
Letní kino 
v Bartovicích

V neděli 21. června 2015 se bude od 
21:00 hodin promítat u hasičské zbrojnice 
v Bartovicích akční komedie RED 2. Jedná 
se o nabitou akční komedii, jež je pokračo-
váním celosvětově úspěšného filmu o býva-
lém agentovi CIA, který stále leží někomu 
v žaludku. Frank Moses dává znovu dohro-
mady svůj svérázný tým elitních tajných 
agentů. Jejich prvním úkolem je přežít a hned 
tím druhým je vypátrat ztracenou smrtící 
zbraň příští generace, která může změnit 
rozložení sil ve světě. Budou muset odolat 
hordám nemilosrdných zabijáků, teroristů 
a mocichtivých vládních úředníků, toužících 
vyzkoušet si technologicky vyspělou super-
zbraň. Mise zavede Franka a ostatní RED do 
Londýna, Paříže a Moskvy. Jejich nepřátelé 
mají palební i početní převahu, navíc mají 
Frank a ostatní problémy i tak trochu sami se 
sebou. Chtějí-li agenti zachránit svět a zůstat 
přitom na živu, nezbývá jim nic jiného, než 
se spolehnout na svou vynalézavost a důvtip, 
na dovednosti ze staré školy. A na trochu 
toho dynamitu. Film v koprodukci USA, 
Francie a Kanady z roku 2013 trvá116 minut. 
Můžeme zde vidět herecké špičky, jako jsou 
Bruce Willis, John Malkovich, Anthony 
Hopkins, Helen Mir ren, Mary-Louise 
Parker, Catherine Zeta-Jones, Byung-hun 
Lee, Titus Welliver, David Thewlis, Neal 
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Ve čtvrtek 30. dubna proběhl pietní akt slav-
nostního kladení věnců u příležitosti oslav 70. 
výročí osvobození města Ostravy a ukončení 
2. světové války. Celý akt proběhl postupně 
u všech třech památníků v městském obvodě 
Radvanice a Bartovice. U každého z nich si děti 
ze základní školy pod vedením paní Laštuvkové 
připravily krátký tematický program, který 
vtáhl do společně sdílených emocí všechny 
účastníky při písni „Ach synku, synku“, jež si 

zazpívali s dětmi snad všichni přítomní. Občané 
si dále mohli u pomníků, které připomínají 
jména obětí nacistické persekuce 2. světové 
války, vyslechnout proslov paní starostky Šárky 
Tekielové a připomenout si události tehdejší 
doby. 

Závěrem lze v této pohnuté době apelovat 
na naše srdce: važme si toho, že můžeme my 
i naše děti žít v míru. Chraňme si svůj vnitřní 
klid v každém z nás, protože si zasloužíme žít 
šťastný život bez válek – ať už těch osobních, 
společenských nebo celosvětových. (red)

městský obvod oslavil 70. výročí 
osvobození města Ostravy

Pozvánka na 
zastupitelstvo

Starostka městského obvodu Radvanice 
a Bartovice Mgr. Šárka Tekielová zve občany 
na 5. zasedání Zastupitelstva městského 
obvodu Radvanice a Bartovice, které se 
uskuteční ve čtvrtek 4. června 2015 od 16:00 
hodin v Hasičské zbrojnici v Radvanicích.
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Při opravě kanalizačního odtoku v ulici Pod 
Bažantnicí v Bartovicích bylo po odhalení kaverny 
zjištěno podemletí cesty spodní vodou. Hrozilo 
sesunutí půdy a vážné komplikace do budoucna 
v případě, že by se situace neřešila. Nemohla by 
zde jezdit vozidla o hmotnosti nad 3,5 t a také by 
se do těchto míst nedostala městská hromadná 
doprava. V současné době probíhají projekční 
práce, na jejichž základě budou Ostravské komu-
nikace, které mají cestu ve správě, provádět dre-
náže pomocí vrtů směrem k bývalému statku, 
aby spodní voda již cestu neničila. Zároveň sta-
tici vyhodnocují zkvalitnění opěrné zdi, která se 

v místě nachází. Po dobu nezbytně nutnou k odstra-
nění této havárie budou jezdit nákladní vozidla 
přes ulici Dvorovou. Prosíme řidiče a obyvatele 

dotčených ulic o shovívavost do doby vyřešení 
dočasné situace.

Aleš Boháč, místostarosta

Chystá se sportovní příměstský tábor

Městský obvod pod vedením starostky Šárky 
Tekielové zdárně ukončil rekonstrukci a celko-
vou revitalizaci bytového domu na ulici Revírní 
4. Kromě moderní nové fasády, která lahodí 
oku všech kolemjdoucích, byla dána do pro-
vozu nová plynová kotelna v domě a provedeny 
rozvody otopné soustavy v bytech. Současně se 
navázalo s úpravou vnitřních rozvodů kanali-
zace a montáží vzduchotechniky a s tím spojená 
rekonstrukce koupelen bytů. Nevyužité společné 
prostory na chodbách domu byly připojeny ke 
krajním bytům jako nový pokoj, čímž se zvět-
šila užitná plocha vhodná k bydlení tamějším 

rodinám. Zároveň v těchto bytech bylo vybudo-
váno sociální zařízení a koupelna, neboť je nepo-
chopitelné, že i v dnešní době byly některé krajní 
byty bez hygienického zázemí. Dále jsou všechny 
byty vybaveny moderními okenními sušáky na 
prádlo a proběhlo zabezpečení vstupních dveří 
nově osazenými bezpečnostními zámky a elek-
trickým otevíráním venkovních dveří. Takto 
další kompletně zrekonstruovaný bytový dům 
doplňuje svou vnější novou architekturou ostatní 
domy a tvoří tak budoucí celek revitalizace byto-
vého fondu městského obvodu. (red)
Fotografie na poslední straně: Roman Pecháček

rekonstrukce domu na revírní 4 byla dokončena

Dětské dopravní hřiště městské policie na ul. 
Orebitské v Ostravě-Přívoze je otevřeno také 
v červnu pro všechny, kteří si chtějí zajezdit, 
pobavit se a možná se i něčemu přiučit. Otevřeno 
máme v pracovní dny od 13 do 17 hod., o víken-
dech a o svátcích od 10 do 17 hod. (přestávka od 
13 do 14 hod.).

Mimo běžný vstup na hřiště si strážníci 
připravili pro dětské návštěvníky na pondělí 
1. června a neděli 21. června zábavné akce.

1. června se od 13 do 16.30 hod. koná akce 
nazvaná Hrajeme si k svátku dětí. Připraven je 
bohatý program. Děti budou formou her a sou-
těží plnit řadu úkolů zaměřených na prohlubo-
vání znalostí z oblasti bezpečnosti silničního 
provozu. Navíc za každý splněný úkol na ně 
čeká odměna.

21. června čeká na děti od 10 do 13 a od 14 do 
16 hod. tvořivá dílnička, kde si budou moci vyrobit 
dáreček pro tatínky a dědečky ke Dni otců. Nebudou 
chybět jízda zručnosti a zábavné testy k ověření 
znalostí z oblasti bezpečné jízdy. Navíc bude pro 
děti připraven kvíz ze znalostí z oblasti zdravovědy. 

Na akce zveme všechny děti i jejich rodiče. 
Připomínáme pouze, že děti ve věku 6 let 
a mladší musí být v doprovodu dospělé osoby.

Dětem, které nemají vlastní kolo nebo kolo-
běžku, zdarma dopravní prostředek zapůjčíme 
včetně bezpečnostní přilby. Pro nejmenší děti 
pak máme připravena i odrážedla.

Konání akcí je ohroženo pouze v případě 
velmi nepříznivého počasí (déšť, velmi vysoké 
nebo naopak velmi nízké teploty apod.).

Městská policie Ostrava

Už po řadu let každé letní prázdniny probíhá 
v městském obvodě Radvanice a Bartovice pří-
městský tábor pro děti od 6 do 15 let. Ani letos 
tomu nebude jinak. Městský obvod připravuje 
dva turnusy, první v době od 20. 7. do 24. 7., druhý 
pak od 10. 8. do 14. 8. Letošní příměstský tábor 
však zaznamená řadu odlišností oproti předešlým 
rokům z důvodu změn v podmínkách poskytnutí 
dotace ze statutárního města Ostravy.

První změnu už avizuje název článku. Tábor 
bude zaměřen především na sportovní aktivity 
dětí a mládeže pod vedením zkušeného trenéra 
z TJ Sokol Radvanice, který chystá dětem moti-
vačně zajímavý sportovní program tak, aby ho 
všechny děti zvládly spíše v rekreačním a rela-
xačním tempu. Program se bude odvíjet od 
her, soutěží, ale děti se zúčastní také výletů do 
okolí.

