
Pozvánka 
do letního kina

Úterý 23. 8. 2016 je náhradním termí-
nem promítání filmu „Millerovi na tripu“, 
který se měl promítat 2. 7. 2016 u Hasičské 
zbrojnice v Ost ravě-Bar tovicích. Pro 
nepříznivé počasí bylo tehdy promítání 
zrušeno. Nyní doufáme v lepší klimatické 
podmínky a klidný průběh akce, která se 
bude konat od 20:00 hodin opět u Hasičské 
zbrojnice v Ostravě-Bartovicích.

Tradičně chystáme promítání letního kina 
i v Ostravě-Radvanicích. V sobotu 2. 9. 2016 
budou moci občané zhlédnout ve dvoře rad-
nice v Ostravě -Radvanicích český film 
„Teorie Tygra“ s Jiřím Bartoškou a Eliškou 
Balzerovou v hlavní roli. Začátek akce je 
opět ve 20:00 hodin, ale samotné promí-
tání začne až po setmění ve 21:00 hodin. 
Občerstvení je zajištěno.

(red)

Statutární město Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice vlastní budovu, která 
svým účelem slouží ke společenskému setkávání 
obyvatel, a to zejména seniorů z části Radvanic. 
Budova pochází z 50. let minulého století a léta 
užívání se podepsala na špatném technickém 
stavu budovy. Budova má zastaralou elektro-
instalaci, poškození vnitřní omítky a nevyho-
vující sociální zařízení. Velkou nevýhodou je 
rovněž chaotické uspořádání vnitřních prostorů, 
které svou dispozicí nevyhovují setkávání vět-
šího počtu osob. V rámci rekonstrukce bude ve 

středové části budovy vytvořen zasedací sál pro 
cca 70 osob, který vznikne vybouráním původ-
ních sprch, sociálního zařízení a nepoužívané 
kanceláře. Dále bude vytvořeno v levé části zcela 
nové jádro sociálních zařízení vyhovující dneš-
ním standardům a hygienickým požadavkům. 
Rekonstrukce rovněž zahrnuje kompletní opravu 
vnitřních elektroinstalací, omítek a zařizovacích 
předmětů. 

V rámci stavebních úprav vznikne také nová 
solná jeskyně. Odborné lékařské posudky přirov-
návají opakovaný pobyt v solné jeskyni k pobytu 
u moře a srovnávají jejich blahodárné účinky. 
Shodují se, že pobyt v solné jeskyni působí jak 
pro prevenci tak léčbu, regeneraci a mírnění pro-
jevů řady nemocí. 

Pobyt v solné jeskyni je doporučen zejména 
jako prevence onemocnění horních a dolních cest 
dýchacích, kožních a revmatologických onemoc-
nění a pro celou řadu dalších zdravotních potíží. 
Terapie probíhá v místnosti, která je naplněna 
krystaly kamenné soli nebo soli z Mrtvého moře. 

Účinky jsou samozřejmě individuální 
a většinou jsou pociťovány po 10 až 15 po sobě 

Pozvánka 
na zastupitelstvo

Starostka městského obvodu Radvanice 
a Bar tovice Mgr. Šárka Tekielová zve 
občany na zasedání Zastupitelstva měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice, 
které se uskuteční ve čtvrtek 8. 9. 2016 od 
16:00 hodin v Hasičské zbrojnici v Ostravě-
-Radvanicích. (red)
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Budeme mít solnou jeskyni

(Pokračování na straně 2)
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Představujeme úřad městského obvodu
Už po několik měsíců představujeme zdejší 

úřad po jednotlivých odborech. V minulém čísle 
novin jsme přiblížili činnost odboru stavebního 
řádu, dopravy a životního prostředí (dále jen 
„SŘDaŽP“).

  Odbor stavebního řádu, dopravy 
a životního prostředí
(3. část)

Nyní se budeme věnovat další agendě odboru 
SŘDaŽP, který najdeme v přístavbě ve dvoře 
radnice. Dnes představíme konkrétně agendu 
životního prostředí. Jak už název napovídá, 
agenda má na starosti vše, co se zabývá ochra-
nou a tvorbou životního prostředí v mezích sou-
časné platné legislativy.

Agenda se zabývá různými činnostmi. 
Nejčastěji se občané obracejí s žádostmi o povo-
lení kácení stromů, s žádostmi o rybářský nebo 
lovecký lístek. Agenda má však na starosti také 
údržbu pozemků svěřených do správy městskému 
obvodu a kontrolní činnost nad dodržováním 
platných vyhlášek občany na svých pozemcích, 
zejména co se týká sečení pozemků, dodržování 
protihlukové vyhlášky a obtěžování kouřem 
z komína nebo pálením zahradního odpadu. Dále 
agenda zajišťuje údržbu zeleně, likvidaci sklá-
dek, údržbu drobného vodního toku, zajišťuje 
úklidové akce městského obvodu atd.

Pokud potřebujete vyřídit kácení stromů, 
vězte, že podat žádost jsou oprávnění buď vlast-
níci pozemku, nebo jiní oprávnění uživatelé se 
souhlasem vlastníka.

Povolení orgánu ochrany př írody není 
potřeba ke kácení dřevin za předpokladu, že 
tyto nejsou součástí významného krajinného 
prvku nebo stromořadí:
1. u dřevin o obvodu kmene do 80 cm měřeného 

ve výšce 130 cm nad zemí,
2. pro zapojené porosty dřevin, pokud celková 

plocha kácených zapojených porostů dřevin 
nepřesahuje 40 m2,

3. pro dřeviny pěstované na pozemcích vede-
ných v katastru nemovitostí ve způsobu vyu-
žití jako plantáž dřevin,

4. pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích 
v zastavěném území evidovaných v katastru 
nemovitostí jako druh pozemku zahrada, 

zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plo-
cha se způsobem využití pozemku zeleň,

5. z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy 
porostů nebo při provádění výchovné probírky 
porostů, při údržbě břehových porostů prová-
děné při správě vodních toků, k odstraňování 
dřevin v ochranném pásmu zařízení elektri-
zační a plynárenské soustavy prováděném 
při provozování těchto soustav a z důvodů 
zdravotních. Kácení z těchto důvodů musí být 
oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem 
orgánu ochrany přírody, který je může poza-
stavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje 
požadavkům na ochranu dřevin,

6. u dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezpro-
středně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li 
škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto 
podmínek provede kácení, oznámí je orgánu 
ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.
Pro ostatní případy je nezbytné povolení 

orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno 
jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů 
po vyhodnocení funkčního a estet ického 
významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na 
silničních pozemcích může orgán ochrany pří-
rody vydat jen po dohodě se silničním správním 
úřadem a povolení ke kácení dřevin u železnič-
ních drah může orgán ochrany přírody vydat jen 
po dohodě s drážním správním úřadem.

