
Ještě na začátku školního roku probíhaly 
závěrečné práce na dvou budovách základní 
školy Vrchlického, a to na odloučeném praco
višti v Bartovicích a na odloučeném pracovišti 
na Trnkovci. Obě budovy byly posledními ze 
školských zařízení v našem městském obvodě, 
které doposud nedostaly nový kabát. 

Budova školy v Bartovicích byla dokončena 
o několik málo dnů dříve a její fotografie byly 
vyobrazeny v minulém čísle RaB novin. Můžeme 
však připomenout, že zde došlo ke kompletnímu 
zateplení budovy spolu s krásnou fasádou, která 

vyobrazuje na jedné straně strom s jablky a na 
druhé straně budovy jsou „rozsypaná“ písmena 
a číslice. Kromě prací na fasádě budovy byla 
dále vyměněna okna, rekonstruována kotelna 
a vymalovány některé vnitřní prostory školy. Na 
tuto rekonstrukci navázala již avízovaná úprava 
zahrady školy, kde v současné době probíhá její 
revitalizace pro využití a edukační účely žáků. 

Na Trnkovci se budova také již dostala do 
finále se svou rekonstrukcí. Určitě pohled kolem
jdoucích přitáhne obrovská duha, která přesa
huje přes fasádu školy. Došlo tak k oživení nejen 
samotné budovy školy, ale i celého místa. Zadní 
část budovy je pak vyzdobena obrázky barev
ných balónků. I v této škole došlo k výměně oken 
a rekonstrukci kotelny. Také se rekonstruovala 
střecha, přes kterou ještě nedávno zatékalo. 

Jak uvedl místostarosta Aleš Boháč: „Jsem 
osobně rád, že když se na městě připravovaly 

projekty, které by mohly získat peníze z evrop
ských dotací na zateplení budov, patřil náš měst
ský obvod mezi dobře připravené. Byli jsme tak 
zařazeni do celoměstské akce Ekotherma IV, 
která byla dofinancována městem. Díky tomu 
měl městský obvod náklady převážně jen s pro
jektovou přípravou a ostatní finance plynuly 
z jiných zdrojů.“  Šárka Tekielová, starostka
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Pozvánka na 
adventní koncert

S  b l í ž í c í m  s e  a d ve n t n í m  č a s e m 
a Vánocemi obvykle přichází i období plné 
shonu a pošmourného počasí. Avšak pro 
chvíli odpočinku a vychutnání předvánoční 
atmosféry plné klidu a pohody neodmysli
telně patří každoroční adventní koncerty 
pořádané naším městským obvodem.

Letošní koncert se bude konat v neděli 
20. 12. 2015 od 17 hodin v Husově sboru 
na ul. Menšíkové v Radvanicích a lidé 
se mohou těšit na vánoční recitál Standy 
Hložka. Zastavte se tedy zaposlouchat do 
příjemných tónů vánoční hudby a zpříjemnit 
si adventní čas. Šárka Tekielová, starostka

Už počtvrté se před radnicí našeho měst
ského obvodu rozsvítí vánoční strom, který na 
Štědrý den splní několika dětem jejich vánoční 
přání. Letos se bude vánoční strom rozsvěcet ve 
středu 2. 12. 2015 v 17 hodin. Součástí celého 
podvečera bude i hudební vystoupení, kde si 
děti společně s rodiči mohou zazpívat vánoční 
koledy. Děti si budou moci napsat své přáníčko 
Ježíškovi, které vloží do schránky umístěné pod 

vánočním stromem. Vedení městského obvodu 
pak několika vylosovaným dětem přání na 
Štědrý den splní.

Akce má vždy neopakovatelnou atmosféru 
obohacující dospělé a hlavně děti. Proto se 
přijďte na chvíli zastavit a strávit příjemné oka
mžiky, které rozsvěcení vánočního stromu při
nášejí. 

Šárka Tekielová, starostka

Pozvánka na Mikuláše
Městský obvod jako každoročně nabízí 

možnost zajištění bezplatných služeb čerta 
a Mikuláše, kteř í by v případě Vašeho 
zájmu mohli společně s anděly navštívit 
i Vaši domácnost. Tuto možnost nabízíme 
ve dnech 4. a 5. 12. 2015 vždy v odpoled
ních a podvečerních hodinách. Pokud máte 
o tuto službu zájem, je potřeba se nahlásit 
emailem na adrese jsedlakova@radva
nice.ostrava.cz, případně telefonicky na č. 
599 416 122. V žádosti, prosím, uveďte Vaše 
jméno, adresu, telefonický kontakt, požado
vané časové rozmezí návštěvy, jména a věk 
dětí. Tato akce je vhodná spíše pro menší 
děti, ideálně do 10 let. Balíčky pro děti při
vezeme sebou. Termín podávání přihlášek je 
do pondělí 30. 11. 2015. (red)

Rozsvícení vánočního stromu

Další školní budovy dostaly nový kabát
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Z jednání místní samosprávy

Statutární město Ostrava, měst
ský obvod Radvanice a Bartovice 
ve spolupráci se ZO ČSZ Ostrava
Bar tovice položilo pomyslný 
základní kámen k nové tradici spo
lupráce mezi městským obvodem 
a občany, když se ujalo pořádání 
1. ročníku „RaB ŠTRÚDLOVÁNÍ“. 
Celá akce spočívala v tom, že si 
lidé mohli přihlásit svůj vyrobený 
štrúdl do soutěže a ten pak následně 
donést upečený v pátek 16. 10. 2015 
do Společenského domu v Bartovi
cích k degustaci a hodnocení 
poroty.

Do nové tradice se zapojily 
nejen místní hospodyňky, ale i žáci zdejších 
mateřských škol a základní školy, kteří pekli 
záviny spolu se svými pedagogy a kuchařkami 
po jeden celý den ve školní jídelně nebo doma. 

V přilehlé místnosti velkého sálu společen
ského domu se tak nahromadilo celkem 85 sou
těžních štrúdlů, nakrájených na 1 700 kousků. 
Vůně už zdálky aktivovala chuťové pohárky 

všech přítomných. V dopoledních hodinách při
šly ochutnávat děti, pro které byl připraven ve 
velkém sále dopolední program Teatro di Balloni 
a Šaškárny s. r. o. Původně měl být vyhlášen 
nejlepší „třídní“ závin, ale výtvory dětí byly 
tak nádherné, že by byla škoda je neukázat také 
v odpoledním a večerním programu pro dospělé.

Odpolední část akce zahájila paní starostka 
městského obvodu Šárka Tekielová spolu s před
sedkyní ZO ČSZ OstravaBartovice paní Hanou 
Halovou. Obě dámy jmenovaly sedmičlennou 
odbornou porotu, v jejímž čele stál známý novi
nář a publicista Josef Klíma. Poté se odebrala 
porota degustovat vzorky a vybírat ty nejlepší. 
Přítomné v sále mezitím bavila k tanci a posle
chu hudební skupina MOTIVACE.

Když porota vybrala tři nejlepší štrúdly, mohli 
začít ochutnávat i ostatní účastníci akce a hlaso
vacími lístky dát hlas výrobku, který jim chutnal 
nejvíce. Nutno podotknout, že se jistě nehodno
tila pouze chuť, ale i vzhled, kreativita a nápa
ditost vystavených kousků. Do užšího výběru 
u odborné poroty se dostalo celkem 20 výtvorů, 

kdy první místo nakonec obsadil 
masový štrúdl paní Machové, 
druhý byl tvarohovopovidlový 
štrúdl paní Holcové a třetí vyhod
nocený byl překládaný štrúdl 
s mákem, tvarohem a jablky od 
paní Borkovské. Všechny t ř i 
dámy si odnesly věcné ceny, které 
věnoval městský obvod. Diváci 
v sále naopak hlasovali svými 
251 platnými hlasy (hlasovalo 97 
osob) a vybrali na prvním místě 
štrúdl z perníkového těsta od 
paní Halové, na druhém místě se 
umístil krásný netradičně zaple
tený štrúdl s nutelou ve tvaru kvě

tiny od slečny Tekielové a třetí byl štrúdl zelňák 
pikant ze školní jídelny MŠ Radvanice. Také 
zmínění výherci získali cenu – krásný slaměný 
věneček.