Další změnou letošního tábora je už samotný 
nábor dětí. Tábora se totiž mohou účastnit děti 
a mládež z rizikových sociálně slabých skupin, 
které si nemohou jinak dovolit zajistit příměst-
ský tábor u komerčních subjektů za úplatu. 
Náš příměstský tábor je zcela zdarma. Cílem 
projektu je vyplnit volnočasové aktivity dětí 
a mládeže z rizikových sociálně slabých skupin 

smysluplně a využít těchto aktivit k prevenci 
kriminality dětí a mládeže jako jednoho z prvků 
kontinuity prevence kriminality v našem měst-
ském obvodě. Efekt projektu lze bezesporu 
spatřit v dostupnosti sportovních aktivit dětem, 
které nemají příliš šanci se k organizovaným 
sportovním aktivitám dostat z důvodu sociál-
ního prostředí, ve kterém žijí.

Stejně jako každým rokem i letos využijeme 
k aktivitám tábora několika strážníků z Městské 
policie Ostrava, úseku prevence kriminality.

V případě, že máte zájem svoje dítě přihlásit 
na příměstský tábor, vyzvedněte si formulář při-
hlášky na odboru sociálních věcí a školství v pří-
zemí budovy úřadu u paní Kubalové v úřední dny 
v pondělí a ve středu v 8:00–11:30 a 12:30–17:00 
hodin. Odevzdat vyplněnou přihlášku na 
tábor lze pouze na podatelně úřadu ve středu 
24. 6. 2015 v době od 8:00 do 14:00 hodin. Na 
jiný způsob podání a mimo uvedený termín 
nebude brán zřetel. 

(red)

Strážníci zvou v červnu na dětské dopravní hřiště

Starostka městského obvodu Radvanice 
a Bartovice Šárka Tekielová navštívila v minu-
lých dnech v doprovodu sociální pracovnice 
Ester Vivien Najdekové několik seniorů v jejich 
domácím prostředí. Chtěla poznat problémy 
a potřeby zdejších nejstarších obyvatel, kteří 
chtějí využívat pečovatelskou službu, aby 
mohla iniciovat schůzky s poskytovateli těchto 
služeb a dobrovolníky, kteří mají zájem seni-
orům pomáhat či vyplňovat jejich volný čas. 
V případě, že potřebujete pomoc nebo víte 
o někom, kdo by chtěl či potřeboval využít soci-
álních služeb, obraťte se na sociální pracovnici 
zdejšího úřadu Mgr. Ester Vivien Najdekovou, 
tel. 599 416 136 nebo 720 735 270, e-mail: evna-
jdekova@radvanice.ostrava.cz. (red)

Starostka 
navštívila seniory

Oprava komunikace Pod Bažantnicí



3 RaB noviny

z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu na své 11. schůzi 
konané dne 22. dubna 2015:
• rozhodla o uzavření darovací smlouvy na 

finanční dar ve výši 113.080 Kč na náklady 
spojené s jednorázovým vyčištěním míst-
ních komunikací a parkovišť se společností 
ArcelorMittal a.s.,

• vzala na vědomí konání silničních závodů 
motocyklů „Okruh Františka Bartoše“ ve 
dnech 11. a 12. 7. 2015,

• rozhodla o uzavření Dohody o vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, 
spolufinancovaného ze státního rozpočtu 
a Evropského sociálního fondu s Úřadem 
práce České republiky,

• rozhodla o uzavření smlouvy na službu pod 
názvem Odborný technický dozor a koor-
dinátor BOZP pro stavbu „Revitalizace 
území rybníku Volný a lesních pozemků 
v k.ú. Radvanice pro využití volného času II. 
etapa – projekt sanace svahu“ se společností 
INGESTA spol. s r.o.

Rada městského obvodu na své 12. schůzi 
konané dne 6. května 2015:
• rozhodla o záměru pronájmu nebytového 

prostoru v domě na ulici Těšínská 587/316, 
Ostrava -Radvanice,

• rozhodla o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu „Opravy výtluků místních komuni-
kací na území městského obvodu Radvanice 
a Bartovice v roce 2015“.

Statutární město Ostrava pokračuje ve zpra-
cování strategického dokumentu „Plán udržitelné 
městské mobility pro město Ostrava“, jehož cílem 
je zlepšení dostupnosti dopravního systému 
pro všechny cílové skupiny obyvatel, zvýšení 
bezpečnosti dopravy ve městě, snížení znečištění 
ovzduší, emisí skleníkových plynů, hluku a spotřeby 
energie, zlepšení účinnosti a hospodárnosti přepravy 
osob a zboží a přispění ke zvýšení atraktivity a kva-
lity městského prostředí. K návrhové části projektu 
se mohou vyjádřit i občané města prostřednictvím 
dotazníku s názvem Doprava v Ostravě – Jaké 
jsou Vaše vize a představy?

Dotazník je k dispozici na stránkách http://mobil-
ita-ostrava.cz/category/aktuality/a na Facebooku 
(www.facebook.com/mobilitaostrava). Průzkum 
potrvá do 15. června 2015 a s jeho výsledky 
i s vyjádřením respondentů bude zpracovatel – 
společnost AF-CITYPLAN s.r.o. – dále pracovat 
a využívat je při návrhu konkrétních zlepšujících 
opatření tak, aby výsledný strategický dokument 
propojoval vize budoucího rozvoje Ostravy ze všech 
úhlů pohledu – vize politické reprezentace města, 
zainteresovaných odborníků a občanů. Vyplnění 
dotazníku zabere cca 10 minut a poskytne velmi 
cenné informace pro rozvoj města. 

Řádné vyplnění dotazníku včetně uvedené 
kontaktní adresy respondenta je podmínkou pro 
zařazení do slosování o věcné ceny, které věnuje 
Magistrát města Ostravy. 

Těšíme se na váš názor !!!
Magistrát města Ostravy

městská policie pořádá 
v červenci netradiční 
kurz pro veřejnost

Městská policie Ostrava zve na další 
z řady bezplatných kurzů pro veřejnost, 
které pořádá v rámci projektu Bezpečnější 
Ostrava. Konat se bude v pondělí 6. čer-
vence 2015 od 17 do 19 hodin. Tento kurz 
pro veřejnost bude výjimečný jednak mís-
tem konání a jednak programem, který jsme 
si pro návštěvníky připravili.

Červencový kurz pro veřejnost se koná 
v areálu jezdeckého klubu TJ Baník Ostrava 
v Ostravě – Staré Bělé na ul. K Průplavu. 
Zde se nachází zázemí skupiny hipologie 
Městské policie Ostrava. Kurz bude zaměřen 
na činnosti městské policie. Účastníci budou 
moci zhlédnout ukázky výcviku služebních 
koní a také služebních psů, k vidění bude tech-
nika využívaná strážníky při výkonu služby 
včetně přenosného defibrilátoru, který bude 
rovněž možno si vyzkoušet. V rámci tohoto 
kurzu nebude realizována pravidelná výuka 
základů sebeobrany a nebude k dispozici ani 
dětský koutek. Bližší informace rádi poskyt-
neme na tel. 599 414 165, 950 739 407 nebo 
prostřednictvím elektronické pošty na adrese 
info@mpostrava.cz.

Není potřeba se předem na kurz přihlašo-
vat. Zdroj: Městská policie Ostrava

Průzkum veřejného mínění:
Občané Ostravy, zapojte se do tvorby Plánu udržitelné městské mobility 

Je tady další varování před podvodnými 
praktikami lidí, kteří se snaží vydělat na důvě-
řivosti seniorů. Ačkoliv je nařízením města č. 
1/2013 (tržní řád) striktně zakázán podomní 
prodej, lidé to buď nevědí, nebo se domnívají, 
že nabídka služeb není prodejem. To je ovšem 
mylná domněnka. Podomní prodejce je i ten, 
který bez předchozího objednání sám vyhledá 
potencionálního uživatele zejména obcházením 
domů a bytů a nabízením služeb. Přitom mohou 
prodejci občany nejen nalákat na zdánlivě 
výhodné nabídky, ale pod záminkou prodeje 
a nabídky služeb také odcizit peníze a jiné cen-
nosti z bytu, kam je obyvatelé sami pozvali.

Obvykle o tom, že vám nesmí do domu nikdo 
chodit prodávat deky a hrnce, jste už slyšeli. 
Ale věděli jste, že v případě návštěvy nabídky 
nového dodavatele elektřiny se jedná také 
o podomní prodej? V minulosti jsme zazname-
nali případy, kdy přišli dva muži do bytu údajně 
kontrolovat poslední faktury za plyn a elektřinu. 
Důvěřivý dvaaosmdesátiletý nájemník jim 
faktury donesl, ale aby nestáli jen tak u dveří, 
pozval je dál. Muži mu řekli, že nesouhlasí 
výpočty a chtěli vidět smlouvy, aby zkontrolo-
vali jejich obsah. Pak oznámili nájemci možnost 
levnějších odběrů energie a plynu se slovy, že 
se to „musí přepsat“. Nájemce vůbec nevěděl, 
že jde o jiného distributora, než doposud má, 
a všechno jim podepsal. Teď paradoxně platí 
více a netuší, co s tím má dělat.