Věcně a místně příslušným správním orgánem 
pro oznámení dle bodu 5. a 6. je Magistrát města 
Ostravy, odbor ochrany životního prostředí.

Správní řízení o povolení kácení dřevin je 
zahájeno na základě podané písemné žádosti.
Žádost musí obsahovat:
• jméno a adresu žadatele,
• označení katastrálního území a parcely, na 

které se dřeviny nachází, stručný popis umís-
tění dřevin a situační zákres,

• doložení vlastnického práva či nájemního 
nebo uživatelského vztahu žadatele, k pří-
slušným pozemkům, nelze-li je ověřit v kata-
stru nemovitostí, včetně písemného souhlasu 
vlastníka pozemku s kácením, není-li žada-
telem vlastník pozemku,

• specifikaci dřevin, které mají být káceny, 
zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich 
počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad 

zemí; pro kácení zapojených porostů dře-
vin lze namísto počtu kácených dřevin uvést 
výměru kácené plochy s uvedením druho-
vého, popřípadě rodového zastoupení dřevin,

• udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm 
nad zemí,

• zdůvodnění žádosti.
Jak jsme už uvedli, podávají občané také žádosti 
o lovecký a rybářský lístek.

Podmínky pro vydání loveckého lístku:
1. složení zkoušky z myslivosti nebo,
2. získání právním předpisem stanoveného 

vzdělání,
3. dosažení věku 16 let,
4 způsobilost k právním úkonům bezúhonnost, 

pojištění dle zákona o myslivosti.
Správní poplatky: 
• na 1 den 30 Kč,
• na 5 dní 50 Kč,
• na 30 dní 70 Kč,
• na 6 měsíců 100 Kč,
• na 1 rok 150 Kč,
• na dobu neurčitou 1 000 Kč.
Podmínky pro vydání rybářského lístku:
- odborná kvalifikace
Správní poplatky:
• 1 rok 100 Kč,
• 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující 

rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství 
v rámci svého povolání nebo funkce 50 Kč,

• 3 roky 200 Kč,
• 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující 

rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství 
v rámci svého povolání nebo funkce 100 Kč,

• 10 let 500 Kč,
• 10 let pro osoby studující rybářství nebo 

osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého 
povolání nebo funkce 250 Kč.

Správní poplatky se platí v hotovosti při 
podání žádosti.

Kontakt:
Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru staveb-

ního řádu, dopravy a životního prostředí, tel. 
599 416 142

Pavla Kolářová, referent životního pro-
středí – tel. 599 416 143

(red)

následujících relaxačních pobytech v solné jes-
kyni. Odborníci doporučují tyto pobyty absolvo-
vat během 3 až 4 týdnů. V solné jeskyni probíhá 
léčba solí, tzv. haloterapie. Haloterapie je určena 
pro všechny bez rozdílu věku, je vhodná pro před-
školní i školní děti, pro celé rodiny i sportovce. 
Velmi vhodná je tedy zejména pro malé děti, 
které jsou vystavovány negativním vlivům okol-
ního prostředí, a to zejména na emisní zatížení 
ovzduší v Radvanicích a Bartovicích od těžkého 
průmyslu. Další skupinou lidí, která bude solnou 

jeskyni využívat, jsou senioři a občané postižení 
civilizačními chorobami. 

Školky a školy budou mít přesně stanovený har-
monogram, kdy budou solnou jeskyni navštěvovat. 
Jelikož zde máme dvě školky a školu včetně dvou 
odloučených pracovišť, bude solná jeskyně využí-
vaná zcela bezpochyby po všechny dny  v týdnu. 
Solnou jeskyni budou moci bezplatně využívat 
i členové klubů důchodců. Jako jedno z dalších vyu-
žití se nabízí například příměstský tábor. 

Odborníci uvádějí, že relaxace v unikátním 
ionizovaném solném prostředí s decentním 
osvětlením a zvuky přírody je oázou pro klienty, 
vystavené při práci všem formám stresu, přeta-
žení, chronické únavy a neurózy. Pobyt v solné 
jeskyni je výborným doplňkem mnoha léčebných 

a preventivních postupů. Může vrátit duševní 
i fyzickou sílu a pohodu po vypjatém pracovním 
dni a upevnit zdraví a vitalitu ve chvílích volna. 
Pobyt v solné jeskyni pozitivně působí na široké 
spektrum zdravotních problémů. Léčebné kúry 
tedy s plnou zodpovědností doporučují přední 
odborníci z řad pneumologů, alergologů, pedia-
trů, kožních a jiných lékařů. Nová solná jeskyně 
bude tedy jistě velmi přínosná pro zdraví našich 
dětí a dalších skupin obyvatel oslabených nepříz-
nivým životním prostředím.

Rekonstrukce budovy klubu důchodců ply-
nule navazuje na předchozí zateplení obvodového 
pláště a výměnu oken. Budova bude po těchto sta-
vebních pracích kompletně zrekonstruována. 

