
Léto je pro mnohé z nás nejkrásnějším obdo-
bím v roce. Děti mají prázdniny a letos i teplé slu-
nečné počasí přispělo k tomu, že nám městský 
obvod doslova rozkvétá. Veřejná prostranství 
i parky prošly revitalizacemi, jejichž výsledek 
je v tomto období více než patrný. Kvetoucí 
rostliny lahodí oku a v tomto pestře barevném 
prostředí se každý z nás cítí lépe, než když šeď 
ulic připomínala spíše „černou Ostravu“. Již 
poněkolikáté jsou sloupy veřejného osvětlení 
osázeny truhlíky s barevnými květinami, jenž 
lemují nejenom Těšínskou ulici, ale i prostory 
kolem OCJ a ulici Šenovskou. Také oba kru-
hové objezdy získali na své kráse poté, co na 
nich vykvetly všechny rozličné druhy květin 
včetně krásných růží. Nejen městský obvod se 
však o tuto krásu ulic postaral. Je také příjemné 
sledovat okolní zahrádky, o které jejich maji-
telé patřičně pečují. Lze říci, že je náš městský 
obvod doslova barevnou květinovou chloubou 
města Ostravy.

(red)
Foto: Roman Pecháček
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Obvod nám rozkvetl

Na poslední srpnovou neděli připravujeme 
letní kino ve dvoře radnice městského obvodu 
v Radvanicích. Dne 30. srpna mohou diváci od 

21  hodin zhlédnout novou českou komedii Hodi
nový manžel s Bolkem Polívkou v hlavní roli. 
Vstupné je zdarma.

pozvánka do letního kina

pozvánka na 
zastupitelstvo

Starostka městského obvodu Radvanice 
a Bartovice Šárka Tekielová zve občany na 
6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice, které se uskuteční ve 
čtvrtek 3. září 2015 od 16:00 hodin v hasič
ské zbrojnici v O.Radvanicích.

(Pokračování na straně 3)



V sobotu 25. července se konala již XXI. 
Bartovická pouť ke Sv. Anně v prostorách 
před hasičskou zbrojnicí a základní školou 
v O.‑Bartovicích. Pro ty nejmenší byly připra-
veny pouťové atrakce – kolotoče, autodrom, 
skákací trampolína, aquazorbing a mnohé další. 
Chybět samozřejmě nemohl ani stánkový prodej 
s tradičním sortimentem, ať už s občerstvením, 
které v horkém sobotním odpoledni bylo velmi 
žádané, s cukrovinkami, hračkami, nafukova-
cími balónky, perníky, medovými výrobky, sýry, 
výrobky z kůže a třeba i koření. O doprovodný 
program se postarala Městská policie Ostrava 
z odboru prevence kriminality, která jako kaž-
doročně připravila program pro děti v podobě 
laserové střelnice v prostoru vestibulu bartovické 
základní školy. Zároveň se představil i kyno-
logický klub ze Šenova s prezentací výchovy 
a výcviku pejsků. Hlavní program pak v 15 hodin 
odstartovala úvodním slovem paní starostka Šárka Tekielová, následoval program pro děti s vystou-

pením ilustrátora Adolfa Dudka a hrátky s Patem 
a Matem. Kouzelnická čísla předvedl kouzelník 
Čáryfuk, nad jehož kousky se všem přítomným 
tajil dech a zejména děti zajímalo, „jak to ten kou-
zelník dělá“. Velmi příjemným pak bylo vystou-
pení „zpívajícího kamioňáka“ – vítěze 1. ročníku 
televizní soutěže X‑faktor – Jiřího Zonygy s hous-
listkou Klárkou Vojáčkovou. Následovala bohatá 
tombola, po které až do pozdních večerních hodin 
bavila lidi k tanci a poslechu skupina HEC. Jejich 
vystoupení bylo přerušeno malou přestávkou po 
setmění, kdy se obloha rozzářila ohňostrojem.

I letošní pouť se těšila hojné účasti zdejších 
obyvatel a krásné počasí přispělo k báječné 
atmosféře celé této tradiční letní akce.

Velké díky samozřejmě kromě organizá-
torů patří jednotlivcům a firmám, kteří přispěli 
cenami do tomboly. Zde je uvádíme:

Městský obvod Radvanice a Bartovice, 
starostka Šárka Tekielová, místostarosta 

Aleš Boháč, TJ Sokol Radvanice, Kamenictví 
Prokeš, OZO Ostrava, Milan Lukáš, Prodejna 
„Můj Vercajk“, Fyzikálně-technický zkušební 
ústav, Cukrářství Pavlína Holcová, Firma JaS – 
Miroslav Langr, Cukrářství Aknel, RAMSES 
Ostrava, Květ inářst ví Pavlína Kozlová, 
Řeznictví Jiří Dedek, Restaurace „U Břenků“, 
Pharmos, a. s., Zdeněk Válek a Led Universal, 
Sonetka, Teplotechna, a. s., ZO ČZS Ostrava-
-Bartovice, Zlatnictví Gabriela Ščerbová, 
Chovatelské potřeby „U Kocura“, Unimetra, 
Průmyslové montáže, Vinný sklep „U Sládků“, 
Galtop, Slezsk ý dvůr – Lucie Mazáková, 
Cuk rov ink y Božena Navrát i lová ,  Věra 
Jakoubková, STASPO, Večerka Kalivodová, 
Kateř ina Tomanová, Repronis, Mart ina 
Linhartová, Pavel Ráček, Stravování Čavojská, 
FABEX, Chovatelské potřeby Žídek, Pekařství 
Lipinová, SDH Radvanice a SDH Bartovice.
 (red)

Foto: Roman Pecháček
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Městský obvod Radvanice a Bartovice se 
může pyšnit prvním hřištěm pro psí miláčky, 
k jehož slavnostnímu otevření došlo v sobotu 
18. července 2015 v místě bývalého koupa-
liště v O.‑Radvanicích na Poláškově ulici. 
Slavnostního otevření se za účasti veřejnosti 
zúčastnilo vedení městského obvodu – sta-
rostka Šárka Tekielová a místostarosta Aleš 
Boháč, kteří přestřihli symbolickou žlutou 
pásku. Paní starostka pak promluvila o realizaci 
psího hřiště, o provozním řádu a popřála zdej-
ším „pejskařům“ bezproblémové vyžití v nově 
vzniklém prostoru. Pro pejsky jsou zde připra-
veny průlezky, přeskakovadla, slalom, kladina, 
šikmá stěna a další atrakce. Na akci byl přizván 
kynologický spolek ze Šenova, který místním 
chovatelům psů nejprve ozřejmil pravidla vyu-
žívání takového místa tak, aby bylo bezpečné 
jak pro pejsky, tak i jejich majitele nebo ostatní 
návštěvníky hřiště. Důraz byl kladen na důleži-
tost očkování pejsků, dále následovala ukázka 
výchovy a výcviku pejska a v neposlední řadě 
si už přímo na místě mohli všichni vyzkoušet 
psí prvky v praxi. Bylo tak možné vidět doslova 

cvičené psí šampióny, kteří si poradili s každou 
překážkou, ale docházelo také k velmi úsměv-
ným kouskům některých pejsků, kteří i přes 
důkladné předvedení disciplíny jejich páníč-

kem, zaujali polohu líně ležícího pozorovatele.
Závěrem je potřeba připomenout, že pro

vozní doba hřiště je v období od května do 
září od 8:00 do 20:00 hodin a v době od října 
do dubna od 8:00 do 18:00 hodin. Volně pobí-
hající psi v tomto areálu musí být pod dohledem 
zodpovědné osoby. (red)

Foto: Roman Pecháček

Otevřeli jsme psí hřiště pro veřejnost

pOzVÁNKa 
na povinné 
očkování psů proti 
vzteklině

Statutární město Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice Vám i v letošním roce 
připravil hromadné očkování psů proti 
vzteklině.

