
Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice 
a Bartovice schválilo na svém zasedání dne 4. června 
2015 závěrečný účet za rok 2014. Hospodaření měst-
ského obvodu skončilo přebytkem.

Významnou skutečností, která ovlivnila vykazování 
výsledku hospodaření městského obvodu v roce 2014, 
byla změněná účetní metoda. Do roku 2009 účtovaly obce 
o příjmech a výdajích a výsledkem hospodaření byl (zjed-
nodušeně řečeno) rozdíl mezi těmito dvěma položkami, 
který skutečně kopíroval zůstatky na účtech. V roce 2014 
však již obce na základě účetní reformy účtovaly podni-
katelským způsobem, tj. o výnosech a nákladech. Protože 
však účetní reforma nebyla úplná, je výsledek hospodaření 
vykazovaný ve Výkaze zisku a ztrát značně zkreslený – je 
vykazován přebytek ve výši 18 640 719,05 Kč. Tato částka 

je ovlivněna zejména tím, že byly obci poskytnuty úče-
lové transfery např. na rekonstrukci MŠ Bartovice, na 
protipovodňová opatření nebo na snížení energetických 
ztrát budovy MŠ Radvanice, které byly (v souladu s plat-
nou metodikou) zaúčtovány do výnosů. Výdaje na rekon-
strukce a modernizace však nemohly být zohledněny 
v nákladech. Skutečný zůstatek prostředků na účtech 
městského obvodu, které mohou být použity v roce 2015 
po finančním vypořádání, je 11 017 640,68 Kč. 
 Příjmy a financování

Příjmy městského obvodu v roce 2014 činily celkem 
79 406 tis. Kč. Nejvýznamnějším příjmem byly dotace 
a transfery v celkové výši 49 251 tis. Kč. Poskytovatelem 
těchto dotací a transferů bylo statutární město Ostrava, 

Evropská unie a stát prostřednictvím jednotlivých 
ministerstev.
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Ve čtvrtek 28. května 2015 oslavily děti 
městského obvodu Radvanice a Bartovice 
svůj sváteční den v prostorách velkého sálu 
Společenského domu v Ostravě-Bartovicích. 
Už od ranních hodin byl připraven program plný 
her, soutěží a zábavy s bratry Chabičovskými. 
Zatímco menší děti z mateřských škol a prvního 

stupně školy základní si zábavu doslova užily, 
starší děti upřednostnily spíše moderní tanec, 
kterému se po počátečním ostychu nakonec 
oddaly. Všechny děti dostaly drobné dárky od 
paní starostky, která se oslav Dne dětí jako kaž-
dým rokem účastnila. 

(red)

děti oslavily svůj svátekPozvánka na 
XXI. Bartovickou 
pouť ke Sv. anně

Starostka městského obvodu Šárka 
Tekielová zve všechny spoluobčany na 
XXI. Bartovickou pouť ke Sv. Anně, která 
se bude konat dne 25. 7. 2015 před HZ a ZŠ 
v Ostravě-Bartovicích.

Program:
od 11:00 pouťové atrakce
15:00  zahájení
15:05  vystoupení ilustrátora Adolfa Dudka 

s pořadem pro děti
16:10 hrátky s Patem a Matem 
17:15 kouzelník Čáryfuk 
18:00 koncert Jiřího Zonygy
18:45 tombola
19:30 vystoupení skupiny HEC k tanci 

i poslechu
21:45 ohňostroj

Doprovodný program: kolotoče, stánkový 
prodej, aquazorbing, nafukovací atrakce, 
ukázka výcviku psů a bohaté občerstvení.

Oznámení
Letn í  k ino u Has ičské zbroj -
nice v Bartovicích, které se mělo 
konat dne 21. 6. 2015, se z důvodu 
nepříznivého počasí přesouvá na 
5. 7. 2015 ve 21 hodin, film RED 2.

HOSPOdaŘeNÍ mĚSTSKÉHO OBvOdU za rOK 2014

(Pokračování na straně 2)



16 429 tis. Kč. Největší část těchto příjmů tvořila daň 
z nemovitostí ve výši 15 819 tis. Kč. 

Nedaňové příjmy představovaly 13 387 tis. Kč. 
Jednalo se především o příjmy vzniklé při nakládání 
s majetkem městského obvodu – příjmy z pronájmu 
bytů, pozemků a nebytových prostor, dále úhrady za 
zřízená věcná břemena, hrobová místa apod. 

Kapitálové příjmy byly realizovány příjmem 
z prodeje pozemku ve výši 339 tis. Kč. 
 Výdaje

Výdaje v roce 2014 činily celkem 71 221 tis. Kč. 
Významnou položku tvořily výdaje spojené s rekon-
strukcí mateřských škol a základní školy ve výši 9 727 
tis. Kč, dále výdaje spojené se správou, údržbou, rekon-
strukcemi a modernizacemi bytového fondu ve výši 9 
251 tis. Kč a výdaje na opravy komunikací, na které byly 
použity prostředky v celkové výši 7 390 tis. Kč. Příspěvky 

na provoz mateřských a základních škol činily 6 215 tis. 
Kč a významné byly také prostředky vynaložené na 
systém protipovodňové ochrany ve výši 5 199 tis. Kč.
 Školy

Vlastní hospodaření školských organizací měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice pak skončilo 
těmito výsledky hospodaření:

MŠ Ostrava-Radvanice, Těšínská 279
  40.428,79 Kč
MŠ Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8 52.899,65 Kč
ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5
 696 289,14 Kč

ZŠ Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55
  227 492,65 Kč (k 30. 6. 2014)
 Audit

Hospodaření našeho městského obvodu za loň-
ský rok přezkoumala auditorská společnost TOP 
AUDITING, s.r.o., Brno, která nezjistila žádné chyby 
a nedostatky. Nebyla zjištěna ani rizika, která mohou 
mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti. 
Proto v usnesení zastupitelstvo městského obvodu 
souhlasilo s celoročním hospodařením městského 
obvodu bez výhrad. Hana Hanáčková, 

pověřena vedením odboru FaR
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z jednání místní samosprávy

HOSPOdaŘeNÍ…

Hluk ze společnosti 
arcelormittal

V měsíci červnu nás téměř denně kontak-
tovali občané se stížnostmi na hluk ze společ-
nosti ArcelorMittal Ostrava. Paní starostka 
Šárka Tekielová vyzvala vedení společnosti, 
aby se k aktuální situaci vyjádřilo. V tiskové 
zprávě, kterou městský obvod obdržel, se mu 
dostalo informací, že v areálu společnosti 
probíhají profuky tří kotlů, které vybavují 
miliardovou ekologickou investicí na snížení 
emisí oxidu dusíku. Při zkouškách se uvolňo-
vala odpadní pára a způsobovala hluk, který 
předem dodavatel nedokázal avizovat ani 
načasovat. Společnost ArcelorMittal Ostrava 
se omlouvá občanům za vzniklý hluk, který 
bohužel nešlo omezit žádnými technickými 
prostředky. Vedení městského obvodu se 
nespokojilo s uvedenou tiskovou zprávou 
a vyzvalo stejně jako stovky dalších občanů 
Krajskou hygienickou stanici k měření 
obtěžujícího hluku a následné nápravě. Jak 
uvedl místostarosta městského obvodu Aleš 
Boháč: „Ani krajská hygienická stanice 
neměla dostatek podkladů a kompetencí 
k tomu, aby provedla relevantní měření. Měla 
k dispozici pouze tiskové zprávy, ale uvedla, 
že se nejedná o dlouhodobou expozici hluku, 
která nemá dopad na zdraví obyvatel. Také 
Česká inspekce životního prostředí, kte-
rou jsme v dané věci kontaktovali, sdělila, 
že nemá v kompetenci povolovat ekologi-
zace kotlů, které se ve společnosti provádí. 
Městský obvod byl tedy vždy odkázán na 
Moravskoslezský kraj, který společnosti 
ArcelorMittal vydává integrované povolení. 
Zřejmě tamější vrcholoví úředníci nebydlí 
v této lokalitě. My sice vítáme výsledný efekt 
projektu ekologizace kotlů – významné sní-
žení emisí oxidů dusíku v ovzduší o více než 
polovinu, ale nelíbí se nám způsob, jakým je 
tato akce prováděna.“ (red)