Šárka Tekielová, starostka

(Pokračování ze strany 1)
Budeme mít…
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z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu na své 40. schůzi 
konané dne 15. června 2016
• projednala bytové záležitosti,
• rozhodla o uzavření smluv o smlouvách 

budoucích o zřízení služebnosti,
• schválila rozpočtové opatření,
• rozhodla o uzavření smlouvy na zhoto-

vitele stavby „Souvislá údržba chodníků 
na ul. Těšínské, úsek Dvorová – zastávka 
U Samoobsluhy“ se společností STAVIA – 
silniční stavby, a.s.,

• rozhodla o zadání veřejné zakázky pod 
náz vem „Ul ice Těšínská – zas t ávka 
U Samoobsluhy“,

Rada městského obvodu na své 41. schůzi 
konané dne 29. června 2016
• rozhodla o uzavření smluv o smlouvách 

budoucích o zřízení služebnosti a právu pro-
vést stavbu,

• rozhodla o uzavření smluv o zřízení služeb-
nosti,

• rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na akci 
„Sanace vlhkého zdiva budovy bytového 
domu na ul. Kobrova 3“ se zhotovitelem 
Sanace a vysoušení staveb s.r.o.,

• projednala bytové záležitosti,
• rozhodla o uzavření dodatku č. 16/2016 ke 

smlouvě o výpůjčce a vzájemné spolupráci 

s Českou republikou – Hasičským záchran-
ným sborem Moravskoslezského kraje,

• rozhodla o záměru pronájmu bytové jed-
notky č. 10 v domě na ulici Revírní 849/4, 
Ostrava-Radvanice,

• rozhodla o záměru pronájmu střešního pláště 
a půdních prostor v budově základní školy na 
ulici Vrchlického 5,

• rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na akci 
„Ulice Těšínská-zastávka U Samoobsluhy“ 
se zhotovitelem EDS Trade s.r.o.,

• rozhodla o zadání veřejné zakázky pod 
názvem „Stavební úpravy klubu důchodců 
k. ú. Ostrava-Radvanice, č. p. 1567“,

• rozhodla o uzavření příkazní smlouvy na 
zajištění administrace projektu „Snížení 
prašnosti MČ Ostrava Radvanice-Bartovice“ 
po dobu pětileté udržitelnosti projektu se 
společností Alatare profi s.r.o.,

• schválila termíny konání schůzí rady měst-
ského obvodu v 2. pololetí roku 2016,

• rozhodla o udělení plné moci společ-
nosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
v rámci stavby „Prodloužení sběrače B do 
Radvanic“.

Renáta Spěváková,
pověřena zastupováním tajemnice úřadu

začala sanace 
bytového domu 
na ul. kobrova 3

Městský obvod Radvanice a Bartovice 
uzavřel smlouvu o dílo se zhotovitelem – 
firmou Sanace a vysoušení zdiva, s. r. o. 
na opravu základových konstrukcí byto-
vého domu Kobrova 3. Městský obvod tak 
navázal na již realizovaný projekt sanace 
spodní stavby bytového domu Kobrova 
1. Cílem tohoto investičního záměru je 
odstranit špatný technický stav základo-
vých konstrukcí bytového domu a zamezit 
další degradaci této stavební konstrukce. 
Předmětem díla je provedení odkopání 
spodní stavby až na základový práh, 
provedení tlakové injektáže zdiva, izo-
lace spodní stavby a obnova drenážního 
potrubí. Cena díla je stanovena na cca 
720 tis. Kč. 

Svatopluk Běrský, 
vedoucí odboru MBaI

Jak si už mnozí občané všimli, provádí se 
podél ulice Těšínské rekonstrukce stávají-
cího chodníku v úseku Dvorová – zastávka 
U Samoobsluhy. 

Chodník je rekonstruován v délce cca 556 m. 
Rekonstrukce chodníku spočívá ve výměně 
konstrukčních vrstev chodníku. Spolu s výmě-
nou konstrukčních vrstev budou vyměněny také 
obrubníky lemující jednotlivé úseky chodníku. 

Opravený chodník bude nově vybaven kon-
strukcemi zaručujícími jeho užívání osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Chodník bude vybaven sníženými obrubníky, 
přirozenou vodící linií, varovnými a signálními 
pásy.

Spolu s opravou chodníku budou opraveny 
také vjezdy umožňující příjezd k přilehlým 
pozemkům. 

Zhotovitel stavby je společnost DAV, 
a.s. Předpokládané ukončení prací je stano-
veno s ohledem na klimatické podmínky do 
31. 8. 2016, náklady jsou ve výši 1 841 898 Kč 
včetně DPH. 

„S rekonstrukcí starého chodníku se nám 
podařilo navázat opravu autobusových zálivů, 
financovanou správou silnic MSK, tak jako na 
ul. Těšínská v Radvanicích. Dále také dojde 
k výměně nástupních hran na autobusové 
zastávce U Samoobsluhy, čímž docílíme její 
plnou bezbariérovost,“ řekl místostarosta Aleš 

Boháč a dodal: „Po rekonstrukci dojde také 
k výměně čekárny. K dokončení zlepšení dostup-
nosti a zvýšení bezpečnosti v dané lokalitě zís-
káváme stavební povolení na poslední stavbu, 
kterou je nasvětlený přechod pro chodce.“ 

Věra Raisová, vedoucí odboru SŘDaŽP

opravuje se další chodník v Bartovicích

Pozvánka 
na povinné očkování psů proti vzteklině

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

Očkování provede privátní veterinární služba MVDr. Ivo Šimoník, CSc.
V PÁTEK 9. ZÁŘÍ 2016

• 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.

Očkování je povinné na základě zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Cena za očkování je stanovena ve výši 100 Kč. Poplatek bude vybrán v místě konání očkování. 
V ceně je zahrnut veterinární výkon, cena vakcíny a zdravotnického materiálu, a potvrzení o očkování. 