Očkování provede privátní veterinární 
služba (MVDr. Ivo Šimoník, CSc.) u psů 
starších 6 měsíců. Očkování je p o v i n n é 
na základě zákona č. 166/1999 Sb., o vete
rinární péči a o změně některých souvise
jících zákonů (veterinární zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.

TERMÍN: PÁTEK 11. ZÁŘÍ 2015
 8.00–11.00 hodin a 14.30–16.00 hodin 

v Ostravě ‑Radvanicích ve dvoře radnice,
12.30–14.00 hodin v Ostravě  ‑Bartovicích 

na hřišti u hasičské zbrojnice.
Cena za očkování je stanovena ve výši 

100 Kč. Poplatek bude vybrán v místě 
konání očkování. V ceně je zahrnut veteri-
nární výkon, cena vakcíny a zdravotnického 
materiálu, potvrzení o očkování. 

Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby 
předvedení psi byli opatřeni náhubkem 
a doprovázela je dospělá osoba.

Náhradní termín očkování není sta-
noven. Majitelé psů mají možnost psy 
dovakcínovat ve veter inární ordinaci 
v Ostravě‑Michálkovicích (pondělí–pátek 
od 15.00 do 19.00 hodin), případně si očko-
vání zajistit v jiné veterinární ordinaci již za 
plnou cenu.

Šárka Tekielová, 
starostka 

XXI. Bartovická pouť ke sv. anně se vydařila



Nekončí platnost
Vašeho občanského 
průkazu?

V letošním roce končí desetileté období 
od hromadné výměny občanských průkazů 
prováděné v roce 2005. Doporučujeme 
Vám ověřit si, zda nekončí platnost i Vašeho 
občanského průkazu.

V případě statutárního města Ostravy 
mohou občané řešit vydání nového občan-
ského průkazu na Magistrátu města Ostrava, 
odbor vnitřních věcí, oddělení evidence 
obyvatel a občanských průkazů, Ostrava‑
‑Moravská Ostrava, Gorkého 2 (tel. 844 121 
314, 599 499 311), a to v úředních dnech:
pondělí a středa:
 8:00–11:30 12:30–18:00
úterý a čtvrtek:
 8:00–11:30 12:30–16:00
pátek: 8:00–11:00

Doporučená lhůta k podání žádosti je 
30–60 dnů před koncem platnosti stávajícího 
občanského průkazu, nejpozději však do 
15 pracovních dnů po dni, ve kterém došlo 
ke skončení platnosti občanského průkazu.
 (red)
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z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu na své 15. schůzi 
konané dne 17. června 2015
• rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na reali-

zaci stavby „Energetické úspory objektu klubu 
důchodců ul. Těšínská 46 a 1341 v Ostravě‑
‑Radvanicích“ se zhotovitelem KAVIS, spol. 
s r.o.,

• projednala návrh obecně závazné vyhlášky, 
kterou se mění obecně závazná vyhláška sta-
tutárního města Ostravy o zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na veřejném prostranství,

• rozhodla o uzavření darovací smlouvy se společ-
ností ArcelorMittal Ostrava, a.s., na poskytnutí 
účelového finančního daru ve výši 600 000 Kč 
pro projekt „Zahrada školy v přírodním stylu 
ZŠ Vrchlického, odloučené pracoviště Ostrava‑
‑Bartovice, ul. Bartovická,

• rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na opravy 
výtluků místních komunikací na území 
městského obvodu Radvanice a Bartovice se 
zhotovitelem Rostislav Foldyna, Nezvalovo 
náměstí  847/5, 708 00 Ostrava ‑Poruba.

Rada městského obvodu na své 16. schůzi 
konané dne 1. července 2015
• rozhodla o uzavření kupní smlouvy na dodávky 

kompostérů se společností ELKOPLAST CZ, 
s. r. o.,

• rozhodla o uzavření kupní smlouvy na dodávky 
velkoobjemových kontejnerů se společností 
MULTITEC Bohemia, a.s.,

• rozhodla o uzavření kupní smlouvy na nákup 
cisternové nástavby na Multicar M 31 se společ-
ností Unikont Group, s.r.o.

Rada městského obvodu na své 17. schůzi 
konané dne 15. července 2015
• projednala žádost společnosti RSE Project, 

s.r.o., se sídlem Ruská 83/24, 703 00 Ostrava‑
‑Vítkovice o prodej části pozemku parc. 
č. 633/56 o výměře cca 2.530 m2, který vznikne 
oddělením z pozemku parc.č. 633/15, orná  
půda, o celkové výměře 5 427 m2 v k.ú. Bar‑
tovice, obec Ostrava. 

Vybrané domácnosti našeho městského 
obvodu budou přizvány k účasti na význam-
ném vědeckém výzkumu, který přinese dosud 
neznámé pohledy na život české společnosti. 
Výzkum Proměny české společnosti připravili 
odborníci z Akademie věd ČR a Masarykovy 
univerzity a bude v něm osloveno 10 000 náhodně 
vybraných domácností z celé ČR. Dotazování 
real izují vyškolení t azatelé společnost i 
STEM/MARK. Vybrané domácnosti v našem 
městském obvodě by měli navštívit v termínu 
7. 7. – 31. 10. 2015.

Za rozhovor odměna
Účast v šetření bude spojená s f inanční 

odměnou. Domácnost si za hodinu až dvě vypl-
ňování dotazníků v jednom roce vydělá 500 až 
1 100 korun (v závislosti na typu domácnosti). 
Do výzkumu může navíc svými odpověďmi 
opakovaně přispět v následujících 4 letech. 

Výzkum je anonymní a pořádají ho reno-
mované vědecké instituce. Poznatky budou 
sloužit českým i zahraničním vědcům a mohou 
být základem pro zlepšování sociální politiky. 
Nové šetření Proměny české společnosti přinese 
odpovědi na otázky jako např.: 

Co brání českým matkám vrátit se po rodi-
čovské dovolené do zaměstnání a je možné jejich 
situaci nějak zlepšit? 

Jak dopadají ekonomické krize na životní 
úroveň domácností a koho zasáhnou nejvíce a na 
které skupiny obyvatel by se tak měla zaměřit 
sociální politika?

Jak rychle se daří čerstvým absolventům 
najít zaměstnání a s jakými problémy se při tom 
potýkají?

Potřebují se Češi stěhovat za prací a jak jim 
to usnadnit?

(red)

přispějte do významného výzkumu české 
společnosti, za rozhovor odměna 

Zkontrolujte si dobu platnosti Vašeho  Q

občanského průkazu

Občanský průkaz vydávaný v současné době Q

Filmový debut divadelního režiséra a scé-
nár isty Tomáše Svobody vypráví př íběh 
čtyř přátel, vášnivých hráčů vodního póla, 
kteří společně provozují bazén. Ten jim jed-
noho dne jako nevyhovující vypustí hygiena 
a čtveřice se tak rázem ocitá doslova na dně. 
Jeden z nich pak na dně bazénu začne dokonce 
i bydlet, když se pohádá s manželkou a ura-
žen odejde z domova. Z nedostatku příleži-
tostí začnou chlapi podnikat jako „hodinoví 
manželé“ a zakrátko si najdou klientelu mezi 
místními dámami. Každý z nich má svou pra-
videlnou zákaznici, ale ty mají kromě oprav 

často i velmi specifická přání a potřeby. To se 
však pomalu přestává líbit partnerkám a man-
želkám našich hrdinů... Takto rozehraný pří-
běh pak graduje nečekanou cestou do Tater, 
kde se vše pořádně zamotá, aby nakonec vše 
dospělo do zdárného konce, který slibuje 
nejedno překvapení.