Josef Klíma pak přítomné bavil veselými his
torkami ze své novinářské a publicistické práce, 
odpovídal na zvídavé otázky přítomných dam 
a nakonec uspořádal krátkou autogramiádu. 
Pak se až do pozdních večerních hodin účastníci 
bavili u příjemné hudby skupiny MOTIVACE.

Pořadatelé měli obrovskou radost z počtu 
přihlášených štrúdlů do soutěže a také z velké 
účasti na akci. Věříme, že se tak vytvořila do 
budoucna krásná tradice semknutosti zdejších 
občanů, které spojuje nejen práce na zahrádce, 
ale také v kuchyni.

Ještě je nutné zmínit nádhernou výzdobu 
sálu v krásných podzimních barvách a prodejní 
výstavu různých dekoračních předmětů v před
sálí společenského domu. To vše vytvořilo pří
jemnou atmosféru a dokreslilo kolorit dobré 
pohody, která v Bartovicích zavládla. (red)

Nový chodník 
na Olšáku

K autobusové zastávce Olšák, která stojí na 
rozhraní Radvanic a Bartovic, byl vybudován 
zcela nový chodník od ulice Bémovy. Celá léta 
zde chodili občané jen po krajnici vozovky, což 
není zcela bezpečné už vzhledem k narůstající 
frekvenci projíždějících automobilů po ulici 
Těšínské mezi Ostravou a Šenovem, respektive 
Havířovem. Zde by stálo za zmínku zdůraznit 
předpokládanou cenu stavby dle projektu, která 
činila částku 840 380 Kč, avšak cena konečná 
u firmy, která zakázku vysoutěžila ve výběro
vém řízení, byla téměř o polovinu menší, tedy 
471 641 Kč. Přesto tato nižší cena nikterak neu
brala na kvalitě nového chodníku.

Zároveň v současné době probíhá výstavba 
nového chodníku u Ozdravného centra Ještěrka 
směrem k Večerce v Bartovicích.  (red)

Jak už jsme v některém z předešlých čísel 
RaB novin uvedli, městský obvod rekonstruoval 
další bytový dům, tentokrát na ul. Matušínského 
2 a 4 v Radvanicích. V současné době jsou již 
všechny práce ukončeny. Došlo k provedení 
kompletního zateplení domu s novým provede
ním fasády, osazení závěsných plynových kotlů 
včetně nového rozvodu ústředního vytápění. 
Dále byla provedena nová elektroinstalace ve 
sklepních prostorách a k bytovým rozvadě
čům, repase vstupních dveří, výmalba chodeb, 

výměna oken v 1. PP, provedena izolace spodní 
stavby a nová plechová krytina. Realizaci pro
jektu zajistila stavební firma Slonka a.s, která 
byla vybrána na základě výběrového řízení. 
Celkové náklady realizace projektu byly ve výši 
cca 4,6 mil. Kč. Rekonstrukce bytového domu 
na ul. Matušínského 2, 4 v Radvanicích byla 
hrazena z rozpočtu městského obvodu.

Fotografie, které zachycují stav domu před 
jeho rekonstrukcí a nyní, najdete na zadní straně 
novin.  (red) 

Další bytový dům po rekonstrukci

Rada městského obvodu na své 22. schůzi 
konané dne 23. září 2015
• projednala návrh obecně závazné vyhlášky, kte

rou se reguluje provozování loterií a jiných podob
ných her na území statutárního města Ostrava,

• rozhodla o zadání veřejné zakázky malého roz
sahu pod názvem „Provedení zimní údržby míst
ních komunikací a ploch na území městského 
obvodu Radvanice a Bartovice“ ,

• rozhodla o uzavření smlouvy na prodej CITY 
bloků se společností Ostravské komunikace,

• projednala návrh na nominaci na ocenění paní 
Miroslavy Pěčkové v IX. ročníku ankety „Senior 
roku“, kterou vyhlašuje statutární město Ostrava.

Rada městského obvodu na své 23. schůzi 
konané dne 7. října 2015
• souhlasila s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě 

o dílo č. 0237/2014 ze dne 27. června 2014 na sta
vební práce pod názvem „Výstavba chodníku 
ul. Těšínská v úseku od ul. Bémova po zastávku 
Olšák“ . Renáta Spěváková,

pověřena zastupováním tajemnice úřadu

I. RaB ŠTRÚDLOVÁNÍ se těšilo velké účasti
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Za poslední roky zkvalitňování cykloste
zek na území našeho města si mnoho zdejších 
občanů z řad cyklistů lámalo hlavu, jak se 
napojit na páteřní stezku, která vede nejblíže 
u Slezkoostravského hradu. Díky dlouhodobé 
přípravě a hlavně snahy zaměstnanců odboru 
investic Magistrátu města Ostravy se podařilo 
prosadit výstavbu cyklostezky v Radvanicích 
z evropských peněz.

Trasa cyklostezky, jejíž výstavba již byla 
zahájena, bude začínat na ulici Vrchlického, 
povede přes ulici Těšínskou a pokračuje k řece 
Lučině za budovu Pharmosu. Bude pokračovat 
po ulici Lihovarské, kde dojde ke stavebním 
úpravám osvětlení daného místa. Po vybudo
vání opěrné zdi se 
cyklostezka napojí 
na ulici Linkovou, 
která bude celo
plošně upravena 
i s ulicí Hvězdnou, 
kde cyklostezka 
povede po násypu 
bývalé úzkoko
l e jn é  t r a mva je 
a napojí se na ulici 
Chodounského. 
Z d e  j i ž  k o n č í 
k a t a s t r  n a š eho 
městského obvodu 
a začíná městský 
o bvo d  S l e z s k á 
Ostrava. V tomto 
místě je již posta
ven chodník ze zámkové dlažby kolem areálu 
dopravního podniku. Cyklisté se tak vyhnou 
frekventované ulici Těšínské a vyjedou prak
ticky až na Hranečníku. Máme informaci, že 
počátkem příštího roku začne II. etapa výstavby 
cyklostezky, která propojí Hranečník od ulice 
Počáteční se zmiňovaným Slezkoostravským 
hradem. Tato trasa opět mine ulici Těšínskou, 

neboť povede z velké části po udržované komu
nikaci dopravním podnikem vedle tramvajo
vých kolejí ve směru Hranečník – Centrum. 

Cyklotrasa zde v Radvanicích bude hotova 
do konce listopadu letošního roku a je v souladu 
se stávající rekonstrukcí ulice Těšínské. Výše 
uvedená II. etapa ve Slezské Ostravě by měla být 
hotova do konce srpna příštího roku.

V současné době byl v našem městském 
obvodě vybudován jen cyklopruh, k terý 
vedl po ulici Těšínské k velkému kruhovému 
objezdu a vedl na ulici Na Hrázkách. Usilujeme 
o to, aby do budoucna trasa pokračovala přes 
Dolní Bartovice do Šenova a posléze až do 
Havířova, který chystá napojení s Žermanicemi 

a Těrlickem. Mělo by tak dojít ke spojení dvou 
velkých aglomerací Ostravy a Havířova, což 
nám dává velkou šanci zdejší trasu cyklostezky 
prosadit. 