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

Náhradní termín očkování není stanoven. Majitelé psů mají možnost psy dovakcinovat ve 
veterinární ordinaci v Ostravě-Michálkovicích (pondělí – pátek od 15.00 do 19.00 hodin), pří-
padně si očkování zajistit v jiné veterinární ordinaci již za plnou cenu. Odbor FaR

Upozorňujeme 
občany na 
zvukovou kontrolu 
rozhlasového 
systému

Oz namujeme obča nů m,  že  ve  d nech 
15. 8.–17. 8.2016 v době od 9:00 hod do 
17:00 hod bude probíhat na území městského 
obvodu Radvanice a Bar tovice akustická 
kont rola rozhlasového systému, vybudo -
vaného v rámci projektu „Preventivní pro-
t ipovodňová opatření v městském obvodu 
Radvanice a Bartovice“. V rámci kontroly 
systému bude mimo jiné prováděna i posle-
chová kontrola všech hlásičů. Kontrola bude 
rozdělena na oblasti. V průběhu kontroly 
budou v kontrolované oblasti hlásiče po něja-
kou dobu v provozu. 

Pavla Kolářová,
odbor SŘDaŽP

Uzávěrka příštího čísla
15. srpna 2016 
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sbor dobrovolných hasičů ostrava radvanice
ve spolupráci s městským obvodem 
radvanice a Bartovice
vás zve na oslavy 120. výročí založení 
hasičského sboru v radvanicích
13. srpna 2016 před Hasičskou zbrojnicí – 
ulice Havláskova a blízké okolí

Program
 13. 8. 2016
13:30 – 14:00 Průjezd hasičské techniky obcí
14:00 – 14:15 Slavnostní zahájení oslav
14:20 – 15:00 Dechový orchestr VŠB Ostrava, 

mažoretky 
15:00 – 15:15 Ukázka zásahu s historickou 

technikou 
15:15 – 16:00 Zábava pro děti – Bratři Chabičovští 

a ledové království
16:00 – 16:15 Vystoupení mladých hasičů
16:15 – 17:15 Kapela BLAF
17:15 – 17:30 Ukázka zásahu – vyproštění osoby 

z havarovaného vozidla
17:30 – 17:50  Soutěže pro dospělé 
17:50 – 18:50 Kapela COVERBAND
19:00 – 19:10 Ukázka zásahu – požár osobního 

automobilu
19:10 – 20:10 Bubenická show – TAM TAM 

BACUTADA 
20:10 – 21:10 KABÁT REVIVAL
21:10 – 21:20 Ohňová show – PYROTERRA 
21:20 – 23:00 Kapela COVERBAND

14:00 – 18:00  Statická ukázka hasičské 
a záchranářské techniky

Záchranný útvar HZS ČR Hlučín, Hlavní báňská 
záchranné stanice Ostrava, Městská policie Ostrava, 
BESIP. 

Opékání párků, atrakce pro děti. 

Minipivovary – Koníček, Garage, Štramberk 
a Valašský pivovar Kozlovice.

Moderuje Jiří Basta.
Časy jednotlivých vystoupení jsou orientační, změna 
programu vyhrazena. 

www.sdhradvanice.cz

„deváťáci“ se loučili 
se základní školou

Každoroční rozloučení žáků devátých tříd základní školy se nese ve 
velmi slavnostním duchu. Ne jinak tomu bylo i letos. Celkem 17 slav-
nostně oblečených mladých dospívajících lidí si v obřadní síni radnice 
dne 29. 6. 2016 připomnělo své poslední dny základní školy na slavnost-
ním rozloučení. Vše nejlepší v budoucí kariéře a mnoho úspěchů popřála 
odcházejícím žákům paní starostka Šárka Tekielová. Žáci dostali na 
památku dárek – fleshku a sladkou čokoládu. (red)

Městský obvod Radvanice a Bartovice pořádá jako každoročně pří-
městský tábor pro děti. Cílem akce je vyplnit volnočasové aktivity dětí 
a mládeže smysluplně a využít těchto aktivit k prevenci kriminality dětí 
a mládeže jako jedním z prvků kontinuity prevence kriminality v našem 
městském obvodě. Na financování příměstského tábora byla využita 
dotace ze statutárního města Ostravy.

První turnus příměstského tábora se konal v týdnu od 18. 7. do 
22. 7. 2016. Zúčastnilo se ho celkem 20 dětí z našeho městského 
obvodu. Na programu měly děti k romě her a soutěží prohlídku 
zdejší hasičské stanice, zápolení na dopravním hřišti, návštěvu ZOO 
Ostrava, výlet na Pustevny a mnoho dalšího.

Kromě vedoucí tábora Veroniky Štvrtňové se dětem věnovali strážníci 
Městské policie Ostrava, útvaru prevence kriminality.

Děti si tábor moc užily. Druhý turnus se bude konat ve dnech 
15.–19. 8. 2016. (red)

Příměstský tábor



Dnešní díl seriálu, ve kterém pravidelně 
představujeme podnikatele našeho městského 
obvodu, věnujeme firmě LIN-IT.cz, kterou 
založil před pěti lety pan Karel Juhaňák. Jak 
nám sám řekl, dostal se k podnikání zcela 
náhodou. Už na základní škole vnímal boom 
výpočetní techniky a začal se o ni zajímat. Pak 
sice vystudoval na Ostravské univerzitě jiný 
obor – a to učitelství na pedagogické fakultě, 
ale ovlivnila ho práce kamaráda, který se zabý-
val internetovým připojením a jeho nabídkou. 
Tak se povedlo panu Juhaňákovi přivést inter-
net do Bartovic a připojovat první zájemce z řad 
domácností a firem. Rychle se o jeho činnosti 
mezi místními obyvateli rozkřiklo a lidé měli 
dále zájem se nejen připojit k internetu, ale také 
se s internetem naučit pracovat a později se 
ozývat, když „něco“ nefungovalo. To přimělo 
pana Juhaňáka založit si vlastní firmu a nabí-
zet službu správy výpočetní techniky a webu 
profesně. V současné době dodává softwarové 
řešení i pro větší firmy a lokální poskytovatele 
internetu. Jeho služby jsou vhodné tedy nejen 
pro domácnosti, ale i pro malé a střední firmy, 
pro které není finančně výhodné zaměstnávat 
vlastního IT specialistu. 