Letní kino v našem městském obvodě získává 
na oblibě. Po prvních promítáních v loňském 
roce jsme představili i letos 5. července letní 
kino s filmem RED 2, které se promítalo před 
hasičskou zbrojnicí v Bartovicích. Téměř stovka 
diváků zhlédla film plný napětí a humoru. Bylo 
také připraveno občerstvení pro diváky, kteří si 
tak v teplý letní večer vychutnali neobvyklý kul-
turní zážitek.  (red)

pozvánka…
(Pokračováni ze strany 1)



Jak už jsme v předešlých číslech RaB novin uvedli, 
je v provozu nový sběrný dvůr na ulici Lihovarské 
v Ostravě ‑Radvanicích, který provozuje společnost 
OZO Ostrava, s. r. o. Sběrné dvory na ulici Poláškova 
v Ostravě ‑Radvanicích a na ulici U Statku v Ostravě‑
‑Bartovicích byly zrušeny. Množství odpadů, které 
lze ve sběrném dvoře odevzdat, je 4 m3. Větší množ-
ství odpadu mohou občané Ostravy bezplatně ode-
vzdat jen ve sběrném dvoře v Ostravě ‑Kunčicích. Ale 
například větší množství zeleně mohou občané bez-
platně odevzdat jen v areálu skládky a kompostárny 
v Ostravě ‑Hrušově (Po–Pá 7–17 hodin, So 7–14 
hodin).

Stavební odpady dělí společnost OZO Ostrava, 
s. r. o., na dvě kategorie, a to suť (cihly, drobný beton 
bez armování, omítka, kachličky, zeminy, kamení, 
keramické střešní tašky) a směsný stavební a demo-
liční odpad (asfaltové lepenky, izolační materiály, 
umakart, sádrokarton, suť s příměsemi plastu, papíru, 
dřeva, skla apod.). I v letošním roce Rada městského 
obvodu Radvanice a Bartovice rozhodla, že městský 
obvod bude svým občanům hradit odvoz a likvidaci 
stavební suti. Na základě tohoto rozhodnutí je pra-
covníky ve sběrném dvoru suť od občanů Radvanic 
a Bartovic odebírána bezplatně. Za přijetí směsného 
stavebního a demoličního odpadu však musí občané 
zaplatit, a to ve výši:

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

400 l (menší vozík) …….600 Kč
750 l (větší vozík) …….1 000 Kč
Stavební odpady a sutě nesmí obsahovat nebez-

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

rámy oken a dveře. Cena za likvidaci okenního křídla 
je 30 Kč/1 ks, dveří 50 Kč/1 ks a rámu (okna i dveří) 
10 Kč/1 ks.

Jako doplňkovou službu v rámci provozu sběrného 
dvoru nabízí společnost OZO Ostrava, s. r. o., i prodej 
kompostu a zeleninového substrátu. Cena nebaleného 
kompostu i substrátu činí 18 Kč/25 l, u pytlového pak 
23 Kč/25 l. (red)
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Výzva k posečení 
pozemků

Statutární město Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice, odbor stavebního řádu, 
dopravy a životního prostředí, vykonávající 
přenesenou působnost na úseku rostlinolékař-
ské péče dle § 70 odst. 2 zákona č. 326/2004 
Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších 
předpisů a obecně závazné vyhlášky č. 14/2013 
(Statut města Ostravy), upozorňuje vlastníky 
pozemků nebo osoby, které pozemky užívají 
z jiného právního důvodu, že jsou povinni při 
své činnosti omezovat výskyt a šíření škodli-
vých organismů a chránit pozemky a porost 
na nich před šířením plevelů a činit na vlastní 
náklady opatření k zamezování jejich výskytu. 
První sečení mělo být provedeno do 30. 6. 2015, 
a proto žádáme ty vlastníky pozemků nebo 
osoby, které pozemky užívají z jiného právního 
důvodu, kteří zatím údržbu neprovedli, aby 
tak učinili bezodkladně. Pracovnice odboru 
stavebního řádu, dopravy a životního pro-
středí bude v průběhu následujících dní prová-
dět kontroly. V případě, že nebude provedena 
údržba pozemků, orgán státní správy ve věcech 
rostlinolékařské péče zahájí správní řízení, na 
základě kterého lze uložit pokutu.

Pavla Kolářová, odbor SŘDaŽP

Sběrný dvůr v Radvanicích má již od 
1. června 2015 otevřeno i v pondělí. Hlavním 
důvodem je snaha zamezit nezodpovědným 
občanům v tvorbě černých skládek před brá
nou sběrného dvoru. Za vytváření černých 
skládek občanům hrozí vysoké pokuty.

„Sběrný dvůr v Radvanicích, který až dosud měl 
otevřeno od úterka do soboty, od 1. června nově ote-
vřel svou bránu občanům navíc i v pondělí. Hlavním 
důvodem, proč tuto změnu zavádíme, je snaha 
zamezit stále častějšímu nešvaru nezodpovědných 
občanů, kteří přiváželi odpad před bránu sběrného 
dvoru mimo provozní dobu, zejména během dvou po 
sobě jdoucích volných dnů, tedy v neděli nebo v pon-
dělí, a odpad nechali před vstupem do sběrného 
dvoru,“ vysvětluje důvod rozšíření otvírací doby 
Vladimíra Karasová, mluvčí odpadové společnosti 
OZO Ostrava, která síť sběrných dvorů v Ostravě 
provozuje, a dodává: „Zároveň jsme tím ale chtěli 
vyhovět i požadavkům obvodu, který si přál zajistit 
služby sběrného dvoru občanům v co možná nejdel-
ším časovém období. 

„Všechny obyvatele proto žádáme, aby 
mimo provozní dobu před bránu sběrného 
dvoru odpad nepřiváželi a neodkládali ho 
tam. Tvorbou černých skládek lidé nejen ris-
kují pokutu, ale hlavně ničí životní prostředí,“ 
dodává na závěr jednatel OZO Ostrava Karel 
Belda spolu s poděkováním těm občanům, kteří 
respektují stanovený systém města a nakládají 
s odpady zodpovědně.

Ostravské sběrné dvory jsou určeny všem 
občanům Ostravy, kteří zde mohou zcela bez-
platně (v rámci obecního systému) odložit prak-
ticky všechny složky odpadů pocházejících 

z běžného chodu domácností v množství, které 
se vejde na přívěsný vozík za osobní automo-
bil (jde zhruba o 4 m3 odpadu). Jedná se o tyto 
složky komunálního odpadu: 
• objemné odpady (nábytek, koberce...), 
• nebezpečné odpady (léky, baterie a akumu-

látory, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby 
jimi znečištěné...), 

• separované složky odpadu (papír, plast, 
sklo, nápojové kartony a kovové obaly), 

• starý textil (oblečení, obuv, bytový textil, 
hračky) – za účelem dalšího využití je textil 
nutno odevzdat čistý, suchý, zabalený v igeli-
tových pytlích, 

• zeleň ze zahrádek (tráva, listí, spadané 
ovoce...).
Sběrné dvory také slouží jako místa zpětného 

odběru elektrozařízení. Za úplatu je ve většině 
z nich možné odevzdat také stavební odpady 
a koupit menší množství kompostu a zeminového 
substrátu vyrobeného v kompostárně OZO. 