Dalším záměrem je také propojení Radvanic 
s městským obvodem Michálkovice, kde není 
doposud ani trasa pro pěší.

Aleš Boháč, místostarosta

Představujeme novou 
vedoucí odboru 
sociálních věcí a školství
Mgr. Elena Veselá

N o v á  v e d o u c í 
odboru sociálních věcí 
a školství nastoupila 
na Úřad městského 
obvodu R a dva n ice 
a Bartovice dne 1. 9. 
2015. Byla zvolena do 
své funkce na základě 
výběrového řízení. Má za sebou už téměř dva
cetiletou praxi v sociální sféře. Pracovala jako 
koordinátor sociální péče na odd. sociální pre
vence odboru sociálních věcí, školství, sportu 
a volnočasových aktivit na Magistrátu města 
Ostravy a také v několika neziskových orga
nizacích. Nyní své letité zkušenosti a kva
litní praxi přišla zúročit na místo vedoucí 
odboru sociálních věcí a školství zdejšího 
úřadu. K náplni práce, kterou vykonává, 
patří organizační řízení a zabezpečení chodu 
odboru sociálních věcí a školství, dále zabez
pečuje zejména plnění úkolů v samostatné 
působnosti u školských organizací, jejichž je 
městský obvod Radvanice a Bartovice zři
zovatelem (správa majetku, příprava inves
tičních a neinvestičních akcí), plní úkoly 
v oblasti sociálních služeb, vykonává činnosti 
na úseku kurátora pro mládež. Zajišťuje také 
správu klubů důchodců na území městského 
obvodu. V neposlední řadě vykonává konzul
tační a poradenskou činnost. 

Jak sama nová vedoucí uvádí, teprve se ve 
své funkci zapracovává. „První dny v nové 
práci jsou obecně vždy náročné, než se zori
entujete v novém prostředí, seznámíte se 
systémem, se spolupracovníky... Tak tomu je 
i u mne. Sociální práce je však to, co mě stále 
baví a naplňuje. Velmi mne těší, když sociální 
práce funguje tak, jak má, a je nasměrovaná 
ke klientům a jejich potřebám. Přála bych si, 
aby to tak bylo i v našem obvodu, aby služby 
byly poskytovány kvalitně, účelně a přinášely 
užitek. Ráda tvořím a organizuji. Pokud se 
povede vytvořit dobré podmínky materiální 
a především kvalitní tým spolupracovníků, 
kteří mají zájem posunout věci kupředu, dá se 
udělat kus dobré práce,“ dodává.

Práci sociálního odboru a jeho jednotli
vých referentů budeme představovat v násle
dujících číslech novin. (red) 

Nová cyklostezka spojí náš městský obvod 
s centrem města

V neděli 11. 10. pořádal Sbor dobrovolných 
hasičů Ostrava Radvanice ve spolupráci s měst
ským obvodem Radvanice a Bartovice 7. ročník 
drakiády.

Letošního ročníku, který se výjimečně konal 
na Poláškově ulici v Radvanicích, se zúčastnilo 
celkem 51 draků, a to v mladší a starší kategorii. 
Kromě samotného pouštění draků se děti mohly 
zúčastnit také soutěže v malování draků na 

cestu, která se během několika okamžiků zapl
nila spoustou obrázků.

V letošním roce nám přálo i velmi větrné 
počasí, tak to drakům moc dobře lítalo. Hodnotící 
komise se zaměřila také na vyrobené draky, jejich 
provedení a vzhled. Jako doprovodný program 
byla pro děti připravena ukázka výcviku psů 
z kynologického klubu Městské policie Ostrava. 
Dále si program pro děti připravila Městská poli
cie Ostrava, konkrétně strážníci z úseku prevence 
kriminality. 

Po sečtení všech bodů došlo k vyhodnocení 
draků letošní drakiády a předání hodnotných 
cen, kterého se ujal místostarosta Aleš Boháč. 
Z mladší kategorie bylo ohodnoceno prvních 
10 draků a z kategorie starších prvních 5 draků.

V kategorii mladších se na 3. místě umís
tila Nachtamannová Radka, 2. místo obsadil 
Neumann Daniel a 1. místo patřilo Lechowičové 
Anetě.

V kategorii starších se na 3. místě umístila 
Klimková Terezie, na 2. místě skončil Šútora 
Patrik a 1. místo získal Vavříček Pavel. 

Vítězové, kteří obsadili první místa, obdrželi 
navíc dorty ve tvaru draka, které do soutěže věno
valo cukrářství AKNEL. Věříme, že se zúčastně
ným letošní drakiáda líbila a s radostí se zúčastní 
i příštího ročníku. SDH Ostrava-Radvanice

Další fotografie najdete na poslední straně. 
Foto: Roman Pecháček

Radvanická drakiáda



Divadelní pohádka 
pro naše nejmenší

Víte, co se stane, když se na paloučku 
v lese potká Červená karkulka s Jeníčkem 
a Mařenkou? Tak o tom je Slepená pohádka, 
která je připravena na pondělí 23. 11. 2015 ve 
dvou představeních od 9 hodin a od 11 hodin 
ve Společenském domě v OstravěBartovicích 
pro děti z mateřských škol a děti z prvního 
stupně základní školy. Na pohádku mohou přijít 
i rodiče s dětmi, které jsou doma a do školy ještě 
nechodí. Vstupné na osobu je 30 Kč. Pohádka 
trvá cca 50 minut a uvidíte v hlavní roli praž
ského herce Jaroslava Beneše spolu s dětmi 
z uměleckých rodin.  Kateřina Tomanová

Už podeváté město Ostrava vyhlásilo anketu 
Senior roku. Náš městský obvod nominoval 
zdejší rodačku paní Miroslavu Pěčkovou, která 
žije celoživotně v Ostravě
Radvan icích a zde t aké 
uč i la  na  Zá k lad n í  škole 
Vrchlického. 

Dětem se pl ně věnuje 
i po nástupu do důchodu. 
Po obnově činnosti Sokola 
v devadesátých letech začala 
jako č i nov n ice pracovat 
v místní tělocvičné jednotě 
jako cvičitelka, trenérka a ve 
funkci náčelnice a místosta
rostky ve výboru jednoty, což 
vykonává dodnes. Je spoluza
kladatelkou oddílu f lorbalu 
v rámci všestranné přípravy dětí a mládeže 
a přivedla ke spolupráci i řadu svých bývalých 
žáků. 

Tato činnost sama o sobě vyžaduje mnoho 
času a energie v práci pro veřejnost. Tím cennější 
je její další aktivní zapojení v oblasti veřejné 

činnosti, a to jako členka výboru Českého 
zahrádkářského svazu Ostrava Radvanice. 
Její zásluhou se koná řada akcí a činností, které 

zahrádkáři pořádají. Setkáváme 
se s ní jako s organizátorkou 
např. při místních výstavách, 
školních soutěžích, při přípravě 
plesů, při organizaci zájezdů 
n a  v ý s t av y  v  Olo m o u c i , 
Kroměříži či v Polsku. Velmi 
aktivně se také zapojuje do 
činnosti obvodu, a to tak, že 
pravidelně informuje vedení 
radnice o postřezích ze svého 
okolí, ať už v oblasti vylepšení 
okolí bydliště, návrhů oprav 
chodníků a komunikací nebo 
životního prostředí. Také pra

videlně přispívá informacemi do našeho měsíč
níku RaB noviny.