Od března 2015 je provozovatelem Útulku pro 
nalezené psy v Ostravě -Třebovicích místo Městské 
policie Ostrava nově Odbor ochrany životního pro-
středí Magistrátu města Ostravy. Odchyt toulavých 
a opuštěných psů může provádět pouze odborně 
způsobilá osoba, která složila závěrečnou zkoušku 
a získala tak osvědčení o způsobilosti k této čin-
nosti. Není přípustné, aby občané toulavé psy sami 
odchytávali a odevzdávali je na úřad. Kontakt na 
odchytovou službu se nemění, v platnosti zůstává 
číslo 724 590 707. Informace o aktuální nabídce psů 

k adopci jsou zveřejněny na webu www.ostrava.cz 
v sekci útulek pro psy. Provozní doba útulku je od 
úterý do neděle od 10 do 17 hodin. Kontaktní telefon 
do útulku je 599 455 191 nebo 602 768 795, e-mail: 
utulek@ostrava.cz. Zvýšit úspěšnost nalezení 
původního majitele lze i kontaktováním řady nezis-
kových organizací, které opuštěným či týraným zví-
řatům pomáhají. Organizace jako Moravskoslezský 
spolek na ochranu zvířat pak např. mohou pomoci 
s inzercí nalezených zvířat na sociálních sítích.

(red)

Rada městského obvodu na své 13. schůzi 
konané dne 20. května 2015:
• rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby 

„Energetické úspory objektu hasičské zbrojnice ul. 
U Statku 422/8 v Ostravě -Bartovicích“ se zhotovite-
lem VSP EXIM s.r.o.,

• u zav řela dodatek ke smlouvě o v ý půjčce 
s Hasičským záchranným sborem MSK,

• schválila návštěvní řád psího hřiště ležícího na 
pozemku parc. č. 730/11 v k. ú. Radvanice,

Rada městského obvodu na své 14. schůzi 
konané dne 3. června 2015:
• rozhodla o uzavření Dohody o vytvoření pracovních 

příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací,
• rozhodla o záměru pronájmu bytové jednotky č. 1 

v domě na ulici Revírní 849/4, Ostrava -Radvanice, 
a to za dlužné nájemné,

• rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na realizaci 
stavby „Výstavba chodníku podél ul. Těšínská 
v úseku od Ozdravného centra Ještěrka po zastávku 
Ještěrka“ se zhotovitelem Construzione s.r.o.,

• rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na reali-
zaci stavby „Středový ostrůvek na ulici Těšínské 

v Ostravě -Radvanicích“ se zhotovitelem EDS 
Trade s. r. o.,

• rozhodla o zadání veřejné zakázky pod názvem 
„Biologicky rozložitelný odpad – SMO, městský 
obvod Radvanice a Bartovice“,

• rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na služby pod názvem „Služby spojené s provozem 
a údržbou kanalizačních zařízení“.

Zastupitelstvo městského obvodu na svém 
5. zasedání konaném dne 4. června 2015:
• schválilo závěrečný účet městského obvodu s tím, 

že souhlasilo s celoročním hospodařením bez 
výhrad,

• schválilo rozdělení volných zdrojů u základního 
běžného účtu,

• schválilo plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu 
městského obvodu za leden–duben 2015,

• rozhodlo o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 
městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 
2015,

• rozhodlo souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na 
pozemek parc. č. 633/55 v k. ú. Bartovice.

Renáta Spěváková, pověřena vedením úřadu

Občané by neměli odchytávat toulavé psy

Bartovické růže
Ve dnech 19. a 20. června se rozvoněl KD 

v Bartovicích jemnou vůní růží. Bartovičtí 
zahrádkáři pod záštitou městského obvodu 
uspořádali v jeho nově upravených prostorách 
výstavu „Růže a květiny z našich zahrad“.

Počáteční obavy organizátorů zda v době 
výstavy už něco pokvete až po ty závěrečné zda 
vůbec něco pokvete se navzdory rozmarnému 
počasí nepotvrdily a tak návštěvníky přivítala 
nápaditá aranžmá stovek květů růží.

Byly zde zastoupeny téměř všechny sku-
piny pěstovaných růží počínaje velkokvětými 
přes polyantky, pnoucí a konče sadovými 
růžemi. K vidění byly jak odrůdy ze začátku 
minulého století, např. „Máňa Böhmová“ nebo 

„L. N. Tolstoj“ až po žhavé novinky kam patří 
vedle pokryvných růží především skupina „ 
Anglických Austinových růží“.

Kromě růží jsme se mohli potěšit pohledem 
na kvetoucí letničky, dvouletky, trvalky a květy 
okrasných dřevin. Krásnými tvary potěšily 
i vystavené bonsaje. O všechnu tuto krásu se 
zasloužili bartovičtí pěstitelé, kteří se s chutí 
ujmuli i vlastní instalace výstavy.

Slova uznání a velká pochvala patří všem 
pěstitelům nádherných růží a ostatních květin, 
všem organizátorům i aranžérům z řad občanů 
a členů ZO ČZS Bartovice.

A co na závěr? Už se těšíme, že příští rok se 
opětně setkáme na druhé výstavě „Bartovické 
růže“. Výbor ZO ČZS

Ostrava Bartovice

(Pokračování ze strany 1)
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V předchozích letech v souladu s ustano-
veními zákona o loteriích a jiných podob-
ných hrách byly obce povinny použít výtěžek 
z provozovaných výherních hracích přístrojů, 
který přímo obcím odváděli provozovatelé, 
na veřejně prospěšné účely. Městský obvod 
Radvanice a Bartovice proto každoročně výtě-
žek z provozovaných výherních hracích pří-
strojů rozděloval formou účelových dotací na 
akce, které měly takovýto charakter. Změnou 
zákona o loteriích a jiných podobných hrách 
došlo ke zrušení tohoto ustanovení zákona 

a jeho nahrazením daní z loterií, jejímž příjem-
cem se stalo statutární město Ostrava, které 
samo rozhoduje o použití těchto prostředků. 
Protože však městský obvod chce i nadále 
podporovat činnost zájmových organizací 
ve svém městském obvodu, vyčlenil ve svém 
rozpočtu vlastní prostředky, které budou roz-
děleny formou grantů. Granty nejsou jedinou 
finanční pomocí, kterou jsou zdejší organizace 
podporovány. Také ve třetím čtvrtletí roku 
vedení městského obvodu uvolňuje finanční 
prostředky, které slouží pro rozvoj organizací, 

tedy na opravy, nákupy, různé investiční akce 
apod. Avšak nyní byly rozděleny granty přímo 
na činnost fyzických osob i organizací, které se 
podílejí na rozvoji našeho městského obvodu. 
Granty jsou tak alespoň slabou pomocí na 
jejich aktivity.

Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice 
a Bartovice rozhodlo na svém 5. zasedání dne 4. 
června 2015 o poskytnutí účelových dotací z roz-
počtu městského obvodu Radvanice a Bartovice 
na rok 2015 a schválilo návrh smlouvy o poskyt-
nutí účelové dotace těmto subjektům:

městský obvod rozdělil účelové dotace

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu městského obvodu na rok 2015
Poř. 
č.