Ostravské sběrné dvory nejsou určeny pro 
obyvatele okolních měst a obcí ani pro odpad 
z firem.
Provozní doba:

léto  
(duben–říjen)

PO–PÁ 10–20
SO 8–14

zima  
(listopad–březen)

PO–PÁ 10–18
SO 8–12

Další informace:
Mgr. Vladimíra Karasová, tisková mluvčí 

OZO Ostrava s.r.o.
e‑mail: karasova@ozoostrava.cz, telefon: 

596 251 341, 602 183 374

sběrné místo na trávu, 
listí a větve v Bartovicích

Připomínáme našim občanům, že sta-
tutární město Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice ve spolupráci se 
základní organizací Českého zahrádkář-
ského svazu Ostrava ‑Bartovice otevřel už 
v dubnu sběrné místo na trávu, listí a větve 
v areálu ZO ČZS v Ostravě ‑Bartovicích na 
ulici Březová. Sběrné místo bude otevřeno 
až do 30. listopadu 2015 v každou středu 
15:00–18:00 hodin a v každou sobotu od 9:00 
do 12:00 hodin. (red)

OzO rozšířením provozní doby sběrného 
dvoru bojuje proti černým skládkám

Ceny za uložení odpadů ve sběrném dvoře

Centrum pro zdravotně 
postižené informuje

Centrum pro zdravotně postižené morav-
skoslezského kraje, o. p. s., poskytuje sociálně 
aktivizační služby pro osoby se zdravotním 
postižením. Posláním služby je podpora roz-
víjení individuálních schopností a dovedností 
osob se zdravotním postižením, vedoucích 
k začlenění do společnosti, zejména na trh práce. 
Služba je poskytována formou motivačních 
a vzdělávacích aktivit na pracovišti v Ostravě, 
ul. Bieblova 2922/3. V současné době je nabízen 
zejména bezplatný kurz „Základy na počí
tači“, který má 10 individuálních lekcí, jejichž 
náplní je základní ovládání PC, práce na inter-
netu, úpravy textu ve Wordu, tvorba životopisu 
a práce se složkami. Kurz je určen uživatelům 
se zdravotním postižením ve věku od 15 do 64 
let, avšak není vhodný pro osoby s mentálním 
postižením a pro osoby s úplnou ztrátou zraku 
nebo sluchu.

Mimo uvedené jsou nabízeny osobám se 
zdravotním postižením služby osobní asistence, 
individuální bezbariérová doprava, půjčování 
kompenzačních pomůcek a bezplatná sociální 
poradna.

Centrum můžete kontaktovat osobně na 
výše uvedené adrese, nebo telefonicky na čísle 
596 115 318, nebo e‑mailem: sasov@czp‑msk.cz. 
Další informace také najdete na webových strán-
kách www.czp‑msk.cz.

Miroslava Mudrová,  
Centrum pro zdravotně postižené 
moravskoslezského kraje, o. p. s.
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Jak a proč třídit odpad
Přestože většina z nás již považuje třídění 

odpadu za samozřejmost, stále je mezi námi 
dost i těch, kteří odpad netřídí nebo nevědí, jak 
třídit některé složky odpadu správně. 

Jak a proč třídit?
Systém třídění odpadů si města a obce 

stanovují v rámci zákona dle svých vlast-
ních podmínek. V rámci našeho regionu je 
největším poskytovatelem služeb v oblasti 
nakládání s komunálními odpady společnost 
OZO Ostrava, která vlastní unikátní techno-
logie umožňující dokonalejší systém dotřídění 
a zpracování odpadů a která se snaží o to, aby 
co největší procento komunálních odpadů bylo 
dále využito materiálově nebo energeticky. 
Bez spolupráce s občany a bez jejich odhodlání 
třídit by to ale nešlo. Jak tedy správně třídit 
odpady, aby se jich co nejvíce dočkalo dalšího 
zpracování?

Do žlutých kontejnerů patří v případě 
obcí obsluhovaných společností OZO plasty, 
nápojové kartony a kovové obaly. Už před 
několika lety po provedených zkouškách 
různých možností společnost OZO Ostrava 
vyhodnotila systém sběru několika komodit 
do společné nádoby a jejich další dotřídění 
na lince jako ekonomičtější než přidávání 
dalších nádob na již tak ne dost prostorná 
stanoviště a jejich oddělený svoz. I tak by 
totiž v zájmu dalšího zpracování musely 
jednotlivé komodity projít dotřiďovací lin-
kou. Odpad svezený z barevných kontejnerů 
není možno poskytnout přímo zpracovate-
lům, vždy je nutno ho minimálně dočistit od 
nežádoucích příměsí. Z hromady svezené ze 
žlutých kontejnerů se však v prvé řadě třídí 
plasty, které je možno využít materiálově – 
PET lahve a polyetylénové obaly (duté plasty 
a fólie), dále nápojové kartony a plechovky 
(zvlášť hliníkové a železné) – všechny tyto 
obaly pak čistě vytříděné skončí jako nové 
výrobky. Z PETek se vyrábějí zejména silo-
nová vlákna, z tvrdých plastů lisované desky 
či dlaždice, z fólií nové fólie. Z nápojových 
kartonů se získá kvalitní papírové vlákno pro 
recyklovaný papír, kovy jdou do hutí. Zbytek 
plastů se př idává k dalším spal itelným 

odpadům a OZO z nich vyrábí palivo pro 
cementárny – méně kvalitní plasty jsou tedy 
využity energeticky.

K odkládání tříděného papírového odpadu 
slouží modré kontejnery. Dalším způso-
bem, jak se vytříděného papíru může občan 
zbavit, je odvézt ho do výkupny papíru 
a stržit za něj nějakou tu korunu. Může si 
tedy vybrat, který ze dvou systémů sběru 
papíru mu více vyhovuje a aby do modrých 
kontejnerů nebo do výkupen papíru odkládal 
takový papírový odpad, který je dále zpra-
covatelný. Tedy noviny, časopisy, letáky 
a brožury, papírové krabice všeho druhu 
(samozřejmě rozložené, aby v kontejneru 
nezabíraly zbytečně místo), kancelářský 
papír… Výčet vhodných předmětů z papíru 
by mohl pokračovat donekonečna. Nepatří 
sem ale žádný z výše uvedených papírových 
odpadů, pokud je mokrý, umaštěný či jinak 
znečištěný. Na dotřiďovací linku se samo-
zřejmě dostane i t ř íděný papír z modrých 
kontejnerů i výkupen. Tam je dále rozdělen 
podle jednotlivých druhů papíru a předán ke 
zpracování do papíren. 

K vyhazování skla slouží zelené kontej
nery – zvony. OZO sbírá dohromady sklo 
bílé i barevné, protože o dotřídění podle poža-
davků zpracovatelů se postará na své dotřiďo-
vací lince. Do kontejnerů patří lahve, sklenice 
pokud možno bez víček (etikety nevadí) a také 
střepy tabulového skla. Rozhodně sem nepa-
tří porcelán, keramika, zrcadla nebo sklo 
s příměsemi (automobilové, drátěné…). Sklo 
je výborný materiál pro opakované zpraco-
vání na nové skleněné obaly, při němž se nijak 
nemění jeho vlastnosti.

Zjednodušeně by se dalo říci, že to, co 
se nehodí do barevných kontejnerů na tří-
děný odpad, můžeme vyhodit do těch oby-
čejných, které stojí před každým domem. 
Neplatí to ale beze zbytku. Co určitě do běž-
ných popelnic nepatří, jsou veškeré odpady 
nebezpečné, tedy ty, které obsahují látky 
ohrožující životní prostředí. S těmi se totiž 
musí zacházet s největší opatrností a likvi-
dovat je ve speciálních zařízeních, která si 

se škodlivinami umějí poradit. Do běžných 
popelnic kromě odpadů nebezpečných nepa-
tří ani odpad objemný (logicky – nevejde se 
tam) ani staré elektrospotřebiče. A zbytky 
stavebních odpadů či rostlinného materiálu 
ze zahrad taky ne. Ve větších městech je sbí-
rají sběrné dvory, menší obce mají pro jejich 
sběr obvykle sjednán mobilní svoz. Pro sběr 
elektrospotřebičů už dnes existuje hustá síť 
míst zpětného odběru.