Lze tomu předejít? 
Především jde o to, nepouštět cizí osoby do domu 

a už vůbec ne do bytu. Pokud už některý ze sousedů 
do domu podomního prodejce pustí a ten zaklepe na 
dveře nebo oslovuje další obyvatele domu, je třeba 
mu říci, aby dům opustil. V případě, že tak neučiní, 
je třeba přivolat strážníky městské policie, kteří na 
místě zjednají pořádek. Jedná se totiž o přestupek 
porušením nařízení města a jako takový jsou stráž-
níci oprávněni jej řešit. Mohou prodejci uložit i blo-
kovou pokutu nebo sepsat oznámení o přestupku 
a postoupit věc správnímu orgánu k projednávání.
Jak jednat, když k podpisu smlouvy dojde?

Není třeba zoufat. Podle nového občanského 
zákoníku lze do 14 dnů bez udání důvodů od 
smlouvy odstoupit. Je třeba tak učinit písemně 
a uschovat si doklad o odeslání. Hůře se odstupuje 
od smlouvy uzavřené pomocí komunikačních pro-
středků na dálku (např. telefonu), kdy občan neví, 
s kým vlastně jednal. Hovory takových obchod-
níků jsou nahrávány a souhlas je závazný. Ani 
tehdy ale není vše ztraceno. Na telefonní číslo, ze 
kterého bylo voláno, se sice většinou nelze zpětně 
dovolat, ale lze na internetu pomocí aplikace 
Google z recenzí zjistit, které společnosti patří. 
Pak je nutné opět písemně od smlouvy odstoupit. 
Není vhodné čekat, až firma pošle tzv. kurýra 
s vyhotovenou smlouvou k podpisu, protože to už 
většinou bývá pozdě a uplyne dvoutýdenní lhůta, 
po kterou bylo možné od smlouvy odstoupit. 

Zdroj: Městská policie Ostrava

Podomní prodejci nerespektují nařízení inzerce

Barvy Laky Tom  
pobo ka Šenov 

   
   

Nov  otev ená prodejna  barev a lak  v etn  p íslušenství 
v Šenov  u kruhového objezdu vedle prodejny Hruška.  

   

Slevy až 50 %!!!  
Výrazné slevy pro firmy a živnostníky   

  

Využijte t chto zavád cích cen:  
    

  HET Klasik 15+3 Kg,…  610,- K …sleva 30 %,…. cena nyní.....484,- K !  

HET Supermalba 15+3 Kg,….. 327,- K , sleva 45 %, cena nyní…..235,- K ! 

PRIMALEX Standard 15 Kg,….  386,- K , sleva.... 32 %, cena nyní.....293,- K !  

DEVOS KYT st rka 21 Kg,…. 365,- K , sleva....20%, cena nyní…..299,- K !  

GUMOASFALT 10 Kg,….. 411,- K , sleva....30%, cena nyní…..323,- K !  

JUPOL Classic 15 L,..... 603,- K , sleva.... 20 %, cena nyní.....514,- K !    
  

AKCE platí do vyprodání zásob!!!!  
  

T šíme se na Vaši návšt vu  
  

Otevírací doba: po - pá 7:30 - 12:00, 12:30 - 16:00 hod.,  
  sobota 8:00 - 11:00 hod.  

    
Barvy Laky Tom, pobo ka Šenov, Bc.Tá a Kubová, DiS, I  02680912, 

DI : CZ8262044967, provozovna ul. U Alejského dvora 619, Šenov,  
tel.: 736 671 846, barvy.senov@seznam.cz  
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Každoročně se do zlepšení ž ivotního 
prostředí v našem městském obvodě inves-
tují nemalé f inance. A je to rozhodně znát. 
Radvanice a Bartovice už dávno nejsou tak 
zanedbaným obvodem, jak tomu bylo dříve. 
Prokoukly ulice, parky, cesty, revitalizovala se 
zeleň, veřejná prostranství zdobí květiny. Také 
oba kruhové objezdy změnily výrazně svůj 
estetický vzhled. Není žádným tajemstvím, že 
koncentrace prachu a polétavých částic bývá 
nadlimitní. Vysokou hodnotu způsobují hlavně 
průmyslové zdroje, lokální topeniště a doprava. 

Omezení vjezdu nákladních automobilů 
s hmotností nad 3,5 t na ul. Těšínskou

Jedním z prostředků na zlepšení ovzduší 
a zároveň snížení polétavého prachu je omezení 
vjezdu nákladních automobilů s hmotností nad 
3,5 t na ul. Těšínskou. Prosazením zmíněného 
zákazu se výrazně snížila koncentrace zplodin 
v ovzduší z výfukových plynů a nadměrné víření 
prachu z vozovky. Městský obvod bude dále 
dbát na dodržování omezení vjezdu nákladních 
automobilů na ul. Těšínskou ve spolupráci se 
strážníky Městské policie Ostrava a Policie ČR 
z úseku dopravy. Vizí do budoucna je pak rozšířit 
omezení vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 t na 
ul. Šenovskou v oblasti tzv. dolních Bartovic. 

Čištění místních komunikací
Jak už bylo výše uvedeno, trápí nás přede-

vším prachové částice, které poletují v ovzduší. 
Ztěžují nám dýchání a mohou vyvolat až projevy 
astmatu. Polétavý prach usedá na místní komu-
nikace a s každým projetým autem se rozvíří. 
Dochází k opětovnému znečištění prostředí. 

Jednou ročně vyčistí náš městský obvod 
čisticí vůz Mercedes-Benz Scarab, který je 
známý pod jménem Mýval. Tak ho pojmeno-
valy naše děti ze základní školy Vrchlického 
v Radvanicích. Vozidlo v hodnotě pěti mili-
onů korun věnovala huť ArcelorMittal Ostrava 
Technickým službám Slezská Ostrava, a. s., již 
v roce 2009. Každoročně na jeho provoz pro 
náš městský obvod dostáváme od společnosti 
ArcelorMittal Ostrava 116 tis. Kč, což stačí 
pouze na jedno vyčištění 53 km místních komu-
nikací a parkovišť. 

Častěji komunikace čistíme naším vlastním 
vozem pojmenovaným Ferda, který jsme získali 
z dotací EU. I jemu daly jméno děti z našeho 
městského obvodu. V těchto dnech můžete vidět 
již druhé kolo čištění. Zákon nám v této oblasti 
ukládá, že k čištění komunikací musí dochá-
zet dvakrát ročně – jednou před zimou a jed-
nou po zimě. Již v předešlém volebním období 
však zdůraznil prioritu nadlimitního čištění 
náš současný místostarosta Aleš Boháč, který 
v předchozích letech působil ve funkci náměstka 
primátora a zasadil se ve své tehdejší práci o to, 
aby Ostravské komunikace čistily všechny 
městské obvody podle mapy znečištění. Pro nás 
to znamená dalších šest čištění našich místních 
komunikací ročně. Omezení jsou snad jen na 
místech, kde je komunikace natolik úzká, že 
tudy čisticí vůz bezpečně neprojede.

Zat í žen í   ž ivotn ího   pros t řed í   hut í 
ArcelorMittal Ostrava

Společnost ArcelorMittal Ostrava vyna-
kládá také prostředky na eliminaci své emisní 
zátěže. Spolupracuje s městem i jednotlivými 
městskými obvody v rámci společenské odpo-
vědnosti firem a podporuje dotačně projekty 
na zlepšení životního prostředí. Za peníze této 
společnosti jezdí děti do školy v přírodě, máme 
revitalizovaná některá veřejná prostranství 
v městském obvodě, a jak už bylo výše uvedeno, 
máme hrazeno jedno čištění Mývalem ročně. 

V roce 2015 má huť za cíl postavit třináct eko-
logických investic v celkové hodnotě tři miliardy 
korun, což je zatím nejvíce současně probíhajících 
projektů zaměřených na ochranu životního pro-
středí. Většina investic směřuje do odprašování 
a celkem zachytí více než 500 tun prachu ročně, 
miliardová investice na hutní elektrárně pak sníží 
emise oxidu dusíku o více než polovinu. V huti se 
proto v tuto chvíli budují tkaninové filtry a staví se 
kryty kolem provozů s jasným cílem – snížit praš-
nost provozů na nejnižší možnou úroveň a zařadit 
se mezi nejčistější hutě světa. „Tkaninové filtry 
představují vrchol v oblasti odprašovacích tech-

nologií. Nic lepšího v současné době neexistuje,“ 
nastiňuje vysoká očekávání od nových techno-
logií Petr Baranek, ředitel pro životní prostředí 
ArcelorMittal Ostrava. Použitý tkaninový filtr 
představuje nejlepší dostupnou techniku pro 
odprašování hutních provozů. Zachytí jak pra-
chové částice menší než 2,5 mikrometru, tak poly-
cyklické aromatické uhlovodíky (včetně benzo(a)
pyrenu) a dioxiny. Všechny nové investice obsa-
hují také opatření na regulaci hlučnosti, aby se po 
jejich spuštění nezvýšil hluk v okolí provozu.