ŽADATEL DOTACE NÁZEV PROJEKTU

1. Ing. Kateřina 
Tomanová

 5 000 Slepená pohádka – příprava a realizace 
divadelního představení pro děti (pořízení 
kostýmů, kulis, pronájem místa na zkoušky)

2. Knihovna 
města Ostravy, 
příspěvková 
organizace

 10 000 S knihou takto pod paží do Evropy 
vyráží – třeba z Radvanic! – potřeby na 
výtvarné a tvůrčí dílny, odměny pro děti do 
vědomostních soutěží a testů, nákup knih do 
pobočky KMO v Radvanicích

3. Základní 
organizace 
Českého 
zahrádkářského 
svazu, p.s. 
Ostrava
Bartovice

 10 000 Zahrádkářská a ovocnářská činnost ZO ČZS, 
p.s. OstravaBartovice – tematické zájezdy 
(Flora Olomouc), podpora činnosti členů, 
exkurze

4. Ostravská 
organizace 
vozíčkářů, spolek

 1 500 Bez bariér – poradenství – úhrada 
materiálových nákladů a služeb (vyúčtování 
vlastního internetu)

5. HC Radvanice 
o.s.

 8 000 Žádost o přidělení grantu na pronájem ledové 
plochy pro uspořádání veřejného bruslení pro 
děti a občany obce Radvanice a Bartovice – 
veřejné bruslení 2krát, náklady na pronájem 
ledové plochy

 – Kč Žádost o přidělení grantu na pokrytí ledové 
plochy pro tréninkové ledy mužstva HC 
Radvanice pro sezonu 2015/16pronájem 
ledové plochy, hokejová výstroj a výzbroj, 
puky, zápasové dresy

6. Sbor 
dobrovolných 
hasičů Radvanice

 12 000 Radvanická drakiáda – nákup občerstvení, 
ceny do soutěže, upomínkové předměty, 
pohonné hmoty

 10 000 Celoroční činnost mladých hasičů při SDH 
OstravaRadvanice – startovné na soutěžích, 
stravné, ubytování, cestovné, materiál, 
pronájem

 5 000 Fyzická příprava členů SDH Ostrava
Radvanice – zajištění odborné přípravy 
dle Směrnice hasičských soutěží a soutěží 
dle pravidel požárního sportu – startovné, 
stravné, opravy a údržba, materiál, nákup tech. 
prostředků

 5 000 Program prevence kriminality se zaměřením 
na mládež – besedy s mládeží s tematikou 
chování člověka při mimořád. událostech – 
upomínkové předměty, drobné věcné 
odměny, materiál

7. Kynologický klub 
Šenov

 5 000 Šenovská tlapka – výstava a soutěž Voříšků 
a psů bez PP – financování přípravy (sečení, 
příprava areálu, sportovní pomůcky) 
a konání akce (pořadatelská služba, zázemí 
pro startující a diváky, ceny pro účastníky 
soutěže).

8. Podané ruce – 
osobní asistence, 
pobočný spolek

 5 000 Zajištění osobní asistence seniorům a lidem 
s handicapem ve statutárním městě Ostrava – 
městský obvod Radvanice a Bartovice 
– kancelářské potřeby, ochranné pracovní 
pomůcky, pohonné hmoty, telefonní poplatky, 
nájemné, účetnictví, služby web. grafik

9. TJ Sokol 
Radvanice 
a Bartovice, 
spolková činnost

 25 000 Rozvoj činnosti mládeže v oddílech florbalu 
a stolního tenisu v počtu 48 dětí – nákup 
sportovního vybavení, cestovné na turnaje, 
spotřeba energií pro činnost oddílu

10. Mateřská 
škola Ostrava
Bartovice, 
Za Ještěrkou 
8, příspěvková 
organizace

 5 000 Tančíme pro radost i zdraví – nákup výkresů, 
barev, diplomů, kostýmy, digitální fotoaparát 
pro zdokumentování akcí (fotky i videa) 
s možností prezentace na internetu, drobné 
dárky, odměny

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

 15 000 Doplnění školní družiny a školního klubu 
pomůckami pro výtvarnou a pracovní 
činnost – nákup výtvarných a pracovních 
pomůcek

12. Český svaz 
chovatelů 
Základní 
organizace 
Ostrava
Radvanice

 10 000 Podpora chovatelské činnosti v Ostravě
Radvanicích, výstavní činnost – nákup 
chovného materiálu, přeléčování chovů, 
práce s mládeží, prezentace na veřejnosti, 
podpora výstavní činnosti (spoluorganizace 
chovatelské výstavy, klecné, veterinární péče, 
léčiva, propagace, dopravné, pronájem)

13. Unie rodičů 
ČR – sdružení při 
ZŠ v Ostravě
Bartovicích

 5 000 Podpora vzdělávání mimoškolních aktivit 
dětí při ZŠ v Ostravě Bartovicích – nákup 
sportovních potřeb a pomůcek pro školní 
i zájmovou činnost dětí

14. Svaz postižených 
civilizačními 
chorobami v ČR, 
z.s. – základní 
organizace 
Ostrava
Radvanice

 15 000 Zájmová činnost zdravotně postižených 
osob – pořádání akcí zaměřených na zájmovou 
činnost v oblasti společenskokulturního 
charakteru (rekondiční pobyt)

15. Římskokatolická 
farnost Ostrava
Radvanice

 5 000 Podpora činnosti hudebního souboru mládeže 
a tematické programy pro školy – rozvoj 
hudebních aktivit dětí a mládeže, nákup 
hudebních nástrojů, hudebních doplňků, 
výtvarné a textilní pomůcky, lektorská činnost

16. Oblastní spolek 
Českého 
červeného kříže 
Ostrava

 5 000 Kulturní, vzdělávací a regenerační program 
činnost mládeže a seniorů – přednášky, 
koncerty, divadelní představení, školení ZŠ, 
zdrav.  dozor při akcích obvodu, regenerační 
program pro seniory, příspěvek na ozdravný 
pobyt

17. Základní 
organizace 
Českého 
zahrádkářského 
svazu Ostrava
Radvanice

 4 000 Soutěž dětí ve znalostech botaniky a soutěž 
ve vyřezávání dýní (nákup aranžovacího 
materiálu, sazenic a semen, náklady na 
vzdělávací zájezdy, odměny vítězům soutěží)

 6 000 Rozšiřování informovanosti členů i nečlenů 
v oblasti zahrádkářství (instruktáže pro 
veřejnost, zájezdy), materiál na údržbu 
spolkové budovy

18. Myslivecké 
sdružení 
Ostrava
Radvanice, 
občanské 
sdružení

 5 000 Zmírnění dopadu nepříznivých civilizačních 
vlivů na zvěř a na bezpečnost silničního 
provozu, ochrana a zlepšení životního 
prostředí – životních podmínek zvěře – nákup 
krmelců, pachových ohradníků, vycházky 
s žáky.

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

 5 000 Turistika, kulturní zájezdy, kultur. spol. 
akce (turistickohoubařský zájed, kulturně 
tematický zájezd, kultur. spol. akce)

20. Sbor 
dobrovolných 
hasičů Bartovice

 10 000 Propagace a reprezentace obce v požárním 
sportu – vybavení družstev, ceny do soutěží, 
doprava na soutěže, startovné

 10 000 Propagace a reprezentace obce v požárním 
sportu – financování vlastních soutěží, na 
nákup materiálu a opravy (požární stříkačka 
PS 12, hadice, sací koš atd.)

21. Náboženská 
obec Církve 
československé 
husitské 
v Ostravě
Radvanicích

 8 000 Oslavy 90. výročí založení Husova sboru 
v OstravěRadvanicích – nedostatek 
finančních prostředků na akce konané 
v Husově sboru

25. Mateřská 
škola Ostrava 
Radvanice, 
příspěvková 
organizace

 5 000 Sněhové vločky na dlani, čas vánočních 
setkání (1. ročník) – pořízení kostýmů pro 
děti, kulisy, vánoční stromky, světelné řetězy, 
pronájem sálu v Sokolovně, malé občerstvení, 
drobné dárky pro děti

26. Trendum, o.p.s.  3 000 Taneční škola v Radvanicích – nájem 
tělocvičny, nájem stálých prostorů 
Trendum,o.p.s., propagace – tvorba plakátu, 
tvorba letáků, osobní náklady lektora tanců, 
materiál kostýmy, přenosný přehrávač

Celkem  217 500 



Sedmý ročník mezinárodních závodů sil-
ničních motocyklů Okruh Františka Bartoše 
se pojede 11.–12. 7. 2015. Diváci uvidí cel-
kem 6 závodů motocyklů a 1 závod sajdkár. 
Vyvrcholením programu bude finálový závod 
Mistrovství ČR Supermono a Přeboru ČR Twin. 
Po skončení tohoto společného závodu proběhne 
slavnostní vyhlášení Mistrů ČR Supermono pro 
rok 2015 a Přeborníků ČR Twin pro rok 2015. 
Favoritem závodu sajdkár je místní posádka 
Richard Bílý a Milan Vorel.