Ať už paní Miroslava Pěčková získá oce
nění z města či nikoliv, pro náš městský obvod 
je neodmyslitelnou osobností a velkým vzorem 
pro mladší generace. (red) 

POZVÁNKA
Zahrádkáři v Radvanicích zvou širokou 

veřejnost na posezení spojené se zhotove
ním vánoční výzdoby svépomocí, spoje
nou s ochutnávkou předvánočního pečení 
včetně receptů. Předvánoční posezení se 
uskuteční 26. listopadu 2015 v 17 hod. 
v budově zahrádkářů v areálu Úřadu měst
ského obvodu v Radvanicích. Odbornou část 
povede př. Bártová. Materiál na zhotovení 
adventních věnců a pod. si nutno přinést. 
Ochutnávky připraví ženy zahrádkářky. 
Přijďte, zhotovíte si adventní věnec a ochut
náte dobré předvánoční pečivo z ověřených 
receptů.
Všechny zájemce zve výbor ZO ČZS Radvanice.

Městský obvod Radvanice a Bartovice vyu
žil dotace z Operačního programu životního 
prostředí „Zkvalitnění nakládání s biodpady“ 
a zakoupil pro své občany celkem 100 kom
postérů k bezplatnému zapůjčení na dobu pěti 
let. Na základě výzvy si podalo žádost více než 
100 občanů, kteří splnili podmínky k zapůjčení 
kompostéru. V současné době byly již všechny 
kompostéry předány jejich uživatelům. 

A k čemu vlastně kompostéry slouží? 
Dochází v nich k rozkladu biologických 
odpadů za přístupu vzduchu. Působením mik
roorganismů a půdních organismů tak vzniká 
organické hnojivo – kompost. Kompostér 
lze umístit na kterémkoliv místě zahrady. 
Doporučuje se však dbát určitých zásad, jako 
např. neumisťovat ho v blízkosti zdroje pitné 
vody, nevystavovat ho přímému slunci, nebo 
ponechat kolem zásobníku dostatečný pro
stor pro manipulaci s nářadím. V podstatě lze 
kompostovat veškerý biologický odpad, který 
vzniká v domácnosti a na zahradě. Ideální je co 
nejrůznorodější směs materiálů. Měli bychom 
však zabezpečit správnou velikost materiálu. 
Platí, že čím jsou menší částice, tím se rych
leji zkompostují. Platí však i toto pravidlo: 
čím jsou menší částice, tím je mezi nimi méně 
dutinek, kde se nemůže udržet vzduch. Bez 
něj však kompost pouze hnije a zapáchá. Proto 
je třeba zvolit kompromis a odhadnout opti
mální strukturu směsi materiálu (mísit menší 
s většími materiály). Další z možností jak 
zajistit dostatek vzduchu v kompostu je jeho 
překopávání. Překopáním kromě provzduš
nění zajistíme i důkladné promíchání všech 
kompostovaných materiálů, čímž se zajistí 
rovnoměrnější rozklad. Také správná vlhkost 
je dalším nezbytným požadavkem správného 

kompostování. Pokud má kompostovaný mate
riál nedostatek vlhkosti, proces se zpomaluje 
nebo se přímo zastaví. Pokud je však vlhkost 
nadměrná, dochází k nežádoucímu hnilob
nému procesu, někdy až ke zkysnutí kompostu, 
což se projeví zápachem.

Rychlost výroby kompostu je závislá na dodr
žování základních podmínek kompostování. 
V praxi je podle tohoto návodu možné vyrobit 
kompost v rozmezí od 3 měsíců do 1 roku od 
založení kompostu. Vyzrálý kompost je hnědé 
až tmavě hnědé barvy, drobtovité struktury, 
nezapáchá, ale voní jako lesní půda.

(red)
Zdroj: Kompostování v domácích kompostérech 

dodavatele firmy JRK
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Paní Miroslava Pěčková byla 
nominována na Seniora roku

Kompostéry jsou už na zahrádkách občanů

Ordinace MUDr. Alexandra 
Daniše se přestěhovala do 
objektu bývalého řeznictví

Poté, co bývalý nájemce řeznictví, který 
sídlil v nebytových prostorách obytného 
domu na ul. Těšínské 316, dal výpověď 
z nájmu, bylo vyhlášeno výběrové řízení 
na nového nájemce. Nájemní smlouva byla 
na základě uvedeného výběrového řízení 
uzavřena s MUDr. Alexandrem Danišem, 
který do té doby měl svou ordinaci praktic
kého lékaře v prostorách bývalého Bastra 
na ul. Lihovarské v OstravěRadvanicích 
a nyní se přestěhoval do nově zrekon
struovaných prostor po bývalém řeznic
tví. Věříme, že obyvatelé domu i pacienti 
změnu uvítají a bude se jim v nové ordinaci 
líbit.

(red)



Další z dílů seriálu, ve kterém představu
jeme podnikatele našeho městského obvodu, 
začal vznikat v budově bývalého kina na ulici 
Hvězdné v Radvanicích. Původně zde mělo nyní 
být Knihařství paní Hribové, ale objevila se 
i cedule s nabídkou výkupu použitých autoba
terií. I když uvedené dvě činnosti spolu zdánlivě 
nijak nesouvisí, zajímalo nás právě vysvětlení 
tohoto nezvyklého spojení podnikatelských 
aktivit. Ale pěkně po pořádku. 

Objekt bývalého kina získala paní Hribová 
v aukci z Magistrátu města Ostravy před 15 lety. 
V té době otec paní Hribové hledal nové prostory 
pro svou knihařskou firmu, kde doposud paní 
Hribová pracovala v administrativě. Sama kni
hařkou vyučena není, ale od dětství vyrůstala 
v rodině, kde byli knihaři oba její rodiče. Otec 
kdysi pracoval jako vedoucí ve vydavatelství 
Albatros. Tomuto krásnému řemeslu propadl 
i bratr paní Hribové, který má své knihařství 
v Rychvaldě. Paní Hribová se domnívala, že 

bude rodinná tradice pokračovat i v synovi, 
který se sice knihařem vyučil, ale nyní má spíše 
vztah právě k těm autobateriím. Knihařská práce 
spočívá ve vazbě knih, v opravách knih, dále 
se zde vážou noviny a časopisy pro knihovny 
a archívy. Mezi stálejší zákazníky knihařství 
patří např. Vysoká škola báňská – Technická 
univerzita Ostrava, pro kterou se v dílně opra
vují knihy. Vážou se tu například i jídelní lístky, 

různé kazety a v oblibě jsou ke konci akade
mického roku také vazby diplomových prací. 
Protože veškeré uvedené aktivity s knihami jsou 
čistě prováděny pouze ručně, precizně, nemůže 
knihařství konkurovat větším firmám, kde je 
již plně automatizovaná strojová výroba. Jak 
paní Hribová uvádí: „Ruční práce není v dnešní 
době oceněna. Když si představíte, kolik hodin 
strávíte třeba nad opravou jedné knížky a pak si 
můžete u zákazníka vyúčtovat jen pár desítek 

korun, není to vůbec adekvátní k vynaložené 
práci. Přemýšleli jsme, co dál, jak naše řemeslo 
zachovat a přitom se uživit, až přišel syn s nápa
dem výkupu autobaterií, neboť je jeho finanční 
efekt zřejmý a můžeme využít i naše velké skla
dovací prostory v sále bývalého kina.“ 

V současné době zaměstnává paní Hribová 
4 zaměstnance, kteří vážou knihy. Spolupracuje 
s tiskárnami a je vyhlášena specialistka na tzv. 
„knihařské lahůdky“, které nelze na stroji vůbec 
vyrobit a zakázka tak vyžaduje specifickou ruční 
práci. V loňském roce vyráběla např. knihu pro 
pana Knížáka k výročí jeho narozenin. 