Snížení energetické náročnosti budov
Poměrně významné pro životní prostředí 

jsou opravy bytových domů a rekonstrukce 
dalších budov v majetku městského obvodu. 
Zdroje znečištění se eliminují snížením energe-
tické náročnosti budov, které se zateplují, mění 
se systémy jejich vytápění, mění se okna. Lidé 
tak nejen ušetří na vytápění, ale také vypouštějí 
méně spalin do ovzduší. Ubývá i nevhodných 
lokálních topenišť v rodinných domcích díky 
dotačnímu programu Zelená úsporám. Už od 15. 
května tohoto roku mohou opět majitelé rodin-
ných domků získat dotace na zateplení svých 
nemovitostí, výměnu oken i výměnu zdroje 
vytápění. Žádosti lze podávat až do měsíce 
října. Více informací o tom, jak dotaci získat, se 
lze dočíst na www.novazelenausporam.cz.

Černé skládky
I přes redukci sběrných dvorů na území města 

Ostravy se nám podařilo zachovat sběrný dvůr 

v našem městském obvodě. Dáváme tak lidem 
možnost odkládat své nepotřebné věci, což 
se projevilo ve snížení počtu černých skládek 
na pozemcích, které má městský obvod ve své 
správě. Sběrný dvůr najdete na ulici Lihovarská 
v Radvanicích. Provozuje ho společnost OZO 
Ostrava, s. r. o. Provozní doba je od úterý do 
pátku v době od 10:00 do 20:00 hodin, v sobotu 
pak od 8:00 do 14:00 hodin. V neděli a v pondělí 
má sběrný dvůr zavřeno.

Městský obvod vynakládá nemalé pro-
středky na likvidaci černých skládek. Pro tyto 
peníze by se jistě našlo účelnější využití, ale 
bezohlednost či lehkovážnost některých zdej-
ších občanů k životnímu prostředí nedává bohu-
žel jinou možnost. 

Je potřeba také zdůraznit, že k čistotě měst-
ského obvodu napomáhá také rozmístění velko-
kapacitních kontejnerů dvakrát ročně v místech, 
která jsou dostupná prakticky všem obyvatelům 
městského obvodu.

Vedení městského obvodu Radvanice 
a Bartovice bude dále podporovat aktivity, které 
přispějí k čistotě a pořádku na našich ulicích 
a ostatních veřejných prostranstvích.

Údržba zeleně
Údržba zeleně městského obvodu probíhá 

plošně po celý rok. Z velké části ji provádíme 
vlastními prostředky a silami za pomoci naší 
techniky a osob na veřejně prospěšných pra-
cích. Občané si mohli všimnout mnoha nových 
revitalizovaných veřejných prostranství. Např. 
byl v nedávné době obnoven Dalimilův park 
a vnitroblok na Kamčatce nebo park u Římsko-
katolického kostela. Pak vznikl zcela nový park 
s naučnou ekologickou stezkou u Společenského 
domu v Bartovicích, kde jsou k vidění tabule 
s popisem žijících druhů živočichů a rost-
lin v daném místě. Na ten by měla v letošním 
roce navázat druhá etapa ekologické stezky 
s rekonstrukcí zahrady školy v Bartovicích, kde 
vznikne nová venkovní učebna přírodověd-
ných předmětů. V neposlední řadě máme zájem 
o revitalizaci území křižovatky ulice Těšínské 
s ulicí Trnkoveckou v Radvanicích (naproti 
obecních bytů), kde bylo zastupitelstvem měst-
ského obvodu schváleno podání žádosti o dotaci 
právě na realizaci projektu revitalizace uvede-
ného prostranství. Naším cílem je prakticky 
revitalizovat všechna veřejná prostranství, která 
jsou z minulosti nevyužitá a zanedbaná, včetně 
prostranství mezi bytovými domy. To výrazně 
ovlivní stávající životní prostředí v nejbližším 
okolí – dojde k ozdravění (prořez či odstranění 
přestárlých kusů stromů má mimo jiné i bezpeč-
nostní charakter – minimalizace pádů stromů 
či jejich částí při výraznějších klimatických 
vlivech apod.) a doplnění stávající zeleně, k cel-
kové estetizaci prostoru a také k jeho logickému 
a přitom nenásilnému uspořádání v prostoru.

Z dlouhodobé perspektivy je zřejmé, že 
dopad na naše obyvatele je velmi významný. 
Městská zeleň je pro mnohé obyvatele měst-
ského obvodu leckdy jedinou možností kontaktu 
s přírodou. S výše zmíněnou estetickou funkcí je 
neodmyslitelně spjata funkce výchovná. Nejen, 
že si člověk uprostřed zeleně tříbí a zvyšuje svůj 
osobní vkus, ale může si všímat rostlin a jejich 

Životní prostředí v našem městském obvodě



Dnes jsme si do oblíbeného seriálu o pre-
zentaci podnikatelů obvodu vzali na mušku 
pana Jiřího Dedka z Radvanic. Setkali jsme 
se sice v jeho provozovně v Porubě, kde svoje 
výrobky zpracovává i prodává, ale nabízí 
svou službu „dovoz až domů“ prakticky po 
celé Ostravě. Už mnoho občanů z našeho 
městského obvodu jeho služeb využívá a jsou 
velice spokojeni. 

„Nemůžeme sice vozit třeba10 dkg šunky 
babičce, když si vzpomene, že si nemá dát co 
v neděli na chleba. Vozíme jen větší množství, 
dejme tomu tak od 10 kg masa a uzenin za velko-
obchodní ceny,“ vysvětluje příjemný podnika-
tel, který paradoxně ke svému podnikání přišel 
víceméně náhodou. Vyučil se kuchařem, ale 
spoustu let pracoval v radvanické pekárně u paní 
Šotové. Ač nerad, ale musel ze zdravotních 
důvodů pekárnu opustit. Získal tam však zkuše-
nosti, pak také zejména kontakty, kterých mohl 
využít v počátku svého podnikání v maso – uze-
ninách. Otevřel si svou provozovnu na Pikartské 
ulici v Radvanicích, kde byl v nájmu, ale později 
po změně majitele tamější provozovnu opustil. 
V současné době ho najdeme v Porubě v prosto-
rách bývalého nákupního střediska Renta na 
Skautské ulici, kde je už téměř 20 let.

 Do svého řemesla zasvětil pan Dedek i svého 
syna, který vystudoval hotelovou školu. Nyní 
oba pracují spolu v řeznictví, kde je zaměstnáno 
dalších 12 osob.

Zajímalo nás, jaké výrobky si mohou zákaz-
níci objednat a co všechno je v nabídce sorti-
mentu pana Dedka.

„Nabízíme denně čerstvé maso, pak uzeniny 
a dodáváme exkluzivní mísy s pečeným masem 
všeho druhu. Zásobujeme jídelny, restaurace, 
domácnosti, dodáváme hotové výrobky na 
různé společenské akce, párty, rauty i rodinné 
oslavy. Ceník si můžete stáhnout na našich 
webových stránkách.“

Jako každý konzument masa jsme chtěli 
vědět, co vlastně jíme. Jestli je maso české nebo 
ze zahraničí a v čem je prakticky rozdíl.

„Třeba drůbeží maso nabízíme české i pol-
ské. Rozdíl je v ceně i kvalitě. Závadné samo-
zřejmě není žádné z nich, ale to naše české je 
prostě lepší. Jenže žijeme v době, kdy tlak na 
cenu je vyšší než tlak na kvalitu, tak jsem se 

musel i já tomuto přizpůsobit,“ ochotně vysvět-
luje pan Dedek a pokračuje: „České maso pro-
dáváme pouze hovězí. Vepřové však dovážíme 
z Belgie, kde je kvalita i cena skvělá. V trhu 
s vepřovým masem je naše země docela neso-
běstačná.“

Nejen na mase však postavil pan Dedek své 
podnikání. Vyrábí a nabízí vlastní speciality. 
Nabízí výtečnou vepřovou šunku od kosti, 
hovězí šunku, klobásy, ale velice dobře jdou 
na odbyt i masové mísy se 3 kg pečeného masa 
v kombinaci vepřové s kuřecím.

Když zmínil pan Dedek polský trh, zajímalo 
nás, jestli ho nějakým způsobem může v podni-
kání ohrozit nebo brzdit fakt, že jsme blízko hra-
nic s Polskem a lidé mohou levné maso nakoupit 
prakticky hned za hranicemi.