Závody nejsou určeny pouze výsostně pro 
muže, ale ve společném závodě Supermono 
a Twin budou startovat i tři dívky a v závodě 
sajdkár pojede na místě spolujezdců 6 dívek. 
Okruh Františka Bartoše si oblíbili zejména 
skandinávšt í závodníci. Letos př ivítáme 
opět 3 závodníky ze Švédska – Anderse 
La r ssona ,  George  Ca r l s sona  a  Tom my 
Bergstedta.

Na Okruhu Františka Bartoše již v minu-
losti startovali závodníci ze 14 zemí Evropy 
a Austrálie. Letošní závod se koná za podpory 
statutárního města Ostravy.

 SOBOTA 11. 7. 2015
Uzavření závodního okruhu 8,00
Klasik 175+250 | 9,00 – 9,20 | 14,00 – 14,20
125GP+250GP+250SP | 9,35–10,00 | 14,35–
15,00
Klasik 350+500+750 | 10,15–10,35 | 15,15–15,35
Supermono+Twin | 10,50–11,20 | 15,50–16,20
Sidecary | 11,35– 11,55 | 16,35 – 16,55
do 600 | 12,10 – 12,35 | 17,10 – 17,35
125 SP | 12,50 – 13,15 | 17,50 – 18,15
PŘESTÁVKA | 13,15 – 14,00 

 NEDĚLE 12. 7. 2015
Uzavření závodního okruhu | 8,00
Warm up Supermono, do 600 | 8,30
Slavnostní zahájení závodu | 9,15
Klasik 175+250 | 9,45
125GP+250GP+250SP | 10,45
Klasik 350+500+750 | 11,45
Supermono+Twin | 12,45
Sidecary | 13,55
do 600 | 15,00
125 SP | 16,00

V případě potřeby si pořadatel vyhrazuje 
právo změnit a přizpůsobit časový rozvrh 
reálnému průběhu tréninků i závodu. Místní 
občané mohou přejíždět závodní trať použitím 
ulice Pátova a Turgeněvova v přestávkách mezi 
jednotlivými sobotními tréninkovými a neděl-
ními závodními jízdami. Vstup mají občané 
Radvanic a Bartovic zdarma.

Ing. Jan Lindner, tajemník závodu

Město Ostrava od loňského roku realizuje 
nový projekt určený nejen obětem kriminality 
pod názvem Doplnění služeb pro oběti trest-
ných činů. Strážníci Městské policie Ostrava se 
podílejí na mnoha aktivitách projektu.

Již druhým rokem je v účinnosti novelizo-
vaný zákon č. 45/2013 Sb. o obětech trestných 
činů, který dal státu nástroje k účinné pomoci 
lidem, kteří se stali oběťmi trestné činnosti. 
Také strážníci v něm mají vymezeny své úkoly, 
které spočívají především v informování občanů 
o dostupné pomoci. Strážníci se rovněž podílí na 
ochraně obětí před hrozícím nebezpečím.

V rámci projektu Doplnění služeb pro oběti 
trestných činů budou strážníci úseku prevence 
a propagace Městské policie Ostrava k dispozici 
občanům:

• ve středu 15. července od 9:00 do 11:00 hod. 
ve vestibulu polikliniky Fakultní nemoc-
nice Ostrava v Ostravě-Porubě na ul. 17. lis-
topadu,

• v pátek 24. července od 9:00 do 11:00 hod. 
ve  vest ibu lu Horn ické  pol ik l in iky 
v Moravské Ostravě na Sokolské třídě.
Občané zde mohou získat informace o pro-

jektu, o pomoci obětem trestných činů nebo 
o prevenci, strážníci jsou připraveni odpovídat na 
dotazy o průběhu trestního řízení či o psycholo-
gickém prožívání oběti trestného činu, k dispozici 
bude rovněž propagační materiál s důležitými 
informacemi o pomáhajících organizacích.

Za účast v krátké anketě obdrží občané dárek 
v podobě drobného, ale účinného předmětu pro 
svou osobní ochranu.  (Městská policie Ostrava)
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Dětské dopravní hřiště městské policie na 
ul. Orebitské v Ostravě-Přívoze je otevřeno 
také o prázdninách pro všechny, kteří si chtějí 
zajezdit, pobavit se a možná se i něčemu přiučit. 
Otevřeno máme denně od 10 do 17 hod., s pře-
stávkou od 13 do 14 hod.

Mimo běžný vstup na hřiště si strážníci při-
pravili pro dětské návštěvníky zábavné akce:
•  neděle 5. července 2015
•  čtvrtek 20. srpna 2015
• vždy od 10 do 13 hod. a od 14 do 16:30 hod.

Pro návštěvníky dětského hřiště je připraven 
bohatý program. Děti budou formou her a soutěží 

plnit řadu úkolů zaměřených na prohlubování 
znalostí z oblasti bezpečnosti silničního provozu. 
Čeká je také jízda zručnosti na kole či koloběžce. 
Navíc za každý splněný úkol na ně čeká odměna. 
A k dispozici bude i tvořivá dílnička.

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

Poděkování
Dne 23. března 2015 ve 23:00 hodin byly 

zkroceny plameny, které provedly téměř úpl-
nou devastaci Vinného sklepa U Sládků. Místo, 
které za 22 let svého trvání uhostilo mnoho spo-
kojených zákazníků a bylo po léta součástí mého 
života, se změnilo požárem k nepoznání. 

V době, kdy vychází tento článek, je už 
zcela sklípek opravený a s mnoha bonusy 

navíc. Tři měsíce usilovné a těžké práce při-
nesly své výsledky a nově kavárno-vinárna 
je opět v provozu. Chtěl bych touto cestou 
poděkovat radvanickým a bartovickým 
hasičům, bez jejichž rychlého a profesi-
onálního zásahu by už nebylo co opravo-
vat. Chtěl bych poděkovat všem, kteří mi 
zejména v prvních dnech po požáru poskytli 
jakoukoliv pomoc – sousedům, kamará-
dům, známým ... a také všem 23 lidem, kteří 
zavolali v noci 23. března na tísňovou linku 
a nahlásili požár.  Dalibor Sládek

Strážníci informují o pomoci 
obětem trestných činů

Strážníci zvou o prázdninách  
na dětské dopravní hřiště

Okruh Františka Bartoše

Požár vinárny U Sládků Q

Zrekonstruovaný objekt po požáru Q
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SerIál
představujeme podnikatele 

v obvodu

V dnešním díle seriálu, ve kterém každý 
měsíc představujeme podnikatele našeho měst-
ského obvodu, jsme se zaměřili na nově vznik-
lou prodejnu chovatelských potřeb „U Kocura“ 
paní Dáši Kopečkové. Je pravdou, že k paní 
Kopečkové většina z majitelů domácích maz-
líčků docházela nakupovat po téměř 20 let do 
provozovny nedaleko té současné, ale teprve 

nyní se paní Kopečková takříkajíc osamostatnila 
a začala v chovatelských potřebách podnikat. 
Zajímalo nás, jestli se potřebám pro zvířátka 
věnuje odjakživa, ale jak sama řekla, je vyučená 
původním povoláním aranžérka a po revoluci již 
v oboru nenašla práci. Nastoupila do prvního sou-
kromého Zverimexu v Ostravě, kde se jí zalíbilo, 
a u této práce pak zůstala po celý zbytek svého pro-
fesního života. A co všechno můžete v její vkusné 
prodejně najít? Nejen krmiva a potřeby pro psy, 
kočky, exoty, hlodavce, rybičky a malá hospo-
dářská zvířata, ale také antiparazitní přípravky 
(obojky, spreje), pamlsky pro domácí mazlíčky 

a také hračky, pelíšky, misky, vodítka, stelivo … 
V prodejně je zároveň umístěna nástěnka, kde si 
může kdokoliv připíchnout svůj inzerát týkající 
se nabídky či poptávky související se zvířátky. 
Paní Kopečkové nedělá problém objednat na 
přání zákazníka prakticky cokoliv, co je pro jeho 
zvířátko potřeba. Jak sama říká, velmi ji těší, když 
se do prodejny zastaví lidé třeba si jenom o svém 
pejskovi či kočičce popovídat. 