Svou zákaznickou základnu rozšířil z Bar-

tovic později na celé Ostravsko a nyní má 
zakázky prakticky po celé Severní Moravě. 
Dál by své pole působnosti rozšiřovat moc 
nechtěl, protože dojíždět do vzdálenějších míst 
by znamenalo prodloužit dobu řešení problému 

vzdálenějších zákazníků. Ze své zkušenosti 
může říct, že zákazník, který má problém se svou 
výpočetní technikou, chce řešení pokud možno 
hned. Někdy čas hraje velikou roli i v potřebách 
některých podnikatelských subjektů, odkáza-
ných na dobře fungující informační systémy. 
Spokojenost zákazníků je tím nejlepším krédem 
a cílem pana Juhaňáka.

A co tedy může nabídnout domácnostem:
-  vytvoření a nastavení domácí sítě, včetně 

bezdrátových sítí wifi
-  nastavení internetového připojení
-  konfiguraci domácích PC a zařízení
-  instalaci, údržbu software a hardwaru
-  zaškolení pro práci s PC a konzultace

Firemní zákazníci se mohou obracet s poža-
davky na tyto služby:
Poskytujeme externí správu sítě včetně outsou-
rcing IT:

-  správa počítačové sítě, poradenství (desktop, 
servery)

-  správa software (instalace, konfigurace, 
údržba)

-  vzdálená správa webových stránek

-  návrh serveru podle potřeb zákazníka, 
včetně dodávky HW

-  instalace a správa serverů, údržba, rekonfi-
gurace

-  konfigurace služeb ( DNS, DHCP, datová 
síťová uložiště)

Pan Karel Juhaňák je dalším příkladem těch 
podnikatelů, kterým se koníček stal zaměstná-
ním. Zajímalo nás, jestli nelituje toho, že není 
dnes učitelem, ale stará se o výpočetní techniku. 
Řekl nám: „Jsem rád, že se věnuji oboru, který 
mě baví. Ale dělám správu třeba základní škole 
ve Vratimově, tak úplně z oboru nejsem pryč. 
Na školní prostředí alespoň tímto způsobem 
vazbu mám.“ Předpokládali jsme, že práce pohl-
tila pana Juhaňáka natolik, že ostatní zájmy či 
rodina jsou tak zvaně „na druhé koleji“, jak to 
u „ajťáků“ bývá. „Kdepak, rodina je teď u mě 
na prvním místě před vším. A doufám, že to tak 
ještě dlouho zůstane,“ dodal se smíchem pan 
Juhaňák.

V případě, že máte o služby pana Juhaňáka 
a jeho firmy LIN-IT.cz zájem, neváhejte ho kon-
taktovat. Dostane se vám milého a přívětivého 
přístupu, stejně jako rychlé a kvalitní řešení 
vašich požadavků.

Kontakt:
LIN – IT.cz
Karel Juhaňák
Březová 357, Ostrava 71700
Tel. +420 603 356 493
Email: juhanak@lin-it.cz
www.lin-it.cz

Kateřina Tomanová
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serIál
představujeme podnikatele 

v obvodu

Firma lIn-IT.cz pana karla Juhaňáka

Nejen ve vyloučených lokalitách, ale také 
v okolí ubytoven pro sociálně znevýhodněné 
občany lze nyní standardně potkávat smíšené 
hlídky asistentů prevence kriminality a stráž-
níků městské policie. Asistenti se často setká-
vají i se situacemi, k jejichž řešení nemají 
potřebná oprávnění. V těchto případech tak 
na řadu př icházejí st rážníci. Narušování 
občanského soužití, problematika záškolác-
tví, volný pohyb psů či vyhledávání odho-
zených injekčních stříkaček. Toto je pouze 
krátký výčet aktivit, kterými se ve vytipova-
ných lokalitách asistenti prevence krimina-
lity či smíšené hlídky asistentů a strážníků 

zabývají. Zmíněné hlídky svou činnost zamě-
řují zejména do oblastí ostravských měst-
ských částí Vítkovice, Radvanice a Bartovice, 
Přívoz, Hrušov a Kunčičky, ale i do vytipo-
vaných lokalit v částech Ostravy-Jihu nebo 
Poruby. Nedílnou součástí práce asistentů 
prevence kriminality je také sebezdokonalo-
vání v otázkách místních poměrů. Mimo jiné 
se tak asistenti účastní pravidelných setkání 
na tzv. policejních buňkách, kde jsou disku-
továny aktuální problémy daných městských 
obvodů.

Městská policie Ostrava,
úsek prevence a propagace

Prázdninové jízdy 
historickými 
vozidly do zoo

Dopravní podnik připravil, zejména pro 
děti a jejich rodiče, už tradiční prázdninové 
jízdy historickými vozidly. Letos v srpnu se 
tak můžete svézt dne 20. 8. na trase z centra 
Ostravy k ZOO Ostrava. Více informací lze 
nalézt na www.dpo.cz.

(red)

asistenti prevence kriminality aktivně 
spolupůsobí ve vyloučených lokalitách



V sobotu dne 25. 6. 2016 slavnostně přiví-
tala v naší obřadní síni radnice starostka Šárka 
Tekielová nově narozené občánky našeho měst-
ského obvodu. Rodiče, jejich nejbližší a přátelé 
přijali pozvání na slavnostní vítání občánků milé 
Simonky, Rozálky a Beatky a milého Tedíka, 
Christianka a Michalka. Pro tento krásný den 
si našim nejmenším připravily milé vystoupení 
děti z Mateřské školy Za Ještěrkou v Ostravě-
-Bartovicích. Zazpívaly písničky, přednesly bás-
ničky a na závěr se pokusily uspat miminka písní 
„Spi, děťátko, spi“. Poté paní starostka rodičům dětí 

pogratulovala, předala jim věcný dar a maminkám 
květiny. Rodiče se zapsali do naší pamětní kroniky 
a nechali se s miminkem 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 Fabex a je k nahlédnutí pro-
střednictvím internetových stránek www.radva-
nice.ostrava.cz nebo na adrese www.tvova.cz.