„Byl jsem se v Polsku na tržnici před nedáv-
nem podívat a docela jsem se zděsil. Maso se 
nabízí bez toho, aniž by bylo v chladicích vit-
rínách, svítí na něj sluníčko, létají kolem mou-
chy a nikomu to nevadí, nikdo nic neřeší. Naše 
zákony tohle naštěstí nedovolují. My musíme 
paradoxně chodit kolem masa pomalu v bílých 
rukavičkách, abychom neporušili nějaké 
vyhlášky.“

Závěrem je potřeba připomenout, že pokud 
se rozhodnete využít služeb „dovozu až domů“, 
zaváží se pouze ve všedních dnech od pondělí 
do pátku.

Jiří Dedek, 596 911 634, 736 632 589
www.jiridedek.cz

Kateřina Tomanová
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SerIáL
představujeme podnikatele 

v obvodu

Kvalitní výrobky vám doveze radvanický řezník až domů

Při příležitosti rekonstrukce budovy radnice 
našeho městského obvodu nakreslily děti zdejší 
základní školy na ul. Vrchlického 5 v Ostravě-
-Radvanicích několik obrázků na téma, jak vidí 
budovu radnice ony svýma očima. U paní sta-
rostky Šárky Tekielové se shromáždilo několik 
opravdu zdařilých kreseb, proto jsme se roz-
hodli jimi vyzdobit chodbu úřadu. Obrázky 
jsme nechali zarámovat a pověsit na chodbu 
u  sekretariátu, aby mohly potěšit každého, kdo 
kolem nich projde. Že z obrázků sálá nadšení 
a mnoho pozitivní energie, se mohou přijít pře-
svědčit i občané, kdykoliv si přijdou něco na 
radnici vyřídit. 

Text i foto: Kateřina Tomanová

proměn v jednotlivých ročních obdobích, i živo-
čichů, jež jsou nedílnou součástí přírody a zeleně 
ve městě. I když člověk otupený stresem a úna-
vou často nevnímá nabízené obrazy proměn, ale 
pro děti, jejich rodiče, pro učitele a vychovatele 
jsou zeleň a příroda nekonečným zdrojem témat 
jak pro výchovu a povídání, tak pro objevování 
nového a neznámého. Zeleň se velkou měrou 
podílí také na ochraně zdraví člověka. Prašnost 
městského prostředí silně stoupá vlivem pro-
vozu motorových vozidel a spalováním fosilních 
paliv a právě vegetace má schopnost zachytit na 

svém povrchu velké množství prachu, na němž 
jsou vázány škodlivé exhaláty. Velice významný 
podíl má kompaktní zeleň také na tlumení hluku 
z dopravy a průmyslu. Keřové a stromové 
porosty spolu s trávníky poskytují útočiště pro 
volně žijící živočichy, podmínky pro hnízdění 
ptactva a rovněž plody pro jejich obživu. Nektar 
a pyl, jehož zdrojem jsou květy, přitahuje a vábí 
mnoho druhů hmyzu. Čím rozmanitější je dru-
hové složení porostů, tím více možností pro roz-
voj početných druhů hmyzu, ptactva a ostatních 
živočichů vzniká. To sice spoustě lidí potěšení 

a uspokojení nepřináší, ale z ekologického hle-
diska je tato funkce velice důležitá. Zeleň tedy 
tvoří nedílnou součást života lidí a ne nepod-
statná je skutečnost, že zrak se při pohledu na 
zelenou barvu nejméně namáhá, takže pohled 
na zeleň pociťují oči jako odpočinek. Pohled do 
zeleného zákoutí působí blahodárně na lidskou 
psychiku. Člověk obklopený zelení a přírodou 
si - byť třeba jen podvědomě - uvědomuje její 
hodnotu, získává k ní trvalý vztah a dovede si 
jí více vážit.

Aleš Boháč, místostarosta

Obrázky našich dětí zdobí 
budovu radnice



červen KD při DPS Bartovice – zájezd

červen ZO SPCCH O.-Radvanice – 
zájezd

3.6. 15.00 14. schůze Rady MěOb RaB – 
kancelář starostky

3.6. 14.00 KD Radvanice – Smažení 
vaječiny

4.6. 16.00
5. zasedání Zastupitelstva 
MěOb Radvanice a Bartovice, 
HZ O.-Radvanice

5.6. 18:00 Posezení za školou, akce SRPŠ 
Vrchlického

6.6. 10.00 Sportovní den TJ Sokol 
Radvanice-Bartovice

12.6. 15.00 ZO SPCCH O.-Radvanice – 
přednáška

11.6. 16.00 KD Bartovice – Smažení 
vaječiny

12.6. 18.00 ČSV o.s. ZO Radvanice 
a Bartovice – výbor schůze

17.6. 15.00 15. schůze Rady MěOb RaB – 
kancelář starostky

18.6. 16.00 ZO SPCCH O.-Radvanice – 
výborová schůze

19.6. 14.00
Výstava „Růže a květiny 
z našich zahrad“ v KD 
v O.-Bartovicích

20.6. 9.00
Výstava „Růže a květiny 
z našich zahrad“ v KD 
v O.-Bartovicích

21.6. 21.00 Letní kino u Hasičské zbrojnice 
v O.-Bartovicích

24.6. 14.00 KD Radvanice – Hravé a vtipné 
odpoledne s kuřátkem

23.6. 15.00 KD při DPS Bartovice – 
Opékání klobás

25.6. 16.00

KD Bartovice – Na shledanou 
po prázdninách, eventuální 
turnaj v kuželkách – případně 
jen kontrola a nátěr konstrukce 
kuželek

RaB noviny 6

v měsíci červnu

Kalendář
událostí

Naši jubilanti v červnu 2015
Blahopřejeme!

Pavel Schwarz, Jiří Juřina, Jiří Kurděják, Zdeňka Voláková, Jitka Dvořáková, 
Richard Bílý, Pavel Sarga, Jiří Tabrea, Milan Fűlőp, Irena Jedlinková, 

Jaroslav Galásek, Zdeněk Tomáš, Milena Pecháčková, Antonie Hudecová, 
Zdeněk Sovadník, Anna Hamšlágerová, Zdeněk Adamčík, Petr Kunčický, 
Jaroslava Korchanová, Petr Sukup, Šárka Matoušková, Jana Kalousková, 
Marie Pecoldová, Helena Suchánková, Leo Glac, Jiřina Přecechtělová, Ivana 
Dudová, Eduard Zaremba, Božena Plucnarová, Marie Volská, Pavla Hejdová 

Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví a osobní pohody!
Jména oslavenců v této společenské rubrice zveřejňujeme bez jejich předchozího souhlasu. Pokud si občan 

zveřejnění nebude přát, je tento požadavek nutno uplatnit u redakční rady nebo zaslat na adresu úřadu 
nejpozději do uzávěrky RaB novin, tj. do 15. dne v měsíci. Jelikož v informačním systému evidence obyvatel nelze 

zjistit, jaké tituly či vědecké hodnosti občan získal, uvádíme zde pouze jméno a příjmení oslavence.

Dne 27. 6. 2015 oslaví 
své životní jubileum 
naše kamarádka paní 

Milena 
Pecháčková. 

Protože ji máme rády, přejeme 
jí touto cestou hodně štěstí, 

zdraví a splněných snů. 
Jana, Eva, Lada, Květa a Stáňa 

Oslava jubilea

Své významné životní jubileum osmdesát let 
oslavila v úžasné zdravotní i osobní pohodě paní 
Anna Halová. Jubilantce, dlouholeté obyvatelce 
našeho městského obvodu, srdečně pogratu-
lovala starostka Šárka Tekielová a matrikářka 
Šárka Krkošková. Do dalších let oslavenkyni 
přejeme pevné zdraví, životní elán a stále dob-
rou náladu.  (red)

Doslova magické datum plné „patnáctek“ 
si pro svůj svatební den zvolili novomanželé 
Rušajovi z Ostravy-Radvanic. Obřad se konal 
15. 5. 2015 v 15:00 hodin a své „ano“ si řekli 
přesně v 15:15 hodin po úvodní řeči oddávající 
paní starostky Šárky Tekielové. Ta si pro tohle 
magické datum připravila pro novomanžele 
dárek v podobě skleniček s gravírovaným zna-
kem městského obvodu Radvanice a Bartovice. 
Pak si s novomanželi přiťukla přípitkem na 
jejich šťastné a spokojené manželství. Obřad 
byl doprovázen dojemnou hudbou houslí a kla-
víru. Kateřina Tomanová

Svatba ve znamení 
patnáctky

Anna Halová Q

Starostka městského obvodu Radvanice 
a Bartovice Vás zve

na slavnostní vítání 
občánků, 
27. června 2015 v 10,00 hodin v obřadní 
síni zdejší radnice.
Vážení rodiče, pokud máte zájem o účast na 
slavnostním obřadu vítání občánků, dostavte 
se, prosím, v úřední dny na matriku Úřadu 
městského obvodu Radvanice a Bartovice 
(1. patro, č. dveří 15) s platným občanským 
průkazem a rodným listem dítěte. 
Se zveřejněním fotografie, zapsáním do 
slavnostní kroniky a zveřejněním 
na internetové televizi městského obvodu 
musí zákonný zástupce dítěte vyjádřit svůj 
písemný souhlas. 