Doma mají Kopečkovi také několik zvířat, 
kterým věnují svou péči. Obydlí hlídá fenka 
velkého knírače, zahrádkou si vykračují slepice, 

mají také kočku, která by měla být u každého 
domu, a manžel chová hady. Lze říci, že své 
záliby a koníčky spolu s praxí v oboru využila 
paní Kopečková nejlépe, jak mohla, když se roz-
hodla vstoupit na dráhu vlastního podnikání. 
Přejeme jí hodně úspěchů a spoustu spokoje-
ných zákazníků – i těch zvířecích.

Chovatelské potřeby U Kocura
Těšínská 1400/291
716 00 Ostrava-Radvanice
Tel. 605061805
mail@kocur.prodejce.cz
www.kocur.prodejce.cz

Kateřina Tomanová

chovatelské potřeby v novém

V posledních červnových dnech započaly 
rekonstrukce na dvou objektech základních škol 
našeho městského obvodu – v Bartovicích a na 
Trnkovci. Jedná se o poslední školní budovy 
v městském obvodě, které čekaly na svou ener-
getickou revitalizaci. Opravit školy bylo priori-
tou současného vedení městského obvodu, neboť 
kromě změny vzhledu v podobě nové moderní 
fasády dochází k zateplení budov, výměně oken, 
opravě střechy, čímž dojde k úspoře nákladů na 
vytápění a v širším kontextu také k šetrnějšímu 
zacházení s životním prostředím. Do budoucna 
se ještě předpokládá rekonstrukce vnitřních pro-
stor a úpravy interiérů v těchto školách dle potřeb 
jednotlivých budov tak, aby se zkvalitnila výchova 
a vzdělávání žáků v moderních prostorách s mož-
ností přizpůsobení se požadavkům dnešní doby.

Obě rekonstrukce budou spolufinancovány 
z dotace operačního programu Ministerstva 
životního prostředí ČR a už před dvěmi lety 
se vedení městského obvodu podařilo prosa-
dit předfinancování a dofinancování projektu 
statutárním městem Ostrava. Prakticky se 
čekalo jen na příslušnou výzvu Ministerstva 
životního prostředí ČR. Městský obvod tak 
vložil finanční prostředky pouze do projektové 
dokumentace. Ne náhodou byly stavební práce 
zahájeny právě koncem školního roku, aby se 
stihly ukončit pokud možno do konce letních 
prázdnin. Na Trnkovci budou ještě zhruba do 
počátku listopadu probíhat práce na budově, 
které nijak neovlivní výuku žáků.

(red)

Školy v Bartovicích a na Trnkovci se rekonstruují mnoho povyku 
pro nic

Velký sál Společenského domu v Ostravě-
-Bartovicích se změnil v sobotu 30. května 
2015 na úchvatnou divadelní scénu. Těšínské 
divadlo zde vystavělo kulisy pro divadelní hru 
Williama Shakespeara Mnoho povyku pro nic. 
Ačkoliv městský obvod Radvanice a Bartovice 
přispěl na vstupenky svým občanům částkou 
200 Kč, sál se naplnil pouze z části. Je to veliká 
škoda, že zdejší občany nezajímá kvalitní kul-
turní program, který městský obvod pořádá. 
Avšak diváci, kteří se představení zúčastnili, 
byli maximálně spokojeni a několikerým aplau-
zem vyzvali herce na jeviště zpět.  (red)

Budova ZŠ na ul. Trnkovecká Q Budova ZŠ na ul. Bartovická Q



5.7. 21.00 Letní kino u HZ Bartovice, fi lm 
RED 2

11.7.-
12.7.

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

15.7. 15.00 17. schůze Rady MěOb RaB – 
kancelář starostky

18.7. 10.00 Otevření Psího hřiště na ul. 
Polášková v O.-Radvanicích

25.7. 15.00 XXI. Bartovická pouť ke 
Sv. Anně

26.7 15.00 Bohoslužba u kapličky Sv. Anny 
v Bartovicích 

29.7. 15.00 18. schůze Rady MěOb RaB – 
kancelář starostky

RaB noviny 

v měsíci červenci

Kalendář
událostí

Naši jubilanti 
v červenci 2015

Blahopřejeme!
Stanislav Hojvacký, Pavel Rais, Kamila Sobková, 
Iveta Papová, Viera Blštáková, Olga Juhaňáková, 
Hana Trávničková, Pavla Zemková, Gabriela 
Káňová, Iveta Antalíková, Petr Fehér, Alena 

Gřešková, Dana Němčíková, Milan Stojčev, Milan 
Wija, Drahoslava Čecháčková, Marie Pieterová, 
Jarmila Zelená, Leo Pieter, Naděžda Wijová, Anna 
Hálová, Emilia Blažková, Jiří Košťál, Jarmila 
Švastová, Anna Sniegoňová, Zdeňka Švihálková, 

Jaroslav Pavlorek, Vlasta Parčiová, Eva Neckářová, 
Roman Biela, Jiří Gondek, Drahoslav Gondek, 
Pavla Majerová, Miroslav Zapletal, Veronika 

Rožašová, Milena Šotová, Jarmila Ryšková, Zdenka 
Ludvinová, Erna Slívová, Sylva Wranová, Božena 

Stachelová, Vlasta Dyndová 
Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví a osobní pohody!

Jména oslavenců v této společenské rubrice zveřejňujeme bez jejich předchozího 
souhlasu. Pokud si občan zveřejnění nebude přát, je tento požadavek nutno 

uplatnit u redakční rady nebo zaslat na adresu úřadu nejpozději do uzávěrky RaB 
novin, tj. do 15. dne v měsíci. Jelikož v informačním systému evidence obyvatel 

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

K životnímu jubileu 70 let přejí 
panu 

Jaroslavu Pavlorkovi 
hodně zdraví, štěstí a rodinnou 

pohodu 
manželka Jana a syn Petr s rodinou. 

Dne 20. 8. 2015 oslaví 55 let naše sestra 

Marie Bělicová 
Všechno nejlepší, mnoho životní pohody, 

hodně zdravíčka ze srdíčka 
Ti přejí sestry Eliška-Zdeňka, teta Milada 

s rodinou, bratr Luďa s rodinou.
Jolanka posílá tetě velkou pusu, 

J. Mirka s Bohušem. 
Za všechny přející Eliška-Zdeňka 

Dne 11. července 2015 oslaví 
své 90. narozeniny 

paní 
Sylva Wranová 

Do dalších let přeje hodně zdraví, 
štěstí a pohody celá rodina, 

sousedé a známí. 

Krásná životní jubilea 80 let oslavili v úžasné 
zdravotní i rodinné pohodě pan Boleslav Zelina, 
paní Vlasta Dedková a paní Božena Horáková. 
Jubilantům, dlouholetým obyvatelům našeho 
městského obvodu, srdečně pogratulovali sta-
rostka Šárka Tekielová, místostarosta Aleš 
Boháč a matrikářka Šárka Krkošková. Do 
dalších let oslavencům přejeme pevné zdraví, 
životní elán a stále dobrou náladu.