„Kvalitních knihařů u nás moc není. Obor se 
již přestal v Ostravě vyučovat, takže narazit na 
dobrého knihaře je zázrak,“ říká paní Hribová. 

A jaký má sama vztah ke knihám? Je to už 
pouze práce nebo si i ráda něco přečte? „Ráda 
čtu odjakživa, dokonce si knihy kupuji,“ dodává 
se smíchem.
Kontaktní údaje:
Danuše Hribová 
Hvězdná 298/4, OstravaRadvanice
telefon:+420 607 709 156, +420 596 233 168
email:atypostrava@tiscali.cz

Text a foto: Kateřina Tomanová

SeRIÁL
představujeme podnikatele 

v obvodu

Paní Hribová váže knihy i vykupuje autobaterie

Hned dva šikovné kluky z Radvanic spojuje 
jejich talent a sportovní úspěchy. První, Dominik 
Orel, kterému je 13 let, vyhrává soutěže v luko
střelbě. Druhý, dvanáctiletý Sebastian Ščerba, 
sbírá diplomy v judu. Navštívili jsme oba mladé 
sportovce doma a lze konstatovat, že toho mají 
hodně společného. Nejen plný pokoj diplomů, 
pohárů a dalších ocenění, pak i obrovskou podporu 
svých rodičů, ale oba chlapci se také dobře učí, 
stíhají chodit na tréninky a věnovat sportu kaž
dou volnou chvíli. Nikdo je nemusí k pohybu nutit 
a jejich úspěch je žene kupředu. Paradoxně oba 
také svůj vyvolený sport nedělají dlouho, teprve 
dva roky.

Dominika Orla už od dětství inspiroval Pán 
prstenů a „bojoval“ s podomácku vyrobeným 
lukem a šípy. Bral to jenom jako dětskou hru 

a nenapadlo ho, že by se tímto sportem mohl 
do budoucna vážně zabývat. Když přemýšlel, 
jakému sportu by se chtěl věnovat, padla volba na 
rugby. Ale jak sám říká: „Když mi poprvé šlápli 
na hlavu, tak jsem šel vedle a tam byla luko
střelba. Tak jsem se stal lukostřelcem.“ Začal 
vyhrávat jeden závod za druhým a už za půl roku 
se stal vicemistrem republiky. Nyní je už abso
lutním mistrem ČR v jednotlivcích v kategorii 
starších žáků. Jeho cílem je dosáhnout účasti na 
Olympiádě v Tokiu v roce 2020.

Sebastiána Ščerbu dovedly k judu jeho sestře
nice Leonka a Amálka. Hned na prvním tréninku 
se mu sport zalíbil a toužil po kimonu, které mu 
rodiče tedy zakoupili. Sport se neobejde bez mod
řin a škrábanců, ale Sebastián se učil od počátku 
hlavně dobře padat, aby ho to tolik nebolelo. 
Získal již žlutý pásek, neboť se naučil základní 
chvaty, počítat japonsky do desíti a základní 
předepsaný slovník několika japonských slov. 
Nyní už trénuje na oranžový pásek, kterého by 
mohl dosáhnout už teď v prosinci. Pro jeho zís
kání musí umět další předepsané chvaty, různá 
držení soupeře na zemi a musí si rozšířit slovník 
japonských výrazů. Počátkem října získal zlatou 
medaili v soutěži VINACZ CUP v Tvrdonicích 
u Brna. Na Velké ceně Ostravy skončil druhý 
v kategorii mladších žáků s hmotností do 60 

kg. Nejvíce si však váží bronzové medaile 
z Mezinárodní velké ceny města Michalovce na 
Slovensku. Zajímalo nás, jestli musí dodržovat 
dietu, aby si udržel svou váhovou kategorii. „ To 
tedy musím, hlavně dva dny před zápasem moc 
nejím a večer chroupu pouze mrkev,“ svěřuje se 
Sebastián. „Ale po zápase pak sní všechno, co 
v ledničce najde,“ dodává s úsměvem maminka. 
Cílem Sebastiána je stát se v budoucnu trenérem 
juda a získat licenci rozhodčího.

Oba chlapci by mohli být vzorem pro zdejší 
děti, které ještě nevědí, jak naložit se svým vol
ným časem. Vybít svou energii ve sportu a sta
novit si cíle je asi tím nejlepším, co mohou pro 
začátek udělat. Kateřina Tomanová

Mladí sportovci sbírají medaile

Dominik Orel Q

Sebastián Ščerba Q
RaB noviny 5



 RaB noviny

10.11. 13.00
Setkání jubilantů, 
Společenský dům 
v O.-Bartovicích

10.11. 16.00
ZO SPCCH Radvanice – 
výborová schůze

10.11. 17.00
Koncert vážné hudby, 
obřadní síň radnice

11.11. 14.00
KD Radvanice – 
Martinské hody

12.11. 16.00

KD Bartovice – Včera 
bylo sv. Martina, 
připijme si douškem 
Svatomartinského vína

18.11. 15.00
26. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář starostky

20.11. 17.00
ČSV Radvanice – 
Bartovice, členská 
schůze

23. 11
9.00 

a 
11.00

„Slepená pohádka“ pro 
děti, Společenský dům 
v Ostravě-Bartovicích

24.11. 15.00
DPS Bartovice – 
Tombola

26.11. 16.00
KD Bartovice – Advent 
za dveřmi-zábava 
s loterií

26.11. 15.00
SPCCH Radvanice – 
Mikulášské posezení

26.11. 17.00
ZO ČZS Radvanice – 
posezení se zhotovením 
vánoční výzdoby

v měsíci listopadu

Kalendář
událostí

Naši jubilanti v listopadu 2015
Blahopřejeme!

Šárka Kuchtová, Petr Grygerek, Mojmír Tobiáš, Jaroslav Tekiela, Iveta 
Tabreová, Ivo Bárta, Josef Kuba, Antonín Kunčar, Šárka Mavridisová, 
Irena Krejčí, Eduard Olšar, Zdeňka Zelinová, Karel Střádala, Margita 

Slívová, Miroslava Tekielová, Jan Ručka, Luděk Červený, Zdenka 
Brűcknerová, Erna Valášková, Ján Katreniak, Ivanka Holešová, Milán 

Vavřinec, Zdeněk Mikeska, Gertruda Pahorecká, Helena Maková, 
Vladimír Tomčík, Jaroslav Zvoníček, František Sládek, Zdenka 

Škodová, Božena Sovová, Alžběta Hankusová 
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.

AKCe V KNIHOVNĚ
 ADVENTNÍ PLAMÍNKY
výtvarné odpoledne pro děti | tvoř íme 
adventní svícny
čtvrtek 12. listopadu | od 14 do 15
 BALÍČEK PRO MIKULÁŠE
výtvarné odpoledne pro děti
vytváříme balíčky na mikulášské dobroty
pondělí 30. listopadu | od 13 do 15
 PO STRNIŠTI VÍTR VĚJE
test pro děti | listopad | během půjčování 
 ZIMNÍ ZÁVĚJE
výstava | listopad | během půjčování
 LISTOPADOVÍ VELIKÁNI
výstava knih | listopad | během půjčování 
KLUB SLUNÍČEK
 PODZIMNÍ PLÍSKANICE
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice
beseda s výtvarnou dílnou
listopad | v dopoledních hodinách
UŽ JSEM ČTENÁŘ
 DRAKA JE LEPŠÍ POZDRAVIT
hravé povídání o etiketě s prvňáčky ze ZŠ 
Bartovice | listopad | v dopoledních hodinách
Část akcí je dotována z poskytnutého účelo
vého transferu ÚMOb Radvanice a Bartovice, 
ze kterého byl pořízen také nákup knih pro 
pobočku.
radvanice@kmo.cz
599 522 211
PAMĚŤ OSTRAVY
Podělte se s námi o vzpomínky na knihovnu 
svého dětství, na obyčejné i výjimečné 
zážitky v ní, a také příhody s knihovnicemi 
a knihovníky… Jak čtení vstoupilo do vašeho 
života? Hledáme fotografie dnes už neexis
tujících poboček. Pátráme po minulosti, kte
rou ve statistikách nenajdeme. Pomozte nám 
sestavit mozaiku jako dárek KMO k 95. úno
rovým narozeninám! 