Šárka Krkošková,  
pověřena vedením odboru OaVV
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10.8. 15.00 44. schůze Rady MěOb 
RaB-kancelář starostky

11.8. 14.30
KD záv.J. Fučík 
Radvanice-výborová 
schůze

13.8. 13.30 Oslava 120 let SDH O.-
Radvanice

19.8. 18.00
ČSV Radvanice-
Bartovice – výborová 
schůze

23.8. 20.00
Letní kino před 
Hasičskou zbrojnicí 
SDH Bartovice

24.8. 15.00 45. schůze Rady MěOb 
Rab-kancelář starostky

v měsíci srpnu

Kalendář
událostí

Naši jubilanti 
v srpnu 2016

Blahopřejeme!
Dagmar Olšáková 

Přejeme hodně zdraví a osobní pohody!
V souladu s novelou zákona o obcích č. 106/2016 
Sb,. můžeme zveřejnit gratulaci občanů pouze se 

souhlasem občana, jehož se gratulace týká. Budete-
li mít zájem o uveřejnění životní události v RaB 

novinách, dostavte se, prosím, do uzávěrky novin 
- tedy do 15. dne v měsíci předem - na sekretariát 
úřadu městského obvodu do kanc. č. 15 v 1. patře 

nebo kontaktujte p. Šárku Krkoškovou, 
tel. 599 416 100.

vítání občánků

Své krásné životní jubileum, obdivuhod-
ných devadesát pět let , oslavila v úžasné 
o sobn í  p oho dě  pa n í  V la s t a  D y ndová , 
a osmdesát let oslavili v plném životním 
elánu a opt imismu pan í Mar ie Popková 
a pan Miroslav Kuchta. Jubilantům, dlou-
hodobým obyvatelům našeho městského 
obvodu, srdečně pogratulovala paní sta-
rostka Šárka Tekielová a popřála jim do dal-
ších let pevné zdraví, osobní pohodu a stále 
dobrou náladu.

Šárka Krkošková,  
pověřena vedením odboru OaVV

krásná životní jubilea

Miroslav Kuchta QVlasta Dyndová Q



 Bezpečnější Ostrava
S létem a časem dovolených nastává období, 

které je rizikové pro bezpečí našeho obydlí. 
Počet trestných činů krádeže vloupáním do 
rodinných domů a bytů za období posledních 
pěti let má v Ostravě klesající tendenci. Počty 
nápadů trestné činnosti krádeží vloupáním 
dosáhly v roce 2013 u bytů čísla 270 a rodin-
ných domů 168, vloni už to bylo „jen“ 171 bytů 
a 81 domků. K tomuto přispívá také větší zájem 
o technické zabezpečení domovů a zlepšené 
návyky bezpečného chování. S létem není ale 
na škodu si základy bezpečného chování při-
pomenout.

 Technické zabezpečení 
Jde o systém dílčích prvků, které potenci-

álního pachatele odradí nebo mu zamezí násil-
nému vniknutí do obydlí. Patří sem kvalitní 
osvětlení prostoru před objektem, případně 
také společných prostor v domě. Standardem 
je pořízení bezpečnostních vstupních dveří, 
opatřených bezpečnostním štítkem s profilo-
vou cylindrickou vložkou. Také vícebodový 
zámek s prvky pasivní bezpečnosti, který 
například při rozlomení vložky automaticky 
zablokuje vysunutou závoru. Vhodná je insta-
lace přídavného zámku.

 Bezpečné návyky 
Bezpečnost oken a balkonů, zejména 

v př ízemí, zvyšují  uzamykatelné k l iky 

a bezpečnostní fólie, které zpomalují postup 
pachatele. Žaluzie a závěsy před odjezdem 
nezatahujeme. Pro navození dojmu, že byt či 
dům není opuštěn, můžeme použít elektronické 
spínací hodiny, které nám v intervalech budou 
spínat lampičku, televizor či radiopřijímač. Je 
vhodné opatření kombinovat s elektronickým 
zabezpečovacím systémem, popřípadě signa-
lizační sirénou.

Je vhodné domluvit se s osobou, které důvě-
řujeme, aby nám v době dovolené dohlédla na 
obydlí, vybírala poštu ze schránky, kterou 
je vhodné označit pouze příjmením, uvede-
ném v množném čísle, čímž neupozorňu-
jeme na počet osob v domácnosti. Hlídající 
osoba může větrat, zalévat květiny či u domu 
sekat trávník. Na svou nepřítomnost neupo-
zorňujeme vzkazy na dveřích či sdělením na 
záznamníku.

 Dovolená a sociální sítě 
Na sociálních sítích zveřejňujte o dovo-

lené, jejím trvání a místě pobytu co nejméně 
informací. V př ípadě, že máte nastaveno 
veřejné sdílení informací, počítejte s tím, že 
se tato data mohou dostat k možným pacha-
telům, kteř í je na sociálních sít ích cíleně 
vyhledávají. O fotografie pořízené na dovo-
lené se s přáteli přece můžete podělit i po 
návratu. Je vhodné o sdílení informací na 
sociálních účtech a bezpečném chování pou-
čit také své děti.

 A když už je pozdě? 
Do napadeného objektu nevstupujeme, 

a to ze dvou důvodů. Uvnitř by se mohl nachá-
zet pachatel, který by vás při stresové situaci 
mohl ohrozit na zdraví či životě. Druhým 
důvodem je případné zničení kriminalisticky 
relevantních stop, které by vedly k objasnění 
skutku. Své cenné věci mějte vždy sepsány, 
včetně výrobních čísel. Vhodné je také poří-
dit si fotodokumentaci cenných věcí. Uvedené 
skutečnosti mohou následně dopomoci policii 
odcizené věcí vypátrat. 