Šárka Krkošková, odbor OaVV

Pan místostarosta přeje panu Boleslavovi  Q

Zelinovi

Paní starostka přeje paní Boženě Horákové Q

Návštěvy u jubilantů

Pozvání 
ke kapličce

Zveme všechny lidi dobré vůle na boho-
službu slova, která se bude konat v neděli 
26. července 2015 v 15,00 hodin u kapličky 
Svaté Anny v Bartovicích na Bartovické 
ulici. Za pořádající Břetislav Buchta 
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Dne 10. 6. 2015 vzpomeneme 
2. výročí, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný strýc, švagr a kamarád pan 

Ludvík Guňka 
S láskou stále vzpomínají synovec 
Martin s rodinou a neteř Marcela 
s rodinou. 

Čas ubíhá 
a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta 
a vzpomínky
zůstávají dál.
Dne 9. července 
2015 si s bolestí 
v srdcích 
připomínáme 4. smutné výročí úmrtí 
našeho milovaného manžela, tatínka, 
dědečka, bratra, pana

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

„Odešel jsi, ale v našich srdcích jsi 
stále.“ 
Dne 12. července vzpomínáme třetí 
výročí úmrtí pana 

Jiřího Rudolfa 
Za celou rodinu, kamarády a přátele 
s láskou a úctou vzpomíná manželka 
Marie a vnuk Marek. 

akce 
v knihovně
 Cestování bez čekání 
výtvarné dopoledne pro děti; malování na 
chodníku
středa 1. července | od 10 do 12
 Na korálový ostrov
čtení pro nejmenší čtenáře
pondělí 13. července | od 10 do 11
 NEJ Evropy 
test pro děti 
červenec | během půjčování 
 Kniha na prázdninovou cestu
výstava knih
knižní tipy pro dětské čtenáře
červenec | během půjčování
 Prázdninová fantazie očima dětí
výstava obrázků našich malých čtenářů
červenec i srpen | během půjčování 

V době od 16. 5. do 23. 5. 2015 se zúčastnili 
členové KD Radvanice ozdravného pobytu 
v hotelu „Koliba“ v Ludvíkově u Vrbna pod 
Pradědem. Počasí nám přálo tak napůl. Za 
pěkného počasí jsme se vydali poznávat to, co 
jsme loni nenavštívili společně. Například okolí 
Pradědu, někteří i Praděd. Byli jsme také poctěni 
návštěvou paní starostky Šárky Tekielové 
a pana místostarosty Aleše Boháče. Po krátkém 
uvítání jsme se pochlubili našimi zážitky a pak 
následovala debata o dění v městském obvodu, 
která nebrala konce. Večer pak následovala 

zábava s živou hudbou a tombolou. Pobyt se 
nám líbil. Vedení městského obvodu Radvanice 
a Bartovice děkujeme za poskytnutý příspěvek 
na pobyt, za návštěvu a za dárky. Děkuji také 
paní Evě Stoškové za organizaci celého pobytu 
i za poskytovanou zdravotní péči.

Ludmila Galušková,
klub důchodců Radvanice

Ozdravný pobyt členů Kd radvanice

charita otevřela 
sociální šatník

Charita Ostrava otevřela ve svých prosto-
rách v Jeremenkově ulici ve Vítkovicích soci-
ální šatník. Na základě potvrzené žádanky, 
kterou zájemce získá na sociálním odboru, 
v zařízeních Charity nebo u jejích partner-
ských organizací, nabídne lidem v nouzi 
bezplatně ošacení i obuv.

Charita by uvítala, kdyby se do šatníku 
naučili nosit vyřazené věci obyvatelé města. 
Zájem je nejen o oděvy, ale například i o ruč-
níky a ložní prádlo. Dlouhodobě nedostat-
kovým zbožím bývá obuv. Mimo otevírací 
dobu lze tyto věci vložit do přistaveného 
sběrného kontejneru. Dary, které nebu-
dou použitelné, prodá charita zpracovateli 
použitého textilu a výnos z prodeje využije 
na provoz zařízení.

Šatník je v provozu v pondělí, úterý 
a čtvrtek od 11 do 15, ve středu do 17 hodin. 
V objektu funguje také charitní poradna.

Zdroj: Ostravská Radnice

Krásná Floria
V letošním roce jsme upustili od „nájezdu“ 

na květiny do Polska a 2. 5. 2015 jsme navštívili 
krásné moravské město Kroměříž. Květinovou 
výstavu zahajovali na novém výstavišti Floria, 
které je pro tyto účely dobře vybavené. Samotné 
město Kroměříž je krásné a většina účastníků 
využila volný čas k prohlídce města, nádherné 
květné zahrady, kde kvetly stovky tulipánů 
a pozornosti neušla ani zámecká zahrada. Počasí 
nám přálo a doufám, že i letošní zájezd zahrád-
káře uspokojil a naladil do práce na vlastní 
zahrádce. Za výbor ČSZ Miroslava Pěčková
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Dne 1. 6. 2015 v dopoledních hodinách 
navštívili MŠ Za Ještěrkou v Bartovicích pří-
slušníci JSDH – Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů v Radvanicích. Děti s netrpělivostí 
již od rána vyhlížely hasičské auto, napínaly 
sluch, aby nepropásly zvuk hasičské sirény. 
V 10 hodin vše vypuklo. Do brány MŠ vjíždí 
hasičské auto. Hasiči ukázali dětem vybavení 
auta – přilby, hadice, kladivo, nůžky na roz-
stříhávání plechu a přiměřeným způsobem jim 
vysvětlili, co potřebují ke své práci. Zážitek 
umocnili tím, že jim dovolili si prohlédnout 
auto i zevnitř a nechali děti nasadit a vyzkoušet 
si přilby a bundy. Děti se mohly přesvědčit, že 
stříkat z požární hadice není vůbec jednoduché. 

Snad největším zážitkem pro děti a jejich uči-
telky byl ukázkový zásah při „požáru dětského 
poštovního auta“ na školní zahradě a demon-
strativní ukázka správného uhašení vzplanu-
tého oleje v hrnci během vaření. Všichni jsme 
se shodli na tom, že členové hasičského sboru 
jsou stateční a odvážní. Za zvuku sirény jsme se 
s hasiči rozloučili. Touto cestou bychom chtěli 
poděkovat všem, kteří se na přípravě i realizaci 
tohoto nezapomenutelného dopoledne podíleli. 
Poskytli dětem nevšední zážitky a dokázali je 
přiměřeným způsobem jejich věku zaujmout 
a zpestřit tak i jejich svátek.

Kolektiv pedagogů mateřské školy
Za Ještěrkou

Hasiči v mŠ za Ještěrkou

mladí zahrádkáři 
soutěžili

Dne 6. května 2015 se dvě družstva Základní 
školy Vrchlického zúčastnila tradiční soutěže 
Mladý zahrádkář ve školním zahradnictví v Nové 
Vsi v Zábřehu. Kromě možnosti prohlídky roz-
kvetlých skleníků a zakoupení rostlin účastníky 
samozřejmě čekaly vědomostní testy a praktické 
určování rostlin a semen. Nejúspěšnější byly pro-
tentokrát dvě žákyně VI. třídy – Adéla Gacíková 
(6. místo) a Veronika Sajbotová (9. místo).  
Za odměnu všechny soutěžící čekal výlet do 
Kroměříže, kde navštívili muzeum Karla Kryla, 
prohlédli jsme si květné zahrady s rotundou 
v podzámeckých zahradách a také část města 
Kroměříž. Celý zájezd zajistila Územní rada 
ČZS Ostrava, stejně jako soutěž s odměnou na 
konci školního roku financoval grant našeho 
městského obvodu Radvanice a Bartovice.  
Všem účastníkům se jak výlet, tak zájezd líbil 
(a to ne kvůli ulití ze školy!). 

Dominika Liščáková, IX.A

ve víru tance 
a hudby

Děti z tanečního kroužku z mateřské školy 
v Bartovicích, který vede od letošního roku 
slečna Denisa Mertanová, se ve čtvrtek 21. 5. 
2015 zúčastnily 4. ročníku taneční přehlídky 
mateřských škol s názvem „Ve víru tance 
a hudby“. Akci pořádala MŠ Poděbradova 
na Janáčkově konzervatoř i v Ostravě. 
Třída Berušek předvedla taneční choreo-
grafii s názvem „Šmoulí vesnice“ a jako 
„Mimoňové“ se představily děti ze třídy 
myšek. Za svou snahu byly odměněny velkým 
potleskem diváků a malým dárečkem.