Koncert vážné hudby
V úterý 13. 10. 2015 se uskutečnil v obřadní 

síni naší radnice další koncert vážné hudby 
v podání studentů Janáčkovy konzervatoře 
a gymnázia v Ostravě. Tentokrát jsme sly
šeli nástroje jako fugu a klarinet za klavírního 
doprovodu Evy Sýkorové a Barbory Halamové. 
V programu zazněla hudba takových velikánů, 
jako byli Johann Sebastian Bach, Ludwig van 
Beethoven, Frederyk Chopin a Leoš Janáček. 
Průvodním slovem k celému programu uvedl 
mladé talentované umělce MgA. Jiří Bystroň. 
Že se koncerty vážné hudby těší velké oblibě, 
svědčí i naplněná obřadní síň a bouřlivý potlesk 
diváků. Příští a zároveň letošní poslední koncert 
se bude konat v úterý 10. 11. 2015 v 17 hodin opět 
v obřadní síni radnice. Diváci se mohou těšit na 
umění nástrojů, jako jsou klarinet a fagot. (red)

Krásné životní 
jubileum

V plném optimismu a životním elánu při
vítala návštěvu paní starostky u příležitosti 
svého krásného životního jubilea 85 let paní 
Eva Kodrlová. Jubilantce, dlouhodobé oby
vatelce našeho městského obvodu, srdečně 
pogratulovaly paní starostka Šárka Tekielová 
a matrikářka Šárka Krkošková. Oslavenkyni 
přejeme do dalších let pevné zdraví, hodně 
štěstí a stále dobrou náladu.

Šárka Krkošková, odbor OaVV

Fotopast městské 
policie zachytila 
založení černé skládky

Dne 25. září 2015 si strážník městské poli
cie vykonávající dozor u kamerového systému 
všiml, že se aktivovala fotopast umístěná 
v oblasti Slezské Ostravy. Zachytila muže, 
který s vozidlem přijel na odlehlé místo a vylo
žil komunální odpad. Bohužel na místo, které 
není k odkládání odpadu určeno. Na místo byla 
ihned vyslána nejbližší hlídka městské policie. 
Muž mezitím již odjel, ale díky tomu, že na foto
grafiích pořízených fotopastí byla zřetelně vidět 

i registrační značka vozidla, nebyl problém zjis
tit provozovatele a následně i řidiče. 25letému 
muži byla za přestupek uložena bloková pokuta. 
Vyhozený odpad si musel naložit zpět do auta 
a odvézt. 

Městská policie Ostrava
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S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, 
přátelům a známým, že nás dne 12. října 2015 
navždy opustil ve věku nedožitých 75 let náš 
drahý a milovaný manžel, tatínek, tchán, dědeček, 
pradědeček, švagr a strýc, pan

Jindřich Štroch 
z O.Radvanic.
Za celou zarmoucenou rodinu manželka Hilda, 
dcera Jindřiška s rodinou a syn Jaromír s rodinou.

Dne 9. 11. 2015 by se dožila 91 let 
naše maminka, babička a prababička 
paní 
Marie Michalíková 
z O.Radvanic. 
S láskou a stálou vzpomínkou v srdci 
vzpomínají dcery Marie a Alena a syn Jan 
s rodinami. Nikdy nezapomeneme. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Vítání občánků
V sobotu dne 26. září 2015 slavnostně přiví

tala v naší obřadní síni radnice starostka Šárka 
Tekielová a matrikářka Šárka Krkošková nově 
narozené občánky našeho městského obvodu. 
Rodiče, jejich nejbližší a přátelé přijali pozvání 
na slavnostní vítání občánků milé Julie, Lilien, 
Anežky, Kristýnky, Adélky, Natálky, Barborky 
a milého Tobiáška, Pet ř íka Bar toloměje 
a Matyáška. Našim nejmenším si připravily milé 
vystoupení děti ze Základní školy Vrchlického, 
odloučeného pracoviště v Bartovicích, pod 
vedením paní učitelky Marcely Šimčíkové.

Po zhlédnutí kulturního programu paní sta
rostka rodičům dětí pogratulovala, předala jim 
věcný dar a mamince květinu. Rodiče se zapsali 
do naší pamětní kroniky a nechali se s mimin
kem vyfotit u kolébky. 

Příjemnou slavnostní atmosféru celého 
obřadu zdokumentoval pan Roman Pecháček na 
společné CD, které si rodiče mohou vyzvednout 
na sekretariátě úřadu. Celý obřad také zachytila 
regionální televize a je k nahlédnutí prostřed
nictvím internetových stránek www.radvanice.
ostrava.cz nebo na adrese www.tvova.cz.

Šárka Krkošková, odbor OaVV

Kříž na Lipině 
opět stojí

Když byl v roce 2012 na Lipině u Těšínské 
ulice namontován a vysvěcen nový kříž, všichni 
jsme si mysleli, že vydrží pěknou řádku let. 
Žel „zub času“ působil daleko rychleji, než se 
čekalo. Již koncem loňského roku se začala bor
tit ráhna kříže a letos na jaře jedno upadlo. Při 
prohlídce jednotlivých dílů se ukázalo, v jak 
velkém rozsahu je prohnilé veškeré dřevo. Když 
upadlo i druhé ráhno, byl z bezpečnostních 
důvodů odříznut zbytek kříže.

S vedením městského obvodu bylo následně 
dojednáno, že tentokrát zajistí výrobu i usazení 
kříže obec. Výroba se trošku pozdržela, jeli
kož se jedná o kvalitní tvrdé dřevo, které bylo 
potřeba nechat pořádně doschnout, aby byla 
zajištěna dostatečná trvanlivost. V polovině 
září byl nový kříž upevněn na své místo.

Symbolicky na svátek Sv. Václava dne 
28. září se konalo vysvěcení kříže. Za účasti 
pana místostarosty Aleše Boháče a skupiny 
věřících jej vysvětil radvanický římskokato
lický farář Marek Jargus. 