Šárka Tekielová, starostka



akce v knihovně
 Kvítí
výstava fotografií Mgr. Liany Svobodové
červen | během půjčování 
 Chvátám, chvátám…
výstava cestopisných knih, map a průvodců
červen | během půjčování 
 Mapu s sebou!
test pro děti o cestování 
červen | během půjčování
 S flíčky na triku
výtvarné odpoledne pro děti – „savování“
akce k Mezinárodnímu dni triček
čtvrtek 18. 6. | od 12 do 15
 Za jedničku barevnou rybičku
Za každou jedničku na vysvědčení si můžeš 
v knihovně vylovit sladkou barevnou rybičku.
pátek 26. 6. | v dopoledních hodinách
úterý 30. 6. | v dopoledních hodinách 
KLUB SLUNÍČEK 
 Kuba už chce číst
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice
slavnostní zakončení celoroční spolupráce
červen | v dopoledních hodinách

radvanice@kmo.cz, 599 522 211
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Dne 16. 6. 2015 s bolestí v srdci 
vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí 
naší milované maminky, tchýně, 
babičky, prababičky, sestry a tety, paní
Bohuslavy Kolářové
a zároveň jsme 5. 5. 2015 vzpomněli 
její nedožité 85. narozeniny.
S láskou vzpomínají dcera Dagmar, 
synové Jaromír a Jan s rodinami.

Dny, týdny, měsíce i léta plynou, ale 
nezacelí tu ránu bolestivou.
Dne 3. června vzpomeneme nedožitých 
80 let naší milované maminky, paní 

Anny Muroňové,
dne 29. listopadu připomeneme 
nedožitých 85 let našeho milovaného 
tatínka, pana

Oldřicha Muroně.
S láskou stále vzpomínají synové Petr 

a Pavel s rodinami.

Dne 8. 6. 2015 
vzpomeneme 
5. výročí úmrtí paní 

Jiřiny Kaňokové 
z O.-Bartovic. 
Vzpomínají manžel Čestmír 
a dcera Radka s rodinou. 

Pálení čarodějnic
Dne 30. dubna letošního roku uspořá-

dali členové bartovických zahrádkářů akci 
„Pálení čarodějnic“ u Společenského domu 
v Bartovicích. Po registraci čarůvek, čarodějnic 
a čarodějů probíhaly tradiční soutěže v hodu 
koštětem, pak tanec kolem ohně a volba nejkrás-
nější čarodějnice. Akci přišla podpořit také paní 
starostka Šárka Tekielová v čarodějnickém kos-
týmu a přinesla malým čarůvkám drobné dárky 
v podobě sladkostí a výhercům ceny, které 
věnoval městský obvod Radvanice a Bartovice. 
Radovánky se protáhly až do setmění a pak zmi-
zely všechny čarodějnice i se svými košťaty kdo 
ví kam…

Kateřina Tomanová

v radvanickém klubu 
důchodců slavili den matek

Ve středu 13. 5. 2015 se sešly v hojném 
počtu převážně ženy radvanického klubu 
důchodců k setkání při příležitosti oslav Dne 
matek. Stoly byly vyzdobené jarními kytič-
kami konvalinek a každá z žen si pochutná-
vala na dobrém zákusku u kávy nebo čaje. Na 
programu bylo především společenské poví-
dání o vlastním životě a přáních či plánech 
do budoucna. Předsedkyně Klubu důchodců 
v Radvancích paní Ludmila Galušková si 
pochvalovala spoustu nových ak t ivních 
členů jejich klubu a vyjádřila poděkování 
městskému obvodu za příspěvek na pohoš-
tění. Kateřina Tomanová

Pozvánka na výstavu 
„růže a květiny“

Český zahrádkářský svaz Ostrava-Bartovice 
pořádá pod záštitou městského obvodu Radva-
nice a Bartovice ve dnech 19. 6. 2015 od 14 do  
17 hodin a 20. 6. od 9 do 16 hodin v Klubu dů- 
chodců v Bartovicích, ul. Za Ještěrkou, výstavu 
„Růže a květiny“. Srdečně zveme všechny 
zahrádkáře i ostatní milovníky květin. ČZS

Pozvánka 
na Sportovní den

T.J. Sokol Radvanice – Bartovice ve 
spolupráci se statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Radvanice a Bartovice 
pořádá v sobotu 6. 6. 2015 SPORTOVNÍ 
DEN.

Program:
10:00  Turnaj mládeže ve florbale
11:00 Soutěž v jízdě na koloběžkách 
  pro děti do 10 let  

v prostorách před ZŠ Vrchlického, 
registrace na místě.

12:00 Turnaj mužů ve fotbale  
(přihlášky předem)

14:00 Stolní tenis pro všechny

Pro vítěze jsou připraveny věcné ceny. 
Občerstvení je zajištěno.

Místo konání: areál TJ Sokol Radvanice – 
Bartovice
Bližší informace podá: pí R. Kučerová, 
mobil: 734 710 622
Srdečně jsou zváni všichni občané, kteří 
mají rádi sport. 

Boris Hřivna, starosta
TJ Sokol Radvanice – Bartovice

Šárka Tekielová, starostka městského 
obvodu Radvanice a Bartovice



Statutární město Ostrava poskytlo MŠ 
Ostrava-Radvanice z rozpočtu statutárního 
města Ostravy účelovou neinvestiční dotaci 
112.500 Kč (4.500 Kč na dítě) na výdaje spojené 
s realizací 14denního organizovaného pobytu 
dětí.

Mateřská škola Ostrava-Radvanice uskuteč-
nila ozdravný pobyt pro děti v období od 17. do 
30. dubna v prostředí Dolní Bečvy v penzionu 
Amos. 

Děti si celé dva týdny užívaly bohatého pro-
gramu, o který se postaraly paní učitelky a dvě 
studentky z agentury Leny Freyové. Děti sou-
těžily na Olympijských hrách, vyráběly mas-
kota, vymyslely hymnu a nakreslily vlajky. 
Celá skupina odjela na výlet do Rožnova pod 

Radhoštěm, kde se podívala do dřevěného měs-
tečka, a nakonec je čekala zmrzlá odměna.

Legrace a dobrodružství děti prožívaly pro-
střednictvím her, kdy „cestovaly kolem světa, 
hledaly Bílou paní, vyráběly vodníkovi nevěstu“ 
a mnoho dalšího. Vše probíhalo v krásné přírodě 
a také v celém areálu penzionu.

I přes pár slziček, které dlouhý pobyt někdy 
provázely, si děti pobyt moc užívaly, paní uči-
telky četly pohádky a krásné pohledy od rodičů. 
Na rozloučenou si děti užily pyžamový bál, při-
pily si dětským šampaňským a pochutnaly si na 
dobrotách, které jim rodiče nabalily. 

Mgr. Gabriela Brusová
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děti z mŠ za Ještěrkou 
ve škole v přírodě

Tak jsme zase po roce, tedy 20. 4. 2015, vyra-
zili do školy v přírodě na Bílou. Stejné středisko 
jsme navštívili už loni, takže jsme trošku tušili, 
do čeho jdeme, ale i tak na nás čekaly nové a pře-
kvapivé věci, zkrátka to nebyl vůbec žádný ste-
reotyp.

Užili jsme si krásných 5 dní na horách a čer-
stvém vzduchu. Každý den jsme podnikali něco 
nového. Měli jsme například šmoulí, pirátský 
nebo indiánský den, kdy jsme vždy hráli tema-
tické hry.

Počasí nám letos vyšlo na jedničku, takže 
jsme si každý den užívali čerstvého horského 
vzduchu a sluníčka.

Navštívili jsme oboru se zvířátky, zasadili 
nové stromečky, hráli si ve vodním světě, na 
trampolíně, na lezecké stěně…, dokonce jsme 
vyzkoušeli Aquazorbing, a ne jednou! 

Na památku jsme si odnesli indiánské 
čelenky a náhrdelníky, ale hlavně spoustu 
nových zážitků, které jsme mohli zažít v krás-
ném prostředí s kamarády.

Celá škola v přírodě se nám vydařila, děti 
byly hodné, jídlo skvělé a prostředí bez chy-
bičky, takže věříme, že se vrátíme i v následu-
jícím roce.