 Por. Richard Palát, 
Policie ČR
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„Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, 
úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.“
Dne 26. srpna 2016 vzpomene 1. výročí 
úmrtí, paní 

Aleny Frnkové 
z Ostravy-Radvanic. 
Vzpomínají dcera Marcela a Lenka 
s rodinami. 

Klesla ruka, která tak ráda pracovala, 
zmlkla ústa, která slovem hladívala a oči, 
které se tak jasně dívaly, se navždy zavřely. 
Dne 13. srpna 2016 si připomeneme 
1. výročí, kdy nás navždy opustila paní 

Anna Kaimová, 
roz. Štrochová z O.-Radvanic. 
Všem kdo jste ji znali a měli rádi, 
děkujeme za tichou vzpomínku dcera Dana 
s rodinou. 

Chtěli byste si 
půjčit kolo?

Město Ostrava se chystá realizovat pro-
jekt veřejného sdílení kol tzv. Bike-sharing. 
Tento projekt má za cíl nastavit systém sdí-
lení kol a poskytnout tak občanům a návštěv-
níkům města další možnost přepravy. Tato 
služba by mohla mít pozitivní vliv také na 
snížení intenzity individuální automobi-
lové dopravy v centru města. Na projektu 
město spolupracuje s různými odborníky 
na cyklodopravu, a také například se spol-
kem Ostravounakole. Všichni zapojení 
poskytují své zkušenosti a doporučení. Pro 
dobré plánování a funkčnost systému je však 
důležité zapojit do přípravy širokou veřej-
nosti, a proto si vás dovolujeme požádat 
o názor, který můžete vyjádřit prostřednic-
tvím ankety na webových stránkách města 
(www.ostrava.cz). Výsledky budou použity 
pro sestavení plánu městského Bikesharingu 
v Ostravě. (osr)

léto je z hlediska vloupání nejrizikovějším obdobím

Co je dobré vědět
Pro cestování s dětmi do zahraničí platí, že 

dítě musí mít vlastní cestovní doklad. Cestovní 
pas pro dítě do 15 let stojí 100 Kč a dobu plat-
nosti má 5 let. Vzhledem k nestabilní bezpeč-
nostní situaci v některých zemích jistě potěší 
možnost cestovat po většině států Evropy pouze 
s občanským průkazem.

Na ten je možné vycestovat do zemí Evropské 
unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, 
Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, 
Švýcarska a na Island. Cena za vydání občan-
ského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba 
jeho platnosti 5 let.

O vyřízení cestovního pasu nebo občan-
ského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný 
zástupce, zpravidla rodič, k terému stačí 

s dítětem zajít na obecní úřad (v Ostravě 
na pracoviště magistrátu v Gorkého ulici). 
K žádosti, kterou zpracuje úředník, není nutné 
přikládat fotografii. Dítě vám vyfotí u pře-
pážky na úřadu při podání žádosti. Zákonný 
zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti 
a rodný list dítěte. Lhůta pro vydání cestov-
ního pasu nebo občanského průkazu je maxi-
málně 30 dnů.

V případě vycestování v kratší lhůtě je 
možné požádat o vydání pasu ve zkrácené lhůtě 
šesti pracovních dnů. Úkon je ovšem u dětí 
zpoplatněn částkou 2000 Kč. Informace k vyři-
zování osobních dokladů lze nalézt na webu 
Ministerstva vnitra na adrese: www. mvcr.cz/
clanek/osobni-doklady.  (ič)

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
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Pasování budoucích školáků na čtenáře – dětí 
třídy Pastelky z Mateřské školy Radvanice – 
proběh lo dne 24.  06.  2016 v K nihovně 
Radvanice. Hostem byla paní starostka Šárka 
Tekielová a paní ředitelka mateřské školy Dana 
Lérová. Děti nejdříve přivítala paní knihovnice. 
Společně jsme si připomněli témata, kterým 
jsme se po celý školní rok v knihovně věnovali, 
co vše jsme vyráběli. Potom děti podle vzoru 
paní knihovnice odříkaly čtenářský slib:

SLIB SKŘÍTKU KNIHOMÍLKOVI:
Ve jménu všech pěkných knížek plných víl, 
princezen a draků slibuji dnes bez rozpaků, 
že budu chránit všechny příběhy, 
které jsou v knihách zapsány, 
chovat je v paměti, aby nebyly nikdy smazány. 
Knihomílkův pomocníček budu rád, 
dokud se krásné knížky budou psát. 

Paní starostka dětem přečetla veselou 
pohádku a posléze jim kladla otázky, které 
autorka pohádkové knihy sepsala. A že nebylo 
jednoduché na ně odpovědět, to vám mohou děti 
potvrdit. Následovalo pasování. Děti jeden po 
druhém předstoupily, poklekly a paní starostka 
je mečem pasovala na čtenáře. Všechny děti 
obdržely od paní starostky knihu s věnováním 
a od paní knihovnice pasovací listinu se spous-
tou dárečků. Za všechno jim mockrát děku-
jeme. Do mateřské školy se děti vracely hrdé na 
to, že od této chvíle se staly budoucími čtenáři 
naší knihovny a nyní jen zbývá se registrovat 
a knihovnu kdykoliv navštívit. 

Bc. Martina Stankušová

Pasování budoucích 
školáků na čtenáře

V pátek 24. června uspořádali členové Klubu 
důchodců v Bartovicích dětský den pro děti 
z mateřské školy Za Ještěrkou 8. V úvodu dět-
ského dne se s dětmi přivítali všichni členové 
Klubu důchodců a popřáli dětem nejen pěknou 
zábavu, ale i příjemné prožití celého dne. Po při-
vítání začaly děti soutěžit v různých zajímavých 
disciplínách, jako chůzi po kládě s míčkem na 
lžičce, namotávání provázku na tyčku nebo nabí-
rání vody do kbelíčku. Poslední speciální disci-
plínou bylo převlékání do pohádkových masek 

a následně jejich poznávání a určování. Nakonec 
jsme si všichni zazpívali. Závěrem byly děti za 
své snažení odměněny pusinkami a sladkostmi. 
Všem se nám den dětí s babičkami a dědečky 
velmi líbil a už se těšíme na další společnou akci. 