Odpad z obyčejných popelnic, tedy směsný 
komunální neboli zbytkový odpad, se nej-
častěji likviduje na skládkách, zvláště tam, 
kde není v dosahu zařízení pro energetické 
využívání odpadu – lidově řečeno spalovna. 
Spoustu energie, která se ve směsném odpadu 
ukrývá, tím pádem zatím nevyužíváme. Proto 
je dobré se před vyhozením jakéhokoli odpadu 
do běžné popelnice zamyslet, zda nepatří do 
některého z barevných kontejnerů nebo do 
sběren – jedině tak totiž zaručíme, že bude 
materiálově či energeticky využit.

Mgr. Bc. Kateřina Šreková
komunikace projektů 

společnosti SILVER B.C., s. r. o.

Jak už jsme vás informovali v předešlých 
číslech RaB novin, rekonstruuje městský 
obvod Radvanice a Bartovice v současné době 
několik objektů. Jedná se zejména o bytový 
dům na ulici Matušínského 2 a 4, kde se prak-
ticky schylují práce ke konci. Proběhla již 
rekonstrukce bytů, pláště budovy i střechy 
s podkrovím a nyní se ještě provádějí sanační 
práce. Předpokládaná doba rekonstrukce je do 
září letošního roku.

V plném proudu jsou také rekonstrukce 
budov základní školy na ul. Trnkovecká a na 
ul. Bartovická. Obě budovy mají již vyměněná 
okna a nyní probíhají práce na fasádě. Zatím 
přes lešení již vykukuje nový „kabát“, kterého 
se však v plné kráse dočkáme v měsíci září. Zde 
bychom chtěli stavby ukončit co nejdříve vzhle-
dem k zahájení nového školního roku, aby práce 
nikterak nezasáhly do jeho klidného a bezpeč-
ného průběhu.

Dále připravujeme rekonstrukce Klubu 
důchodců v Radvanicích a hasičské zbrojnice 
v Bartovicích, kde čekáme na odsouhlasení 
realizace Ministerstvem životního prostředí 
ČR. V nejbližších týdnech bude také zahá-
jena avizovaná výstavba chodníku u zastávky 
Olšák a v měsíci září by měla začít rekonstrukce 
Těšínské ulice v úseku od kruhového objezdu 
s ulicí Fryštáckou až po Hranečník. 

 (red)

rekonstrukce 
v městském obvodě 
pokračují

 Opilec rozbil dveře, pak se šel vyspat do 
sklepa

Dne 1. července 2015 přijal operátor tísňové 
linky městské policie oznámení o muži, který 
kope do dveří bytu volající ženy z Ostravy‑
‑Radvanic. Na místo vyslaným strážníkům 
oznamovatelka (38 let) vysvětlovala, že ve 
sklepě domu se právě nachází její přítel a otec 
jejích dětí, který však před příjezdem hlídky 
kopal do dveří jejího bytu. Ty navíc poškodil 
tak, že nešly pořádně zavřít. Strážníci si všimli, 
že rovněž u vstupních dveří do domu je rozbitá 
skleněná výplň. Žena potvrdila, že tu rozbil také 
její přítel, a to již před několika hodinami. Pro 
výtržníka (39 let) si strážníci došli do sklepa. 
Spal tam opilý na lavičce. Následně ho předali 
přivolaným policistům.

 Usedl za volant přes zákaz řízení
Dne 15. července 2015 projížděla hlídka 

městské policie kolem prodejny v Ostravě‑
‑Radvanicích. V té době od prodejny vyjelo na 
silnici vozidlo, řízené mužem, o němž strážníci 
na základě dobré místní znalosti věděli, že mu 
byl uložen zákaz řízení motorových vozidel. 
Strážníci tedy auto předjeli a zastavili. Při ově-
řování údajů o 27letém řidiči vyšlo najevo, že 
se strážníci nemýlili, dotyčný měl skutečně 
uložen zákaz řízení. Za volantem tedy neměl co 
pohledávat. Jelikož dotyčný porušil úřední roz-
hodnutí, stal se podezřelým ze spáchání trest-
ného činu a strážníci ho proto na místě předali 
přivolaným policistům.

Městská policie Ostrava

městská policie informuje



Málokomu z našeho městského obvodu 
uniklo, že na ulici Těšínské v objektu vedle 
parkoviště vznikl nový obchod s luxusními 
postelemi zn. Saffron. Už z dálky je možné vidět 
reklamní billboard na boku budovy, ze kterého 
je zřejmé, že se nejedná o nějakou obyčejnou 
„prodejnu nábytku“. Při vstupu do moderně 
zrekonstruovaných prostor na vás dýchne vůně 
a novota krásných honosných postelí. 

„Možná si to neuvědomujete, ale Vaše tělo je 
každý den vystavené stresu a zvýšené námaze. 
Aby se dokázalo opět zregenerovat, měli byste 
mu dopřát správný odpočinek a relaxaci. Ručně 
vyráběné postele z přírodních materiálů od 
nás Vám to dokonale umožní,“ uvedla hned 
v úvodu asistentka prodeje Lena Ondruchová 
a hned pokračovala: „Z lékařského hlediska 
jsou stoprocentně přírodní materiály použí-
vané při výrobě Saffron postelí pro lidské tělo 
nejvhodnější. Dokonalá skladba přírodních 
materiálů poskytne Vašemu tělu odpočinek 
v optimální poloze. Z dlouhodobého hlediska 

tak šetříte nejen vaši páteř, ale celý pohybový 
aparát. Revitalizující spánek je základem pro to, 
abyste se cítili ve formě během celého dne.“

Všechna ta lákavá slova jsou snadno pocho-
pitelná, nicméně se běžnému konzumentovi 
zboží vkrádá myšlenka na cenu takového 
luxusu. Překvapivě se vyšplhala nad částku 
sto tisíc Kč. Není zcela obvyklé, aby se do míst, 
kde není kupní síla díky zdejší sociální struk-
tuře obyvatel zrovna silná či výrazná, otevřela 
prodejna s nabídkou tak úzce specializovanou, 
jako jsou luxusní postele. Asistentka prodeje 
však vysvětlila, že cílem vedení firmy nebylo 
umístit prodejnu do centra či do sítě známých 
obchodních řetězců, neboť klientela zákazníků 
je opravdu velmi specifická. Na nákup do pro-

dejny se zákazníci doslova objednávají, neboť 
jejich záměrem je zakoupit právě komoditu dané 
značky. A aby měla asistentka časový prostor 
se zákazníkovi dostatečně věnovat, lze to zajis-
tit pouze mimo centra výrazné koncentrace 
lidí. Z tohoto důvodu si vybrali majitelé dané 
prostory v Radvanicích. Na otázku, kdo jsou ti 
specifičtí zákazníci, asistentka odpověděla, že 
jsou to především lékaři a právníci nebo movití 
majitelé firem. Lze tak s trochou nadsázky kon-
statovat, že díky nabídce produktu této firmy 
navštíví náš městský obvod movitá klientela, 
která by jinak do zdejších míst nepřijela. Avšak 
i pro méně movité zákazníky lze nabídku postelí 
uskutečnit. Prodejna prodává své zboží také 
s možností využití splátkového prodeje. Už 
jenom návštěva uvedených prostor je výjimeč-
ným zážitkem. Hraje tam relaxační hudba, na 
obrazovce běží reklamní projekce, na stole hoří 
voňavé svíčky, což dokonale nabudí atmosféru 
příjemného spánku. Asistentka umožní do kte-
rékoliv postele zákazníkovi ulehnout. Zákazník 

si samozřejmě může zakoupit konkrétní postel 
z prodejny, ale nebývá to obvyklé. Spíše si nechá 
vyrobit postel novou přímo na míru v dodací 
lhůtě cca 4 týdny.