Chceme moc poděkovat všem, kteří se 
na přípravě vystoupení podíleli, a už teď se 
těšíme na další ročník.

Michaela StiborováTak jako každý školní rok se i letos děti 
těšily na školní výlet. Žáci přípravné třídy,  
IV. B., V. B a sedmé třídy se rozhodli strávit den 
nedaleko centra Ostravy v Lesní škole ve Staré 
Bělé. Cesta nám netrvala dlouho a ocitli jsme se 
v úplně jiném světě. Přivítalo nás nádherné ticho 
probouzejícího se lesa. Toto ticho bylo ale jen 
zdánlivé. Les má totiž svou vlastní řeč. My, lidé, 
jí musíme jen porozumět.

Uvítal nás pan Kotala, který nám byl po celou 
dobu pobytu vzorným průvodcem. Obrátil 
naši pozornost na různé druhy stromů, které se 
v lesoparku nacházejí. V malé soutěži jsme pak 
tyto stromy poznávali podle listů.

Obdivovali jsme také obyvatele lesa. Z díry 
ve kmenu dubu na nás zvědavě vykukovala 
strakapoudí máma, která tam v hnízdě seděla 
na vejcích. Z lesního podrostu si nás pozorně 
prohlížela srna s mládětem. Když zjistila, že 
nehrozí nebezpečí, důstojně odkráčela do 
houští. Při procházce lesem jsme poznali, kdo je 
tady doma a kdo je hostem.

Navštívili jsme také lesní studánku, proslu-
lou svou výbornou vodou. Tu si chodí nabírat do 
kanystrů řada lidí z blízkého okolí.

Na závěr si děti mohly prohlédnout učebny 
lesní školy, a protože nám pořádně vyhládlo, 
opekli jsme si ještě na ohni párky. Plni zážitků 
jsme se vrátili domů. To, co děti viděly, slyšely 

při pobytu v lese, určitě využijí v hodinách pří-
rodovědy.

ZŠ Vrchlického, odl. prac. Trnkovecká, 
 Jarmila Rojková

za pokladnicí lesa
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Na základě podané přihlášky ze dne 5. 11. 
2014 byla Magistrátem města Ostravy poskyt-
nuta účelová dotace 30 000 Kč z rozpočtu statu-
tárního města Ostravy. Neinvestiční dotace byla 
poskytnuta na náklady spojené s realizací pro-
jektu „Bavíme se celý rok“. A tak jsme se roz-
hodli, že společně s dětmi vytvoříme na školním 
pozemku malou zahrádku.

Proto v úterý dne 19. 5. 2015 přijela do naší 
mateřské školy Lena a na zahradě připravila 
program pro děti. Soutěže pro děti byly pestré 

a zajímavé, jen byla škoda, že nám déšť překazil 
zábavu. Dětem ani rodičům však déšť nevadil, 
a proto mezi kapkami deště zasadili bylinky, 
květiny a také zeleninu.

Určitě se v průběhu zbývajícího roku budeme 
těšit z úrody, ze které nám paní kuchařky při-
praví třeba zeleninový salát nebo bylinkové 
máslo, a doufáme, že z vlastní zahrádky bude 
vše chutnat jinak a snad i lépe než z obchodu, 
a při hrách venku potěší náš zrak pohled na roz-
kvetlou zahrádku. Slížková S.

zahradní hraní s lenou 

Již se stalo v místní knihovně tradiční akcí 
pasování předškolních dětí z MŠ Slunečnice na 
malé čtenáře. Děti spolu s učitelkami po celý rok 
do knihovny docházely a zapojovaly se aktivně 
do programu, který jim knihovna připravovala. 
Nyní, když malí předškoláci po prázdninách 
nastoupí do prvních tříd, vstoupili mezi samo-
statné čtenáře. K tomuto pro ně významnému 
aktu pomohla pasováním paní starostka Šárka 
Tekielová za dohledu paní ředitelky mateřské 

školy Dany Lérové a knihovnic zdejší radva-
nické pobočky. Paní starostka přečetla dětem 
Popletenou pohádku a děti hádaly názvy všech 
pohádek, které poznaly. Nakonec uhádly 
všechny, což svědčí o pečlivé čtenářské přípravě 
před nadcházejícím vstupem do školy. Samotné 
pasování proběhlo kouzelným pohádkovým 
mečem. Děti pak dostaly od paní starostky 
krásné knihy a od knihovnic drobné upomín-
kové předměty. (red)

Pasování malých čtenářů
BARVY LAKY TOM

pobočka Šenov
Nově otevřená prodejna barev a laků včetně 
příslušenství v ŠENOVĚ u kruhového objezdu 

vedle potravin Hruška.

TENTO MĚSÍC AKCE:

PRIMALEX PLUS 15+3 Kg....cena 439 Kč!!!
HET KLASIK 15+3 Kg....cena 529 Kč!!!

JUPOL CLASSIC 15 L ( 25 Kg )....549 Kč!!!
AKCE HET KLASIK COLOR - 2+1 zdarma 

prodloužena!! ( Kupte dva ks probarvené 
malířské interiérové barvy HET KLASIK 
COLOR a dostanete 1 ks bílé barvy HET 

KLASIK k nákupu ZADARMO!!!! Platí pro 
varianty 1,5 Kg, 4 Kg a 7+1 Kg

Platí do vyprodání zásob!

MÁME NEJNIŽŠÍ CENY NA TRHU!

V prodeji rovněž za skvělé ceny syntetické 
i vodou ředitelné barvy na kov, dřevo, včetně 
lazur značek COLORLAK, ETERNAL, SOKRATES 

a dalších.

Kontakt:
Barvy Laky Tom, pobočka Šenov, IČ: 

02680912, DIČ: CZ8262044967, se sídlem ul. 
U Alejského dvora 619, Šenov, tel.: 736 671 

846, e-mail:barvy.senov@seznam.cz.

inzerce

Otevřeme 
v radvanicích 
„psí hřiště“

Na mnohočetné požadavky zdejších obyva-
tel „pejskařů“, kteří mají prakticky omezené 
možnosti své psí miláčky přimět k zábavným 
aktivitám při venčení, vytvořil městský obvod 
Radvanice a Bartovice kvalitní zázemí i pro 
tyto činnosti. Na ulici Poláškové vedle work-
outového hřiště v místě bývalého koupaliště 
v  Radvan icích 
vznikl oplocený 
areál s prvky psí 
agility, který bude 
slavnostně ote-
vřen 18. 7. 2015 
za př ítomnost i 
v e d e n í  m ě s t -
s ké h o  o bvo d u 
a  s  k r á t k ý m 
programem Kynologického klubu Šenov. Pro 
pejsky jsou zde k dispozici průlezky, přeska-
kovadla, slalom, kladina, šikmá stěna a další. 
Provozní doba hřiště bude v době od května do 
září od 8 do 20 hodin a v době od října do dubna 
od 8 do 18 hodin. Jak je uvedeno v provozním 
řádu, volně pobíhající psi v tomto areálu musí 
být pod dohledem zodpovědné osoby.

(red)
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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

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

V letošním roce jsme opět stejně jako vloni zorga-
nizovali náš „Sportovní den“. Tato sportovní a spole-
čenská akce v našem obvodu navázala na oslavy 110 
let založení Sokola v našem obvodu. V tomto roce 
jsme se opět zaměřili na 3 základní sportovní body 
tohoto dne. V dopoledních hodinách proběhl žákov-
ský turnaj ve florbalu za účasti našeho oddílu a oddílů 
žáků Sokola Frenštát a Sokola Frýdlant. Tyto zápasy 
přišli hojně navštívit naši občané z řad rodičů našich 
hráčů. Zápasy se jim doufám líbily a určitě pomohli 
svým fanděním radvanickému družstvu.