Marcela Krystyjanová

Ptáte se, čím byl zajímavý? V pondělí 
4. 5. 2015 naši mateřskou školu navštívili draví 
ptáci. Mohli jsme si je hezky prohlédnout 
zblízka, pohladit je, dozvěděli jsme se spoustu 
zajímavých informací a někdy jsme i zaslechli 
zvuky, které vydávají. Ukázky sokolnictví nám 
předvedla skupina Vancoš z Bohumína a děti tak 
obdivovaly káně, poštolku, výra, krkavce, orla 
a další. Program s dravými ptáky byl zábavný 
a zároveň poučný. A co se dětem líbilo nejvíce? 
Asi orel skalní s rozpětím křídel dva metry. Už 
se těšíme někdy příště…

Marcela Římánková

zajímavý den v mŠ Bartovice

Ozdravný pobyt dětí z mŠ Ostrava-radvanice

děti postavily dinosaura
Po celý školní rok stavěly děti 

ze základní školy v Bartovicích 
v modelářském kroužku pod vede-
ním pana Ráčka model dinosaura. 
Že se jim dílo povedlo, lze vidět na 
fotografii. Dinosaurus bude k vidění 
v prostorách bartovické základní 
školy a občané si ho budou moci pro-
hlédnout také např. v době konání 
červencové pouti ke Sv. Anně. 
Na zakoupení jednotlivých částí 
modelu dinosaura a také na další 
aktivity a pomůcky v modelářském 
kroužku obdržel pan Ráček dotaci 
od městského obvodu Radvanice 
a Bartovice. Kateřina Tomanová

Provoz mateřských 
škol o prázdninách

Zajištění provozu v obou mateřských 
školách v městském obvodu Radvanice 
a Bar tovice bude v letošním roce opět 
souběžné, a to od 1. 7. 2015 do 31. 7. 2015. 
V měsíci srpnu bude provoz v obou mateř-
ských školách přerušen. Nový školní rok 
začíná 1. září 2015. Přejeme dětem i rodičům 
krásné slunečné prázdninové dny. (red)



Letos jsme jeli s prvňáčky do školy v přírodě 
na chatu Jelenovská nad Valašskými Klobouky. 
Jelo nás dost, bydleli jsme v druhém patře po třech. 
Bydlela jsem s nejlepšími kamarádkami. V jídelně 
ozdobené dřevem stál i bar, vařili tam moc dobře. 
Nejvíce mi chutnalo maso s rýží. Na chatě měli 
i bazén tak hluboký, že jsem tam nedosáhla na dno. 
První den jsme šli na procházku ke kapli. Podnikali 
jsme tak daleké procházky, že mě docela bolely 
nohy. Lesní cestičky byly po deštích blátivé a samý 
klacík. Kamarádka zahlédla běžet zajíce. Jeli jsme 

autobusem a pak daleko do kopce na rozhlednu. 
Nahoře byl krásný výhled, ale také veliká zima. Na 
rozhledně jsme se měli podepsat. Ve čtvrtek jsme 
podnikli celodenní výlet do ZOO Lešná. Už jsme ji 
z loňska znali, ale přesto jsme našli mnoho nového. 
Viděli jsme tam nový bazén s rejnoky, které jsme 
si mohli po umytí rukou také pohladit. Zahlédli 
jsme nového mravenečníka. Také jsme objevili 
velké dřevěné kolo mlýna na potoce. Pohráli jsme 
si v parku na prolézačkách. Koupila jsem si tam 
nanuk a k obědu jsme dostali hamburger. Učitelky 

s vychovatelkami pro nás připravily sportovní 
olympiádu, kde také přibyla nová disciplína – troj-
skok. Vydařila se i honba za pokladem. Vyhráli 
jsme klíčenku a spoustu dobrot. Ve škole v přírodě 
se mi moc líbilo, ale trošku se mi stýskalo.

Vedení školy děkuje za dotaci z rozpočtu SMO 
2232/2014/OŽP ve výši 281 000 Kč. 

ZŠ Vrchlického, Lucie Gonová, II. A

9 RaB noviny

Trnkovecké děti 
slaví den země 

Den Země slaví v dubnu víc jak miliarda lidí 
ve 175 státech světa. Lidé si připomínají, že jsme 
součástí přírody a bez péče o planetu to nepů-
jde. Také děti prvního i druhého stupně ze ZŠ 
Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, odloučeného 
pracoviště Trnkovecká 55 se přidaly v pátek 25. 
dubna k účastníkům akce tradičně organizované 
v Komenského sadech. Na stanovištích plnily při-
pravené úkoly a dozvěděly se mnoho nového o živé 
i neživé přírodě a péči o životní prostředí. Mohly 
si sáhnout na paroží, kůže lesních zvířat, hor-
niny i přičichnout k bylinkám. Například k těm, 
co voní jako citróny či jako mentolové žvýkačky. 
Vyzkoušely si také poskytnout první pomoc a dát 
zraněnému masáž srdce. Slunečné počasí celé akci 
skutečně přálo a všem se to velice líbilo.

ZŠ Vrchlického, odl. prac. Trnkovecká,  
Mgr. Ivana Fehérová, Ph.D.

Foto: Mgr. Ivana Fehérová, Ph.D.

zahájení provozu 
školního hřiště 

Dnem 18. 5. 2015 byl zahájen provoz škol-
ního hřiště. Prostředky na realizaci projektu „ ZŠ 
Vrchlického: Sportujeme společně, bezpečně, 
radostně“ poskytlo statutární město Ostrava ve 
výši 65 000 Kč. Finance z této účelové dotace 
jsou určeny na mzdu a ostatní osobní náklady 
správce hřiště. Jsme velice vděčni, že naší škole 
byla tato dotace poskytnuta. Školní hřiště, jehož 
správcem je pan Josef Sedláček, je zpřístupněno 
žákům školy, jejich rodičům, široké veřejnosti po 
ukončení provozu školy – v odpoledních hodi-
nách, o víkendech a prázdninách. Zájemci o spor-
tovní vyžití na školním hřišti jistě uvítali možnost 
zapůjčení sportovních potřeb, na jejichž pořízení 
dostala naše škola finanční příspěvek od měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice.

Děkujeme také statutárnímu městu Ostrava 
za štědrou dotaci, díky níž mohou všichni spor-
tovní nadšenci využívat školní hřiště k trávení 
volného času způsobem, který podporuje vzá-
jemnou spolupráci, kamarádství a zvyšuje 
zájem o sport.
Provozní doba hřiště:
květen-červen
Út, Čt, Pá, So, Ne 15.30 – 19.30 h
červenec-srpen
Út, Čt, Pá, So, Ne 10.00–12.00 h 13.30–19.30 h
září
Út, Čt, Pá, So, Ne 15.30 – 18.30 h
pondělí a středy zavřeno

Vedení ZŠ Vrchlického

Trnkovecké děti z první až třetí třídy se 7. 
května vydaly „dobýt“ hrad, který prý nikdy dobyt 
nebyl, hrad Hukvaldy. Byly překvapeny jeho roz-
lehlostí, mohutností zdí, četnými zákoutími opev-
nění a krásnými rozhledy do kraje. Obdivovali 
jsme krásné staré stromy a prosluněnou přírodu 
v podhradí. Během dne se děti dozvídaly nové 
informace o hradě, muflonech i daňcích v oboře 
a samozřejmě o L. Janáčkovi. Vše pak využily 
v soutěžních úkolech, které plnily ještě v prosto-
rách hradu. Už také víme, jak to bylo s Liškou 
Bystrouškou, a ti, co jí sáhli na ocas, jsou zvědaví, 
zda se jim přání do roka splní. 

ZŠ Vrchlického, odl. prac. Trnkovecká, 
Mgr. Ivana Fehérová, Ph.D.

Foto: Mgr. Ivana Fehérová, Ph.D.

Dva týmy dětí od 3. do 9. ročníku ze ZŠ Ostrava-
-Radvanice, Vrchlického 5, odloučeného pracoviště 
Trnkovecká 55 se spolu se svými učitelkami zapojily 
do ekologické soutěže „Třídíme !!! se zvířátky“. První 
kolo soutěže probíhající během dubna mělo dvě části. 
Nápovědu a správné odpovědi k první vědomostní 

části děti nalezly přímo v ZOO Ostrava, kde měly pro 
tento účel vstup zdarma. Druhá část soutěže vyžado-
vala od žáků kreativitu a vedla soutěžící k přemýšlení. 
Úkolem bylo vymyslet co nejzajímavější realizova-
telný způsob třídění odpadů ve škole, který bude moti-
vující pro všechny spolužáky i učitele. Jsme zvědaví, 

jak u poroty uspějeme. Bylo pro nás nové 
projít ZOO nejen s očima upřenýma na 
zvířata, ale také na informační tabule se 
zajímavostmi o třídění a zpracovávání 
skla, plastů, kovů a papíru. No schválně, 
věděli jste, že slon se při dobré lidské péči 
dožije až 70 let, což je stejně dlouhá doba, 
kterou se rozkládá plastový kelímek od 
jogurtu na běžné skládce?