Firma je schopna poskytovat 30letou záruku 
na všechny postelové rámy. V segmentu luxus-
ních postelí najdete koňské žíně, které patří 
mezi nejlepší používané materiály. Koňské žíně 
mají vynikající absorpční a ventilační schop-
nosti. Duté koňské žíně dokonale odvádí vlhkost 
a zůstávají okamžitě suché. Tato rychleschnoucí 
vlastnost je pro postel nepostradatelná a zaru-
čuje suchý spánek při optimální teplotě. Navíc 
díky svému tvaru působí jako malé pružiny, 
čímž udržují postel stále měkkou a pružnou. 
Koňské žíně se získávají šetrným česáním koň-
ských hřív a chvostů. Na získání koňských žíní 
potřebných pro výrobu jedné Saffron postele je 
potřeba v průměru 2 000 česání. Velkou výho-
dou koňských žíní, jako i ostatních přírodních 
materiálů používaných v Saffron postelích, je 
neuvěřitelně dlouhá životnost. Mezi další patří 
kašmírová vlna. Vyrábí se z jemné česané vlny 
koz žijících na úpatí Himalájí. Kašmír je výji-
mečný díky svojí hebkosti a izolačním schopnos-
tem. Oproti vlně se vyznačuje vyšší hřejivostí. 
Kašmír se používá na vybraných Saffron poste-
lích ve vrchních vrstvách matrací a topperů. 
Tím dodává uživateli pocit exkluzivní jemnosti 
a zároveň zaručuje optimální teplotu během 
spánku. Jen málo lidí na světě si může dopřát 
spánek na kašmírové posteli. V neposlední řadě 
se pro výrobu postelí používá vlna, bavlna a pří-
rodní kaučuk.

K postelím lze v prodejně dokoupit i doplňky 
– drobný nábytek a povlečení z husího peří. Lze 
si objednat i dětské sety na míru.
Kontakt:
Saffron Ostrava
Těšínská 1400/291, Ostrava‑ Radvanice 716 00
Tel.: 722 219 219, E‑mail: ostrava@saffronbeds.com
Otevírací doba: Po–Pá 10:00–18:00 
Vedoucí: Adam Michna
http://www.saffronbeds.com/cs‑CZ

Text a foto: Kateřina Tomanová
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serIÁl
představujeme podnikatele 

v obvodu

V radvanicích máme prodejnu luxusních postelí

OzNÁmeNÍ 
O lIsOVÁNÍ OVOCe
ČZS Radvanice oznamuje, že lisování ovoce 
začne v sobotu dne 15. 8. 2015 
od 8,00 hod. do 12,00 hod.
Pravidelně ve dnech:
středa 15,00 hod.–17,00 hod.
sobota 8,00 hod.–12,00 hod.
Další informace na telefonních číslech: 
775 920 939, 605 974 851

Za výbor ČZS
Miroslava Pěčková

Cvičení jógy nejen 
pro seniory

Od 21. září 2015 bude v prostorách Klubu 
důchodců v Bartovicích (vedle MŠ Za Ještěrkou) 
od 17 hodin probíhat cvičení jógy. Zacvičit si 
může přijít každý v jakémkoliv věku. Budeme 
cvičit každé pondělí. Není třeba se nikde hlásit, 
stačí přijít osobně. Vstup je zcela zdarma.

Lumír Adamus

Dne 25. května 2015 byli senioři bartovic-
kého klubu důchodců na zájezdě v bruntálském 
zámečku na Uhlířském vrchu. Po prohlídce 
zámečku příjemně poseděli na obědě v restau-
raci Farma v Moravském Kočově u chutného 

jídla. Všichni byli spokojeni, ještě když počasí 
po celý den přálo. 

Účastníci zájezdu děkují městskému obvodu 
za příspěvek na tuto cestu.

Lumír Adamus

zájezd bartovických seniorů



12.8. 15.00 19. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář starostky

21.8. 18.00
ČSV Radvanice-
Bartovice, výborová 
schůze

26.8. 15.00 20. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář starostky

30. 8. 20.00
Letní kino – dvůr 
radnice v O.-
Radvanicích

RaB noviny 

v měsíci srpnu

Kalendář
událostí

Naši jubilanti v srpnu 2015
Blahopřejeme!

Hana Tomicová, Anna Rácová, Marcela Tomášková, 
Dalibor Pavelek, Dušan Baláž, Jitka Beníková, Pavla 
Dudová, Oldřiška Bergerová, Milan Buchta, Antonín 

Král, Libuše Lankočí, Ivan Černadara, Dagmar 
Pulchartová, Jaroslav Mičík, Petr Turek, Vítězslav 

Procházka, Bohuslav Zych, Karel Černohlávek, 
Miroslav Fistr, Alenka Jakšová, Olga Kaizarová, 

Mojmír Pokluda, Věra Čížová, Václav Duda, 
Eduard Šlimar, Jaroslav Kain, Josef Mlýnek, Jana 
Káňová, Bohumír Ivanský, Ludmila Slívová, Josef 

Jaška, Jindřiška Bolková, Marie Kmentová 
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 31. 7. 2015 uplynulo 50 let od 
tragického úmrtí paní 

Aničky Koňaříkové 
z O.‑Radvanic. 
S láskou a úctou vzpomínají dcera 
a synové s rodinami.

Dne 13. 8. 2015 s bolestí v srdci vzpomeneme 
nedožitých 90 let naší maminky, prababičky, tety 
a švagrové paní 

Boženy Havláskové,
spoluzakladatelky Klubu důchodců 
v O.‑Radvanicích. Zároveň jsme dne 27. 1. 2015 
vzpomněli 5. výročí jejího úmrtí. 
S láskou a úctou vzpomíná dcera Alena, syn Aleš, 
pravnuci Ríša a Ingrid Folvarční, rodina Čajkova 
a Šikova. Kdo jste ji znali, zavzpomínejte s námi. 
Dcera Alena. 

Krásné životní jubileum

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 22. 8. 2015 oslaví svých krásných 50 
let pan 

Dalibor Pavelek. 
Hodně štěstí, zdraví a pohody přeje 
manželka Ingrid, rodiče Pavelkovi, 
synové, dcera a vnoučata Benedikt 

a Damián. 

Vítání občánků
V sobotu dne 20. června 2015 slavnostně 

přivítala v naší obřadní síni radnice starostka 
Šárka Tekielová a matrikářka Šárka Krkošková 
nově narozené občánky našeho městského 
obvodu. Rodiče, jejich nejbližší a přátelé při‑
jali pozvání na slavnostní vítání občánků milé 
Natálky, Sofinky, Tinky a milého Alexeje, 
Jiříčka, Jonáška a Davídka. Naším nejmenším 
si připravily milé vystoupení děti z radvanické 
mateřské školy pod vedením paní učitelky 
Simony Slížkové.

Po zhlédnutí kulturního programu paní 
starostka rodičům dětí pogratulovala, předala 
jim věcný dar a mamince květinu. Rodiče se 
zapsali do naší pamětní kroniky a nechali se 

s miminkem vyfotit u kolébky. Příjemnou slav‑
nostní atmosféru celého obřadu zdokumentoval 
pan Roman Pecháček na společné CD, které 
si rodiče mohou vyzvednout na sekretariátě 
úřadu. Celý obřad také zachytila regionální tele‑
vize a je k nahlédnutí prostřednictvím interne‑
tových stránek www.radvanice.ostrava.cz nebo 
na adrese www.tvova.cz.

Šárka Krkošková, odbor OaVV

Krásné životní jubileum devadesát let osla‑
vila paní Anna Kaifoszová, která přivítala 
návštěvu paní starostky ve zdravotní i osobní 
pohodě. Jubilantce srdečně pogratulovaly paní 

starostka Šárka Tekielová a matrikářka Šárka 
Krkošková a popřály oslavenkyni do dalších let 
pevné zdraví, životní elán a stále dobrou náladu. 
 Šárka Krkošková, odbor OaVV
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Dlouho očekávaná chvíle konečně nastala, 
a to ve čtvrtek 18. 6.

Celá mateřská škola vyrazila na výlet do 
Teplic nad Bečvou – lázeňského městečka. Ráno 
se všechny děti sešly s plnou výbavou, batůžky, 
pláštěnkami a sladkostmi. A mohli jsme vyra-
zit.