Ve 12 hodin začal turnaj ve fotbale na našem krás-
ném travnatém hřišti. Zde jsme sehráli vzájemné 
zápasy 3 družstev a to poměrně v tropickém počasí. 
Přesto hráči předvedli kvalitní výkony. Vítězství si 
odnesli stejně jako v minulém roce „Muži 1“ našeho 
Sokola.

Souběžně s tímto turnajem probíhala možnost 
hraní stolního tenisu. Naši zkušení muži z oddílu 
stolního tenisu ochotně pomáhali dětem a dospělým 
v této hře. Hlavně děti si tuto hru mohly zkusit pod 
dohledem zkušených hráčů.

Po celý den bylo v prostoru areálu otevřeno občer-
stvení pana Petra Slípka. Děkujeme mu tímto za tuto 
službu, protože v slunném a horkém dni jsme hojně 
využili jeho nabídky nápojů a jídel.

V družné náladě se odpoledne přehouplo do večer-
ních hodin a celá akce byla pomalu ukončena. Za naši 
TJ mohu říct, že se nám podařilo zorganizovat něco, 
s čím jsme minulý rok začali a v příštím roce budeme 
určitě pokračovat.

Proto dovolte, abych Vás všechny závěrem pozval 
na příští „Sportovní den“ v roce 2016. 

Ing. Boris Hřivna
Starosta TJ Sokol RaB

Sportovní den TJ Sokol 6. 6. 2015

I letos startovalo a svými výkony bavilo celkem 8 
týmů a z nich většina z Radvanic a Bartovic. A samo-
zřejmě nebyly jen do počtu, ale obsadily hned dvě 
medailové pozice!

Základní skupiny letos přinesly jen málo překva-
pivých výsledků. Tím největším a malinko neoče-
kávaným byly výkony hráčů Magda Teamu, který 
s přehledem vyhrál svou základní skupinu a postou-
pil do semifinále. I skupina A měla svého favorita, 
což tým Sexy Bonbonky potvrdil a také postupoval 
z první pozice. Tyto dva pak do semifinále doprovo-
dili Břenek Team a Václavovice, oba letošní nováčci. 
O celkové 5. místo pak bojovaly týmy SDH Radvanice 

a Trnkovec, který byl nakonec v penaltovém rozstřelu 
úspěšnější. Nebýt poslední, pak o něco více chtěli hráči 
HC Radvanice, kteří přetlačili družstvo s názvem ??? 
Team. Semifinálové duely pak lépe zvládli Magda 
Team a Břenek Team, kteří si pak zahráli o stupínek 
nejvyšší. Ale popořadě, nejprve byl zápas o 3. místo. 
V něm loňský vítěz Sexy Bonbonky nedal oslabeným 
Václavovicím příliš prostoru a zaslouženě si odnesl 

magda cup podesáté

(Pokračování na straně 11)
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jednu z kovaných trofejí. Finále se pak stalo jedno-
značnou záležitostí, kdy hráči Břenek týmu, mnozí 
z nich ostříleni fotbalovými soutěžemi, si celkem 
snadno poradili s domácím Magda Teamem, pocho-
pitelně k nevoli většiny publika. Magda Team tak své 
úspěšné tažení nezakončil na stupínku nejvyšším, 
avšak i druhé místo je pro tento tým určitě obrovským 
úspěchem, se kterým před turnajem nepočítali! Pro 
týmy na stupních vítězů připravil pan Martin Bundil 
úžasné kované trofeje, všem týmům také pogratuloval 
a předal symbolické šampaňské a diplom místostarosta 
městského obvodu pan Aleš Boháč. Ostatně bez pod-
pory městského obvodu by šlo turnaj pořádat jen stěží, 
za což jim touto cestou osobně děkuji.

Desátý ročník nabízí příležitost malinko bilancovat 
a ohlédnout se zpět, k začátkům turnaje, který byl pojat 
jako hasičský, z čehož pak bohužel sešlo a mezi manti-
nely se objevilo i několik dorostenců z týmu FC Baník 
Ostrava nebo jiných výkonnostních hráčů, což bylo 
cestou do pekel. Stejně tak i formát turnaje se malinko 
měnil, mívali jsme 10 týmů, až v posledních letech se 
číslo 8 ukázalo jako to správné. Stejně tak i patronace, 
jak už jsem zmínil, začínali jsme pod SDH Radvanice, 
pak se osamostatnili a se záštitou pana Libora Štrocha 
hráli pod hlavičkou Slezského Dvora. Před pátým roč-
níkem jsme přišli s nápadem oslovit jiného partnera – 
pana Václava Barona a tím i Penzion Magda. A jak 
vidíte, tento nápad jsme společně realizovali a letos 
napsali už šestou kapitolu této knihy. Také týmy se 
v průběhu let celkem zásadně měnily. Vždyť jen letos 
startovaly 4 nové týmy, vše v duchu „hospodského tur-
naje“, který jsme nastolili před dvěma lety. Rozloučili 
jsme se s týmy jako Vratimov a Horní Datyně, které se 

nesmazatelně zapsaly do historie turnaje, a sna-
žíme se zapojit co nejvíce místních. 

I když ani letos to nebylo ideální, ale to je běh 
na dlouhou trať. 

Stejně tak nelze nepoděkovat lidem, kteří se na 
organizaci letos i v minulých letech podíleli, ať už 
větší, či menší mírou. V pozadí turnaje stojí mnoho 
lidí, zejména pan Pavel Šebesta a SDH Radvanice 
obecně, pan David Jašurek a tým Penzionu Magda, 
pan Martin Bundil, v posledních letech také vedení 
městského obvodu, zejména paní Šárka Tekielová 
a pan Aleš Boháč, bývalý hlavní organizátor 
pan Rostislav Pavlas, paní Hana Ostřanská, pan 
Stanislav Kaločaj, TJ Sokol Radvanice a Bartovice, 
rozhodčí turnaje, ať už v dřívějších ročnících nebo 
i v těch posledních, pánové Navalaný, Tichý, Šiplák 
a v posledních letech Jan Šablatura a Michal Karas. 
I oni jsou nedílnou součástí turnaje. Samozřejmě 
nemohu jmenovat všechny, případně si na ně vzpo-
menout, ale pevně věřím, že se v těchto řádcích 
najdou a budou nás podporovat i v budoucnu.

Dámy a pánové, desátý ročník je za námi, 
Magda Team vybojoval druhé místo, Penzion 
Magda připravil skvělé občerstvení, Martin 
Bundil se vytáhl parádními trofejemi a pořadatel 
musel poprvé do hry ... Prostě jubilejní ročník  :-) 
Tak snad příští rok společně načneme druhou 
dekádu tohoto turnaje, který je především o Vás 
a pro Vás! 

Děkuji Vám všem, že u toho můžu být s Vámi 
... už DESET LET!!!

Za pořadatele
Honza Maceček

(Pokračování ze strany 10)

výstava 
ceSTa Ke SPOleČNÉmU vÍTĚzSTvÍ Nad 
NacISmem: „Od STalINGradU dO PraHY“ 
se přesunula ze Štrasburku na Výstaviště Černá louka v Ostravě!

Uplynulo již 70. let od společného vítězství nad fašismem ve druhé svě-
tové válce. Svědectví této doby, ale i ojedinělá galerie tragických a hrdinských 
událostí, Vám připomene jedinečná výstava CESTA KE SPOLEČNÉMU 
VÍTĚZSTVÍ NAD NACISMEM: „OD STALINGRADU DO PRAHY“. 
Výstava, která má sloužit jako poděkování všem, kteří položili své životy za 
naši šanci žít dnes, bude pro-
bíhat od 19. 6. do 31. 8. 2015 
na Výstavišti Černá louka 
v Ostravě v pavilonu A.

Otevírací doba: denně 
od 10:00 do 18:00 hod.

Vstupné: zdarma
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „MNOHO POVYKU PRO NIC“

DEN DĚTÍ V SD BARTOVICE

VÝSTAVA RŮŽÍ A KVĚTIN V KD BARTOVICE

SPORTOVNÍ DEN TJ SOKOL