Nyní nezbývá než si přát, aby nový kříž měl 
daleko větší trvanlivost než ten předchozí a odo

lal všem povětrnostním i dalším vlivům desítky 
let.  Břetislav Buchta



Na základě několikaleté spolupráce naší MŠ 
s dětským domovem Úsměv jsme se dne 8. září 
vydali navštívit naše kamarády. „Radostné 
vykročení do nového školního roku“, to byl název 
sportovního dopoledne plného her, soutěží a nád
herných prožitků. Děti plnily nelehké a mnohdy 
i zapeklité úkoly. Skákaly v pytli, překonávaly 
horolezeckou stěnu, zahrály si s padákem a spo
lečně vyráběly výrobky. Po těžké námaze přišla 
sladká svačina, dostali jsme koláče a čaj. Nakonec 
si děti odnesly domů i odměny ve formě odznáčku 
s obrázkem, který se jim nejvíce líbil. K tomu 
také bohatý balíček s omalovánkami, pexesem 
i chutnými dobrotami. Naše děti se vracely nad
šené a velmi spokojené, celé dopoledne se skvěle 

bavily. Tímto bychom chtěli poděkovat kolektivu 
dětského domova Úsměv za pozvání a už teď se 
těšíme na další společné setkání.  Za třídu Myšek

Marcela Krystyjanová
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Dne 7. 10. 2015 navštívilo naši mateřskou 
školu mobilní planetárium. Ve třídě Myšek se 
horkým vzduchem nafoukl stan a skupinky 
dětí postupně zhlédly pohádku o tom, Jak 
Měsíc putoval za Sluncem. Děti si z domu při
nesly polštářky a pohodlně si lehly ve velké 
kopuli a vydaly se s Měsícem na jeho putování. 
Postupně se seznámily se souhvězdími zvěro
kruhu, které jsou na obloze k vidění. Dozvěděly 
se o tom, že ke každému měsíci patří jedno 

znamení, některé děti poznaly i své vlastní zna
mení. Interaktivní formou si také přiblížily fáze 
Měsíce, dozvěděly se jejich názvy. Pohádka děti 
velmi zaujala, a i když některé menší děti zprvu 
měly z tmavého stanu strach, všichni nakonec 
nadšeně zhlédli pohádku až do konce. Pro naši 
MŠ toto byla první zkušenost s mobilním pla
netáriem a vzhledem ke kladným ohlasům dětí 
i paní učitelek jistě nebyla poslední.

Bc. Lucie Filipová

Planetárium v MŠ Bartovice

Ve čtvrtek 15. 10. 2015 si děti z Mateřské 
školy Ostrava Radvanice vyzkoušely, jaké to 
je být kuchařem či pekařem. Rozhodly se upéct 
štrúdly. Ve třídách jsme shromáždili všechny 
potřebné přísady a nastaly práce, se kterými 
se však děti zdárně popraly. Mladší děti se pus
tily do těsta lineckého a předškoláci si troufli 
na těsto kynuté. Malí kuchaři těsta vymíchali, 
rozváleli, naplnili jablky, skořicí a rozinkami či 
tvarohem, ořechy a mákem. Štrúdly děti zaba
lily, potřely vajíčkem a šup s plechem do trouby. 
Paní kuchařky dětem „nohavice“ v troubě pohlí
daly, aby se nepřipálily. Za chvíli byly štrúdly 
upečené dozlatova a provoněly celou mateřskou 
školku. A teď už zbývalo jen popřát: Dobrou 
chuť! A vzorky paní učitelka odvezla do KD 
v Bartovicích a všichni jsme si přáli, aby vyhrál 
ten náš štrúdl. Andrea Kuběnová

Malí zahradníci
Děti nejraději napodobují své rodiče a neustále 

jim chtějí „pomáhat“, a proto je třeba je do prací 
zapojit, aby neztratily zájem. V rámci týdenního 
plánu „Podzim na zahradě“ strávily děti ze třídy 
Pastelky MŠ Radvanice na zahradě paní učitelky 
jedno krásné podzimní dopoledne. Malí zahrad
níci shrabovali listí dětskými hráběmi tempem, 
až oči přecházely. Dále děti sbíraly spadlé ořechy, 
česaly jablka a následně je ukládaly do bedýnek. 
Na záhonu zkusily vytrhávat plevel, pojmenová
valy stromy podle listů, poznávaly byliny, ochut
naly jablka, a také sirup z černého jeřábu. Za vše 
dostaly velikou pochvalu a navíc zažily spoustu 
zážitků, na které budou jistě dlouho vzpomínat.

Bc. Martina Stankušová

Děti z MŠ Bartovice navštívily 
kamarády v dětském domově

Malí kuchaři se účastnili  
1. ročníku „RaB štrúdlování“

Hejkalové a strašidla
Naše paní vychovatelka Lenka měla skvělý 

nápad, že budeme ve školní družině vyrábět hej
kaly a lesní strašidla z přírodních materiálů. Měli 
jsme si o víkendu v lese nasbírat nějaký přírodní 
materiál. Na zahradě jsem si nasbírala větvičky, 
u sousedů šípky a jehličí. Nemohla jsem sehnat 
dřevo, ale naštěstí nám brzy přivezli domů celý 
náklaďák dřeva. Pomáhali jsme s bráškou tatín
kovi dřevo ukládat. Při tom jsem si našla pěkný 
kousek na svého hejkala. Na zahradě jsem našla 
i chlupaté kouličky, které v létě kvetly modře 
a růžově. V družině jsem si naplánovala, jak 
moje strašidýlko bude vypadat. Jeřabinky před
stavovaly očička, jehličí vlásky. Můj chlupatý 
nosáč se všem kamarádům nejvíce líbil. Něco 
jsme si lepili herkulesem, něco nám paní vycho
vatelka pomohla přilepit tavnou pistolí. Vyrábět 
hejkaly nás všechny moc bavilo.

Tereza Kocurová, ZŠ Vrchlického



Bartovičtí zahrádkáři 
a „Život na zahradě“

Letos poprvé jsme využili možnost mít samo
statnou expozici na výstavě „Život na zahradě“  
pořádané územní radou pod záštitou Moravsko 
slezského kraje a statutárního města Ostravy.

I přes pro zahrádkáře mimořádně nepří
znivé horké léto se nám podařilo vypěstovat 
a na výstavě představit jablka, hrušky, švestky 
a hrozny ve 48 odrůdách. K vidění byly i exo
tické plody fíků, „banánu severu“ asimíny 
a stále oblíbenější asijské hrušně „nashi“.

Ze zeleniny upoutala ucelená sada 11 odrůd 
paprik. Rajská jablka se představila v barevné 
škále od zelenofialové přes oranžovou až po čer
venou.

Pozornost návštěvníků upoutaly jak plody 
málo známé zeleniny ačokča, tak i brambory 
o váze hlíz 42 dkg, obří cibule a cukety.

Začátek horkého léta připomněly v truhlíku 
zrající plody jahod a jemně vonící růže.

Škoda, že organizátoři výstavy nám přidě
lili menší výstavní prostor, než jaký jsme měli 
předem dohodnutý, a tak ne všechny výpěstky 
17 vystavovatelů z našich řad mohly být náležitě 
prezentovány.

Poděkování patří nejen zahrádkářům, ale 
i všem spoluobčanům, kteří svými výpěstky 
a pomocí se zajišťováním expozice přispěli 
k našemu úspěchu.

Výbor ZO ČZS Ostrava -Bartovice
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První  
v České republice

 První říjen byl pro žáky IV. B (2. a 4. roč
níku) velmi zajímavý nejen tím, že začal další 
měsíc školního roku, ale hlavně proto, že jsme 
ve škole přivítali vzácnou návštěvu. Přijely 
k nám Mgr. Jarmila Burešová, Petra Růžičková 
a Bc. Radka Trdá, abychom od nich převzali 
ocenění „TADY SE ČTE“. Stali jsme se tak 
prvními držiteli nálepky „Tady se čte“ nejen 
v rámci města Ostravy, ale také v rámci celé 
České republiky. Toto ocenění jsme si zasloužili 
za pravidelné návštěvy v knihovně v O.Rad 
vanicích a za zdokonalování čtenářských 
dovedností. Ale věřte, že tímto vše nekončí, již 
nyní se opět těšíme na společně strávené chvíle 
v naší milé a útulné knihovně s velmi vstřícnými 
a příjemnými kamarádkami (paními. knihovni
cemi) a se spoustou knih. 