Na cestu jsme jeli dvěma autobusy, netrvala 
dlouho, byla veselá a plná očekávání. Za nece-
lou hodinu jsme byli na místě. A protože nám 
po cestě pěkně vyhládlo, našli jsme si místo 
v lázeňském parku a pořádně se posilnili na další 
„výšlap“. A ten tedy byl! Po krátké procházce 
po kolonádě jsme se dostali na cestu, která 
vedla k aragonitovým jeskyním. Stoupání bylo 
velké, ale všichni jsme ho zvládli. U jeskyně 
jsme se rozdělili na dvě skupiny a vyrazili za 
dobrodružstvím. Po pokynech, které nám dala 
paní průvodkyně, jsme začali sestupovat do 
útrob jeskyně. Schodů bylo mnoho, ale strachu 
málo. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí, 
viděly, jak vypadá „koblihová…“, pozorovaly 
hořící kahan, který uhasil plyn, a posvítili jsme 
si na krásný aragonit. Všichni jsme si sáhli na 
„zkamenělého skřítka“ (krápník) a doufáme, 
že se nám přání splní.

Celou tu krásu jsme šli společně zajíst do 
krásné restaurace. Oběd byl výborný, Kropáčův 
pramen podávaný k pití také a hlavně jsme 
jedli na čerstvém vzduchu, což se dětem velmi 

líbilo. Poslední zastávkou byla pro předškolní 
děti hranická propast. Cesta lesem byla krásná 
a propast opravdu hluboká. Mladší děti si mezi-
tím prohlédly krásy kolem řeky Bečvy a poté 
jsme se společně vydali na zpáteční cestu. Byla 
krátká a tichá, protože ji skoro všechny děti 
prospaly.

Těšíme se na další společný výlet a nové 
zážitky.

Bc. Renata Karpíšková
učitelka

Cesta za netopýry a strašidly  
aneb Jak jsme jeli na výlet

HerNÍ OdpOledNe 
s TreNdUmem

Poslední prázdninovou sobotu nemusíte 
sedět doma a truchlit, že brzy začíná škola 
a končí dovolená. Můžete s námi strávit poho-
dové odpoledne plné her. Nezisková orga-
nizace Trendum o.p.s. již nějaký čas působí 
v prostorách radvanické fary. Zabýváme se 
neformálním vzděláváním dětí, mladých 
i dospělých, zaměřujeme se na velké meziná-
rodní projekty a mimo jiné také máme klub des-
kových a karetních her Deskolamy. Naše herní 
vybavení nabízí velkém množství her a akti-
vit. Proto jsme se rozhodli pozvat vás, malé 
i velké, v sobotu 29. srpna 2015 od 14:00, abyste 
si s námi mohli užít herní odpoledne. Akce se 
bude konat před kostelem v Radvanicích a na 
přilehlé zahradě. Budete mít možnost vyzkou-
šet si řadu netradičních her. Mezi naši chloubu 
patří nekonvenční dřevěné i jiné outdoorové 
hry jako Kubb, Kan Jam, Spikeball nebo třeba 
Holland Biliard. Pokud máte rádi deskovky, 
můžete si je zahrát právě s námi. Že to zní zají-
mavě? Tak neváhejte a přijďte si s námi hrát.
 Veronika Geryková
TRENDUM, o.p.s. 
Těšínská 236/244, 716 00 Ostrava ‑Radvanice 
trendum.ops@gmail.com, www.trendum.cz

I. C informuje 
V pátek 19. 6. 2015 jsme navštívili opět knihovnu v Radvanicích. Do 

knihovny jsme se velmi těšili, protože jsme věděli, že nás čeká ukončení 
celoročního projektu „Už jsem čtenář“. V průběhu celého školního roku 
byly naše návštěvy knihovny pravidelné a velmi zajímavé. Vždy jsme měli 
možnost si prohlédnout nové knihy a časopisy, také si je vypůjčit a zároveň 
jsme se dozvěděli mnoho zajímavého a poučného, např. jak se správně 
chovat v různých situacích, názvy mláďat, dávná a neobvyklá řemesla, 
téma Velikonoce a jejich tradice a zvyky, řešili jsme také různé kvízy 
a hádanky. Na závěr každé návštěvy jsme vyráběli různé předměty na 
památku. Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní knihovnici Petře 
Růžičkové a paní knihovnici Bc. Radce Tvrdé za vždy vřelý přístup a přá-
telskou atmosféru. Již nyní se těšíme na další společné setkání v knihovně 

v dalším školním roce. 
ZŠ Vrchlického 

Mgr. Radmila Sulková 
třídní učitelka I. C 
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dĚTI dĚTem
Malí herci z dramatického kroužku při ŠD 

na ZŠ Vrchlického si připravili jako každoročně 
své představení pro děti z radvanické mateřské 
školy. Někteří z nich hráli pohádku o zlobivé 
Saxaně dokonce pro své mladší sourozence. 
Moji herci se v průběhu školního roku již něko-
likrát poprali se svou trémou, takže červnové 
představení ve školce se jim už docela povedlo. 
Tuto akci navštívili také paní starostka Šárka 
Tekielová a pan místostarosta Aleš Boháč, kteří 
dětem předali po vystoupení malé dárečky. Také 
televize Fabex natáčela šikovné herce.

Dne 17. června na nás pak čekalo dosud nej‑
významnější předsavení. V kině Vesmír totiž pro‑ 
bíhala tradiční přehlídka činnosti ŠD „Matička 
2015“. Již celé desetiletí připravuje paní Simona 
Kupcová Jánská tuto přehlídku nejen v rámci 
Ostravy. Já jsem se s dětmi účastnila všech ročníků 
ve Vesmíru, v KD Akord a předloni v menším roz-
sahu i u nás v KD Bartovice pod záštitou měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice. 

Někdy jsme vystoupili s tanečky, jindy s kyta-
rou, ale vždy se nám tato akce velice líbila. 

Po poledni 17. června se začaly k Vesmíru 
sjíždět děti z různých škol z Ostravy, ale také 
z Hlučína a z Opavy. Pak proběhly prostorové 
zkoušky a generálka Matičky. Zhlédli jsme 
ostatní školy s orientálními tanci, aerobikem, 
dětem se líbil i pěvecký soubor paní učitelky 
Burdové. V 16 hodin odpoledne již rodiči zapl-
něný sál překvapeně reagoval na nádherná 
vystoupení, skvělé kostýmy. Někteří rodičové mi 
pak povídali, že ani nemohli poznat svoje dítko, 
jak suverénně před plným kinosálem vystupuje.

Radvaničtí šikulové zahráli velice vtipně 
svoje scénky v pohádce „Saxana světem filmů 
a pohádek“. Už jsme tuto naši vlastní drama-
tizaci hráli rodičům i spolužákům. Ve Vesmíru 
děti hrály skvěle a ještě lépe tančily. Zkrátka 
jsme dokázali zase jednou široké veřejnosti 
napravit obecné povědomí o činnosti mnohých 
školních družin. Akce měla podle mého mínění 
veliký úspěch. Děti si hrdě odnesly své medaile 
a já pohár pro družinu. Už se moc těším, co děti 
vymyslí na příští ročník Matičky. A na malé 
princezny, piráty i čarodějnice se přijďte podí-
vat na Radvanické slavnosti.

Lenka Laštuvková 
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Vůně benzínu, dobře připravená trať, slu-
nečné nebe nad hlavou. Mezinárodní závody 
silničních motocyklů na Okruhu Františka 
Bartoše v Radvanicích, které se jely o víkendu 
11. a 12. července, se vyvedly. Závody nepo-
strádaly ani potřebnou dávku adrenalinu, ani 
nový rekord trati, který vytvořil Marek Červený 
v třídě do 600 ccm. Nejrychlejší čas okruhu má 
nyní hodnotu 1:41,5 min. 