ZŠ Vrchlického, odl. prac.
Trnkovecká, Mgr. Ivana Fehérová, 

Ph.D.
Foto: Mgr. Martina Linhartová

Na Hukvaldech v rodišti Leoše Janáčka

Na Trnkovci „Třídíme !!! se zvířátky“ 

Prvňáci na škole v přírodě
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Řemeslné 
práce
práce, na které nemáte 
čas, ale je potřeba je udě-
lat:
•	 údržba	bytu,	RD,	domácnosti
•	 úklidové,	stěhovací,	uklízecí	práce
•	 malování,	nátěry
•	 instalatérské	práce
•	 obklady,	dlažby	aj.
•	 rekonstrukce	koupelen,	kuchyní
•	 opravy	a	výměna	WC,	sprch.	koutů
•	 výškové	práce	aj.

Mob.: 731 259 193

inzerce

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	

PRODEJ
PALIVOVÉHO DŘEVA
Smrk: 

	 špalky	30	cm 
   AKCE 650 Kč / 1prm/s
 štípaný	 740	Kč	/	1prm/s
Buk:
	 štípaný	33	cm	 1100	Kč	/	1prm/s
Odkory	smrk	2	m	 400	Kč	/	1prm/s
Prodej	cca	8	kg	pytlíku	třísek	za	39	Kč/ks

Tel.: 725 987 422

Historie dobývání uhlí na Ostravsku sahá 
až do 18. století. Těžba uhlí, která se vyvíjela 
a trvala více než dvě století, přinesla ostrav-
ské aglomeraci dynamický rozvoj průmyslu, 
společenský pokrok, ale i negativa. Jedním 
z těchto negativních dozvuků předchozí těžby 
uhlí jsou nekontrolovatelné výstupy metanu 
z uzavřených starých důlních děl v podzemí na 
povrch. Příznivé geologické podmínky a mělce 
uložené uhelné sloje vyústily v poměrně hustou 
síť těchto starých důlních děl a jsou důkazem 
o intenzivním dobývání uhlí našimi předky. Na 
druhou stranu se potvrzuje, že čím větší hustota 
děl v podzemí, tím větší pravděpodobnost rizika 
vystupujícího metanu. V současnosti tato stará 
důlní díla s doprovodnými výstupy metanu 
omezují vlastníky pozemků ve využití území 
a jsou také zdrojem rizik. 

Ukončení těžby v Ostravě v roce 1994 lze 
označit za důležitý milník v životě města. 
Některé činnosti poškozující životní prostředí, 
jakým bylo například odvalování hlušiny, byly 
zastaveny s ukončením těžby a mají okamžitý 
příznivý dopad na životní prostředí. Další 
negativní účinky však doznívají mnoho let po 
ukončení hornické činnosti a jejich rizika se 
mohou v čase i zvyšovat. Mezi ně patří i výstup 
metanu na povrch a technický stav starých důl-
ních děl.

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

Metan byl vždy neoddělitelnou součástí 
těžby uhlí. Ukončením těžby uhlí v ostrav-
ských dolech v 90. létech minulého století bylo 
ukončeno i větrání dolů, čímž bylo přerušeno 
i „řízené“ odvádění metanu zajišťované činným 
dolem. Postupem času se v uzavřených pro-
storech podzemí zvyšovalo množství metanu 
uvolňujícího se ze zbývajících uhelných slojí. 
Tam, kde jsou k tomu příhodné podmínky, si 
takto hromadící se metan hledá cestu na povrch, 
kde se může hromadit v uzavřených prosto-
rech. A bohužel tento přirozený proces trvá 
doposud. Situace vygradovala v roce 1999, kdy 
v rodinném domku v Hrušově došlo k výbuchu 
a následnému požáru. 

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

přímé propojení na Integrovaný záchranný 
systém Moravskoslezského kraje. 

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

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

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

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

Svatopluk Běrský, vedoucí odboru MBaI 

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



Příjemný dáreček pro rodiče připravily děti ze školní družiny ZŠ 
Vrchlického. V tělocvičně proběhla 13. 5. besídka k svátku matek. Nejprve 
děti vystoupily s básněmi a písněmi pro maminky. Vítězové Zlatého sla-
víka i recitační soutěže předvedli své schopnosti. S písní Sedmikrásky 
všechny oslnila naše superstar Terezka Hradská. 

V družině při 1. oddělení pracuje dramatický kroužek, kde dochá-
zejí i některé děti ze školního klubu. Letos si děti samy sepsaly scénky 
na motivy všech možných pohádek, seriálů a filmů. Všechny děti velice 
bavila práce na výrobě kulis a rekvizit. 

Hlavními scénaristy byli Vojta Škarban, Ondra Kittner a Lucie Gonová. 
Tak vznikl nový scénář a děti pilně od zimy nacvičovaly své role i tanečky 
v pohádce „Saxana světem filmů a pohádek“. Ježibabky Natálka Hrabálková 
a Lucie Gonová nás vesele provedly mnoha vtipnými scénkami. 

Rodiče byli jistě překvapeni pestrostí kostýmů a masek, se kterými 
mi také pomáhaly některé maminky. Největší úspěch asi měly princezny 
a piráti. 

Děti sice měly trému, ale rodiče jsou to nejhodnější publikum. 
Se svou pohádkou v červnu děti vystoupí na přehlídce činnosti škol-

ních družin v kině Vesmír. 
 Tak nám držte palečky, ať se nám tam naše divadélko vydaří. 
A vy naše představení třeba uvidíte na radvanických slavnostech 

v září. 
ZŠ Vrchlického, Lenka Laštuvková, vychovatelka ŠD I. 

inzerce

inzerce

Sběrna SENDY KOVY s.r.o. 
Vykupujeme kovový odpad, barevné 

kovy, akumulátory, papír a karton. 
Najdete	nás:	

Lihovarská	84,	Ostrava-Radvanice,	
Po-Pá 8-18 hod., So 8-14 hod. 

Tel.: 604 389 434 
Platba:	BÚ,	šek,	složenka	|	Papír,	akumulátory	-	hotově

Radniční nám. 30, Šenov /budova nákupního střediska/

Obchodní místo ČP, a.s.,  

Klegová Ivana, tel: 776 790 159
Vám nabízí:

Životní pojištění, pojištění majetku a odpovědnosti, 

povinné a hav. pojištění,

Hypotéky, ČP Invest, Doplňkové penzijní spoření, ČP 

Zdraví a dal.

MAZLÍČEK 
Pojištění psů a koček – uhradí 70 % veterinárního 

ošetření při úrazu i nemoci.

Lze připojistit i uhynutí či utracení a odpovědnost za 

škody vůči jiné osobě.

Podmínka: označení zvířete mikročipem či tetováním, 

sleva do 2 let stáří zvířete.

Otevírací doba:

Po, St 8,30–11,30 14,00–17,00

Út 13,00–15,00 Čt 13,00–17,00 Pá 8,00–11,00
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8. rOČNÍK SLezSKOOSTravSKÉHO rOCK-
FeSTU Se BUde KONaT JIŽ 4. ČerveNCe 
Na SLezSKOOSTravSKÉm HradĚ 

Tradiční open air festival Ostravska od brzkého poledne až do pozd-
ních večerních hodin nabídne jako vždy žánrově bohatou přehlídku 
zajímavých interpretů:

INEKAFE, RADIM HLADÍK & BLUE EFFECT, ABRAXAS, 
PROGRES 2, VILÉM ČOK & BYPASS, IMODIUM, SALA-
MANDRA, BANANA, BLACKSHARD a další...

Vstupenky nejsou v distribuci, bude umožněn volný vstup na místě.
 (red)

Na Trnkovci jsme soutěžili 
Podobně jako celá Ostrava i u nás jsme oslavili 70. výročí osvobození 

našeho města a celého světa od války. První i druhý stupeň maloval obrázky 
s tematikou války a osvobození. Některé děti namalovaly tank, který pro-
jíždí přes most 
Miloše Sýkory. 
Vybrat t y nej-
lepší byl oříšek, 
ale někdo vyhrát 
musí. Pro druhý 
s t u p e ň  b y l y 
navíc připraveny 
„PIŠKVORKY 
VÍTĚZSTVÍ“. 
Piškvorky určitě 
z náte ,  t ady to 
bylo trošku složi-
tější, křížek nebo 
kolečko získal 
tým po zodpo-
vězen í ot ázky 
s tématem druhé světové války. No schválně, věděli byste, kdy začala 
Velká vlastenecká válka, nebo znáte jména osob, které spáchaly atentát na 
Reinharda Heydricha? Nejlepší byl tým IX. B a na druhém místě se umístil 
tým VI. B. Dárky pro ty nejúspěšnější darovala starostka a místostarosta 
městského obvodu Radvanice a Bartovice, kterým za ně moc děkujeme.

ZŠ Vrchlického, odl. prac. Trnkovecká, Mgr. Martina Linhartová
Foto: Mgr. Martina Linhartová

dáreček k svátku matek
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Oslavy 70. výrOčí OsvObOzení Ostravy
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po rekonstrukci