ZŠ Vrchlického, odl.pracoviště Bartovická,za 
žáky IV. B. Mgr. Radmila Sulková 

Dvakrát do roka oslavují členové Klubu 
důchodců v Bartovicích své jubilanty. Při této pří
ležitosti se sešli tentokrát ve čtvrtek 15. 10. 2015, 
aby popřáli panu Bedřichu Pastrňákovi, panu 
Luďku Červenému, panu Josefu Moskalovi, 
panu Karlu Střádalovi, paní Marii Radecké, paní 
Haně Smrečkové, panu Milanu Vavřincovi a panu 
Štěpánu Košťálovi. Stalo se již tradicí, že oslavenci 
dostávají krásné dárkové balíčky a kytičky od 
vedení městského obvodu Radvanice a Bartovice, 

které se finančně podílelo i na občerstvení pro 
všechny přítomné. Navíc paní starostka Šárka 
Tekielová přivezla všem zúčastněným sladké 
občerstvení v podobě zákusků. Oslavenci přebírali 
dárky z rukou nejen paní starostky, ale k přání se při
pojil i místostarosta Aleš Boháč. Celkové společné 
veselí se protáhlo až do večerních hodin a nezbývá 
nic jiného, než popřát oslavencům všechno nejlepší 
a pevné zdraví, životní elán i pohodu do dalších let.
 Text i foto: Kateřina Tomanová

V Klubu důchodců v Bartovicích oslavovali jubilanty

Na samém konci hřebene Vsackých Beskyd, 
ve styku s horskými hřebeny Moravskoslezských 
Beskyd a Javorníků, se ve výšce 930 m n.m. 
nachází horský hotel Sůkenická. A právě zde 
již poněkolikáté do této krásné rozvlněné kra
jiny na východě Moravy s jejími rázovitými 
obyvateli přijeli opět naši neméně rázovití 
senioři z Klubu důchodců v Bartovicích, aby 
tam strávili týdenní pobyt od 5. do 12. 9. 2015. 
I když jim počasí tentokrát moc nepřálo, a jak 
říká pan Adamus: „…ani hřiby nerostly“, na 
dobré náladě všech 31 zúčastněných to nikterak 
neubralo. Chodili na společné procházky, 
navštívili Masarykovu chatu, došli až k pra
meni Vsetínské Bečvy a kochali se pohledem 
z nově vybudované rozhledny, odkud lze spatřit 
celý hřeben Javorníků a za dobré viditelnosti 
i Malou Fatru s Rozsutcem a štíty Roháčů. 
Navštívili také Sklárny v Karolince, kde je 

překvapila plně automatizovaná výroba, když 
ruční výroba je již potlačena. V podnikové pro
dejně si pak zájemci mohli nakoupit skleničky 
pro vlastní potřebu nebo jako dárek z výletu pro 
někoho blízkého.

Také o zábavu měli naši senioři postaráno. 
Uspořádali si dva společenské večery s hud
bou, respektive při harmonice, kterou si s sebou 
přivezla účastnice zájezdu paní Koudelková. 
Všechny zúčastněné potěšila milá návštěva paní 
starostky Šárky Tekielové a pana místostarosty 
Aleše Boháče, kteří seniory informovali o aktu
álním dění v obci, a také si popovídali o staros
tech, které naše seniory trápí.

Klub důchodců v Bartovicích děkuje za 
finanční příspěvek městskému obvodu na zmí
něný týdenní pobyt a těší se na další společné 
akce a vzájemnou spolupráci.

Kateřina Tomanová

Klub důchodců z Bartovic opět na Sůkenické
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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 / m3

Prodej cca 8 kg pytlíku třísek 
za 39 Kč/ks

Tel.: 725 987 422

Zájezd na hrad Bouzov
Že podzimní příroda láká naše obyvatele k výletům, o tom svědčí i zájezd seniorů z Klubu důchodců 

při DPS společně se seniory z Klubu důchodců v Bartovicích, kteří dne 23. 9. 2015 navštívili hrad Bouzov 
a Muzeum tvarůžků v Lošticích. Po prohlídce si účastníci zájezdu mohli nakoupit tvarůžky v podnikové 
prodejně a pak v místní cukrárně ochutnali netradiční tvarůžkové moučníky. Autobus, který seniory na výlet 
vyvezl, uhradila společnost ArcelorMittal, a. s., které oba kluby důchodců děkují. Takto jim je hrazena cesta 
prakticky už od roku 2011.

Za KD pí Smužová

VÝLOV RYBNÍKU
PRODEJ ŽIVÝCH RYB

(kapr, amur, tolstolobik, pstruh, štika, candát, sumec a jiné)

Výlov a prodej: 21. 11. 2015 od 8.00 - 16.00 hod.
Prodej: 22. 11. 2015 od 8.00 - 16.00 hod.

Naproti mlýnu v Šenově - ul. U rybníků (pod ČSAD rybník u hlavní cesty).
Ryby zabíjíme, kucháme a stahujeme. Občerstvení u výlovu zajištěno.

Tel.: 739 522 911
Od 1. 12. 2015 prodej denně od 9.00 hod. do 17.00 hod.

Velký výběr nástražních rybek. 



inzerce

NOVÉ CVIČENÍ 
V ŠENOVĚ! 

Šenov je 
v pohybu! 

Přijďte si zacvičit 
každé pondělí 
od 19.00 hodin 

na lekci Břišní pekáč.

Lekce probíhají v areálu základní 
školy v Šenově na ulici Radniční 
náměstí. Objednání možné přes 

facebook Šenov v pohybu nebo na 
tel. čísle 739524929. 

Budeme se na Vás těšit! 

BARVY LAKY TOM – pobočka Šenov 
Nově otevřená prodejna barev a laků včetně příslušenství v ŠENOVĚ při ul. 

Těšínské u kruhového objezdu vedle potravin Hruška. 
 TENTO MĚSÍC AKCE: 

PRIMALEX Standard, 15 Kg......299 Kč
HET KLASIK COLOR – všechny odstíny, 8 Kg...... 299 Kč

HET Vápenný nátěr, 15 Kg.....155 Kč
JUPOL Citro, protiplísňová barva, 2 L.....155 Kč

ETERNAL mat, všechny odstíny, 0,6 L...... 145 Kč
SYNTECOL, bezbarvý lak, 0,6 L.....109 Kč

MÁME NEJNIŽŠÍ CENY NA TRHU! 
PŘI NÁKUPU NAD 700 KČ PIVO ZDARMA!!!!

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

PRAKTIK, 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, otevírací doba: po–pá 7:30–16.00 hod, so 8:00–11:00 hod.

ŘIDIČI USCHOVEJTE
 

VÝHODNÝ PRODEJ VŠECH DRUHU AUTOBATERII
Ceny: např 56Ah 1169 Kč

Váš starý akumulátor vykoupíme za 13 Kč/kg
www.baterieostrava.cz, tel: 777 230 611

najdete nás za Carrefourem, naproti AUTA ESA
areál Sládkova 21

ARBOR 
MORAVIA 
DOPRAVA v obci ZDARMA *

Palivové dříví:
špalky 600,-/prms
štípané 700,-/prms
*při odběru nad 9 prms

Okrasné stromy, keře a růže
Ovocné stromky a keře, trvalky
Hnojiva, substráty, postřiky, 
keramika

Petřvald, Klimšova 1878
tel. 605 248 998, 59 654 20 98

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
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RADVANICKÁ DRAKIÁDA

1. RAB ŠTRÚDLOVÁNÍ

REKONSTRUKCE BD NA UL. MATUŠÍNSKÉHO 4

Původní stav Q

Po rekonstrukci Q