Slavnostního zahájení se zúčastnila paní sta-
rostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 
Šárka Tekielová, pan místostarosta Aleš Boháč, 
syn Františka Bartoše Luděk, akademický 
sochař a sběratel historických motocyklů pan 
Miroslav Rybička a viceprezident Autoklubu 
ČR Martin Sodomek.

Závodu se účastnilo celkem 151 závod-
níků, z toho 3 Švédové, 6 Němců, 9 Slováků 
a 3 Rakušané. Pořadatelům i závodníkům přálo 
slunečné a teplé počasí, čehož diváci náležitě 
využili během obou dnů a přišli v hojném počtu.

Pořádající RABA Motosport se dočkala 
korunovace na stupních vítězů, když ve třídě kla-
sik do 175 ccm zvítězil už podruhé její člen Jiří 
Obtulowicz. Jak už jsme výše uvedli, absolutním 

vítězem se stal suverénně vítěz třídy do 600 ccm 
Marek Červený, který zároveň vytvořil traťový 
rekord, když 3,5 km dlouhý závodní okruh pro-
jel průměrnou rychlostí 124 km/h. Závod sajd-
kár stejně jako vloni vyhrála posádka Radomír 
Šimek a Jiří Šimek. Závod Klasik 350 ccm 
vyhrál Vítězslav Hatan na Yamaze, který vyhrál 
doposud všechny závody této třídy. Bohužel 
se však nedařilo domácí posádce Richard Bílý 
a Milan Kostiuk. 

Radvanice se tak staly svědkem korunovace 
nových mistrů a vicemistrů České republiky, 
když novým mistrem České republiky pro rok 
2015 se stal Libor Kamenický. Během tréninko-
vých a závodních jízd došlo k několika pádům 
jezdců, ale naštěstí se vše obešlo bez vážného 
zranění. 

Výsledky závodu:
600 ccm Marek Červený, CZ, Kawasaki 
Supermono Daniel Zoernweg, D, MZ  
Twin Michal Dokoupil, CZ, Kawasaki 
125 GP Michal Savinkov, CZ, Honda 
125 SP Martin Sedlo, CZ, Cagiva 
250 Sport  Jan Vysloužil, CZ, Aprilia 
Sajdkáry   R. Šimek – J. Šimek, CZ, Jawa 
Klasik 175  Jiří Obtulowicz, CZ, ČZ 
Klasik 250  Marek Koudelka, CZ, Yamaha 
Klasik 350  Vítězslav Hatan, CZ, Yamaha 
Klasik 500  Kamil Bruckner, CZ, Honda 
Klasik 750 Vavřín Pátek, CZ, Moto Guzzi

Děkujeme občanům, kteří i přesto, že nefandí 
motosportu, tolerovali motocyklové závody 
a omlouváme se za případné komplikace, které 
závody způsobily.

Ing. Jan Lindner, tajemník závodu
Foto: Roman Pecháček 

7. ročník závodu Okruh Františka Bartoše



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

Již 8. ročník akce Hrad žije první pomocí se uskuteční 13. září od 9:00 na Slezkoostravském 
hradě. Hlavní program bude jako vždy soutěž nezdravotnických složek Integrovaného 
záchranného systému. Během soutěže je pro dospělé i nejmenší návštěvníky připra-
ven bohatý doprovodný pro -
gram. Pro děti to bude tradiční 
Nemocnice pro medvídky, kde se 
děti seznámí formou hry s první 
pomocí, dále je čeká malování 
na obličej, maskování zranění, 
zábavná trasa plná překvapení, 
aktivity připravené Městskou 
pol ici í  Ost rava ,  Hasičsk ý m 
záchranným sborem MSK nebo 
Hit rádiem Orion. 

Pro dospělé jsou připraveny 
preventivní stánky, kde si budou 
moci změřit krevní tlak, hladinu 
cukru v krvi, vyzkoušet si první 
pomoc na f igurínách a mnoho 
dalších. Svou techniku a dyna-
mické ukázky představí např. 
Speciální pořádková jednotka 
Policie ČR, Vodní záchranná 
služba, Celní úřad, Hlavní báň-
ská zách ran ná st an ice nebo 
Hasičský záchranný sbor MSK. 

N á v š t ě v n í c i  s e  m o h o u 
t ě š i t  t a ké  n a  z á s a h  s lož e k 
Integ rovaného zách ranného 
systému při simulaci dopravní 
nehody. (red)

Hrad žije první pomocí

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

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. 

UHELNÉ SKLADY
ŠENOV

AUTODOPRAVA – PRODEJ SYPKÝCH 
MATERIÁLŮ 

BÝVALÝ AREÁL VOKD
ČERNÉ OKD, KOKS, HNĚDÉ BILINA, MOST
HNĚDÉ UHLÍ DO AUTOMATICKÝCH KOTLŮ

ZE ZASTŘEŠENÉ HALY
DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI S PROVOZEM 

AUTOMATICKÝCH KOTLŮ
VÁŽENO NA KALIBROVANÉ DIGITÁLNÍ 

AUTOVÁZE
VÝHRADNĚ ČESKÉ UHLÍ

Polské – NEVEDEME
Po–Pa: 7:30–15:00 hod.

Web-ceník: prodejuhlicz.cz
INFO: tel. objednávky:

Po–Ne: 6:00–19:00 hod.
Tel.: 608 827 288

ARBOR MORAVIA    
LETNI KY SLEVA 20%
Okrasné stromy, ke e a r že Palivové d íví:
Ovocné stromky a ke e, trvalky špalky 600,-/prms
Hnojiva, substráty, post iky štípané 700,-/prms
Otevírací doba: Po-Pá 8-17, So 8-12
Pet vald, Klimšova 1878, tel. 605 248 998, 59 654 20 98

Další ročník AVON POCHODU OSTRAVA 2015 
se uskuteční v sobotu 5. 9. 2015 v Ostravě ‑Porubě, 
na Hlavní třídě. Tato charitativní akce si klade za 
cíl zvýšit u široké veřejnosti povědomí o možnos-
tech prevence a léčby onemocnění rakoviny prsů 
u žen i mužů

Loňský AVON POCHOD OSTRAVA se usku-
tečnil dne 31. 5. 2014 rovněž v Ostravě ‑Porubě na 
Hlavní t ř ídě a těšil se velké pozornosti a účasti 

aVON pochod Ostrava 2015
široké veřejnosti z řad obyvatel Ostravy 
a  p ř i l e h lé ho  okol í  a  t a ké  oby va t e l 
Moravskoslezského kraje. Loňského roč-
níku se účastnilo kolem 2500 lidí. Akci 
v loni podpořilo statutární město Ostrava 
a řada městských obvodů města Ostravy, 
včetně městského obvodu Radvanice 
a Bar tovice. Na akci vystoupili lékař i 
Městské nemocnice Ostrava, dále lékaři 
z Fakultní nemocnice Ostrava, představi-
telé statutárního města Ostravy a jednot-
livých městských obvodů, dále populární 

osobnosti – zpěvačky Monika Absolonová, 
Markéta Konvičková, Ellis, zpěvák Daniel 
Mrózek, tanečníci, bubeníci Jumping 
Drums, klaun Hopsalín a řada dalších. 
Dětskou „hrací zónu“ připravilo na akci 
Rádio ČAS. Mediálními par tnery akce 
byly noviny DENÍK a Rádio ČAS.

Budeme rádi, když se do akce svou účastí 
zapojí také občané Radvanic a Bartovic 
zakoupením trička AVON POCHOD, které 
slouží jako vstupenka do pochodu.

Daniel Fňukal
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XXI. BARTOVICKÁ POUŤ KE SV. ANNĚ 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PSÍHO HŘIŠTĚ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Fota: Roman Pecháček Q


