrál nápad třeťáků. Čisticí vůz
dostal jméno Ferda. Adam Blažej a Gabriela
Holmanová v soutěži o nejhezčí název vozu
navrhli právě Ferdu. Byli za svůj nápad odměněni krásnými dárečky.
Žáci naší školy nebyli na této akci pouhými
diváky. V jazyku českém s paní učitelkou
Kaniovou děti vytvářely rýmy na téma čistější
obce. V hodinách výtvarné výchovy žáci zase
malovali výkresy. A ve školní družině se pilně
nacvičovalo. Naši nejlepší recitátoři přednesli

rýmy osmáků. V družině jsme také vytvořili
písničku na téma čisticího vozu. Měli jsme s ní
veliký úspěch. Pak pan Aleš Boháč přestřihl
pásku a dětským šampusem jsme si mohli připít i my. Tak přejme čisticímu autíčku, ať mu to
dobře jezdí a čistí.
A jaký text jsme v družině vymysleli?
Černá skvrnka na naší ulici,
Naštěstí máme tu nový vůz čisticí.
Jede, čistí celé Radvanice.
Jede, čistí celé Bartovice.
Vyčistí cestičku pro kluka holčičku
za malou chviličku.
Na kole děti bez smyku jezdí,
škváru i náledí rychle nám uklidí
nový vůz čisticí.
Naše auto čistoty je hvězda.
Ferda se jmenuje,
jak Ferda pracuje,
před špínou se nevzdá.
Ferda!
Gabriela Holmanová, III.A ZŠ Vrchlického
Foto: PaedDr. Zuzana Sedláčková
inzerce

„Jen zlato má čarovnou moc,“ si řekl lukostřelec z Lukostřelckého oddílu TJ Mariánské Hory
Dominik Petr Orel, o jehož stříbrném úspěchu
jsme psali v březnovém čísle RaB novin, a na
23. Mistrovství České republiky žáků v terčové
lukostřelbě, které se konalo v červnu v Plzni,
pod vedením trenérů Dany Masárové a Jiřího
Voráčka, vystřílel titul Mistra České republiky. Celkem získal 2 zlaté, 2 stříbné a 1 bronzovou medaili. Přejeme hodně dalších úspěchů
našemu zlatému lukostřelci z Radvanic.
(RED)
Foto: archiv rodiny Orlových

Zahájena sbírka na útulek pro nalezené psy
Za účelem spolufinancování útulku pro
nalezené psy v Ostravě-Třebovicích je počínaje dnem 10. července 2014 zahájena veřejná
sbírka.
Všichni, kterým není lhostejný osud opuštěných psů, čekajících v útulku na své nové majitele, na pána, který je bude mít rád a bude jim
věnovat náležitou péči, mohou až do 31. května
2017 přispět libovolnou finanční částkou na účet
č. 110189 – 1649297309 / 0800.

Za peníze, pořízené z této veřejné sbírky,
budou pořízeny potřeby pro psy. Za každý příspěvek, který umožní zmírnit následky spojené
s nedobrovolným pobytem nejlepšího přítele člověka v útulku, je velkou pomocí a Městská policie
Ostrava jako provozovatel útulku za ni děkuje.
Vladimíra Zychová,
Městská policie Ostrava
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vítaní občánků na radnici

Foto: BcA. Roman Pecháček

bartovická pouť ke sv. anně

Foto: PaedDr. Zuzana Sedláčková
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