Touto cestou bychom chtěli za děti i dospělé 
poděkovat všem členům Klubu důchodců 
v Bartovicích za to, že nám připravili krásné 
dopoledne plné zajímavých soutěží a nevšed-
ních zážitků.

Za kolektiv mateřské školy Michaela Stiborová

den dětí se členy 
klubu důchodců v Bartovicích

V úterý 28. června zavítali do mateřské 
školy Za Ještěrkou v Bartovicích členové sboru 
dobrovolných hasičů z Radvanic. Děti sezná-
mili s významem hasičského sboru, s různými 
zásahy, ke kterým jsou jeho členové přivoláváni. 
Hasiči hovořili o likvidaci požárů, záchraně 
lidí i zvířat, o pomoci při povodních a doprav-
ních nehodách. Praktickými ukázkami ochotně 
a trpělivě seznamovali děti s hasičskou výstrojí 
a výzbrojí, kterou pro svou práci a ochranu 
hasiči potřebují. Děti si vyzkoušely zásaho-
vou přilbu a rukavice. V závěru ukázka zásahu 
v prostoru školní zahrady nadchla všechny pří-
tomné. Možnost podílet se na hašení a podržet 
stříkačku předčila všechna očekávání. 

Děkujeme za příjemné zpestření dopoledne 
a těšíme se na další setkání.

Děti a p. uč. mateřské školy Za Ještěrkou

návštěva hasičů v mateřské škole
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Na jaře pozval celou naši družinu umělecký 
kovář Martin Bundil, abychom se přišli podívat 
na jeho dílnu. Miriam Bundilová s námi totiž 
chodí do třídy a tatínek jí vytvořil křídla na čer-
nou vílu do naší pohádky. Na konci školního roku 
jsme se tedy vydali na cestu do Petřvaldu. Jeli 
jsme autobusem i s paní učitelkou. Přivítal nás pan 
Bundil v hlučné dílně, kde rachotily stroje i vět-
ráky. Nejprve nám ukázal, jak je náročné vykovat 
obyčejný hřebík. Několik z nás si mohlo vyzkou-
šet kovat hřebík s těžkým kovářským kladivem. 
I když se nás vystřídalo hodně, nepodařilo se nám 

vykovat úplnou špičku. Práce kováře není vůbec 
snadná! Potom nám předvedl, jak se pracuje 
s bucharem, svářečkou, pilou a s dalšími stroji. 
Prohlédli jsme si různé kované trofeje, nejvíce se 
mi líbila trofej s cyklistou. Pak jsme obdivovali 
velikou lampu vytvořenou do Šilheřovic a kladli 
jsme panu kováři spoustu otázek, jak dlouho trvá 
to či ono. Rozloučili jsme se písničkou. Tento den 
také proběhla pěvecká soutěž O zlatého slavíka. 
Kluci se styděli, ale děvčata si pečlivě připravily 
třeba písně Anety Langerové, Sebastiána nebo 
lidovky. A jak soutěž dopadla?

1. místo Lucie Gonová
2. místo Simona Gavroňová
3. místo Taťána Tomečková
Tento den se nám všem moc líbil. 
Poslední školní den nám paní vychovatelka 

Lenka Laštuvková ještě připravila šifrovanou 
honbu za pokladem. 

Závěr školního roku je tak skvělý, protože už 
zavoněl prázdninami.

Simona Gavroňová, ZŠ Vrchlického
Foto: Lenka Laštuvková

kovář i slavík

malí herci
S paní vychovatelkou Lenkou Laštuvkovou v dramatickém kroužku ŠD 

hraji už tři roky. Vysloužila jsem si hlavní role- Saxanu, vypravěče a Šíleně 
smutnou princeznu. Moc mě baví hrát pohádkové bytosti a nejvíce ze všeho 
tancovat s kamarády. Navštěvuji taneční kroužek ve škole i na Čapkárně. Tam 
jsem se hodně naučila. Mohla jsem proto plánovat choreografii tanečků.

Letos jsme sepsali scénář družinové pohádky „Boj dobra se zlem“. 
Toto téma vymyslel páťák Ondra Jandát. Celou zimu jsme vytvářeli náš 
scénář. Pak nás čekaly konkurzy a také boje o hlavní role byly napínavé. 
Nacvičování bylo hodně pracné, ale stálo to za to. V květnu jsme s pohádkou 
vystoupili pro děti z mateřské školy a také na besídce pro maminky. Tam 
mi paní vychovatelka dala možnost zatančit sólo podle Michaela Jacksona. 
Tanec roztančil všechny kamarády z družiny.

Ve středu 15. 6. jsme vystoupili s naší pohádkou na ostravské přehlídce 
činnosti školních družin v KD Akord „Matička 2016“. Zhlédli jsme tam 
vystoupení dalších škol- Plamínky, gymnastky s kruhy Hula-hula, i orien-
tální tance. Největší úspěch ovšem měla naše škola. Byli jsme moc pyšní 
na všechnu tu chválu. V červnu přijeli na naši školu také žáci a učitelé ze 
spřátelené školy z Čech. Také jim jsme zahráli, zatančili a společně zazpí-
vali nejednu písničku. Pohádku „Boj dobra se zlem“ budete mít možnost 
vidět i na Radvanických slavnostech 10. září 2016. Další fotografie z akce 
Matička 2016 jsou na zadní straně. Lucie Gonová, ZŠ Vrchlického

Dne 17. 6. 2016 navštívily děti předškolního 
oddělení a prvního až pátého ročníku radva-
nické školy ZOO v Ostravě. Akci uspořádal Naše 
srdce – Amaro Ilo, spolek, ve spolupráci se ZŠ 
Ostrava -Radvanice, Vrchlického 5, přísp. org., 
odloučeného pracoviště Trnkovecká 55. O tuto 
akci byl ze strany dětí veliký zájem, zúčastnilo se 
jí 44 žáků. Díky pochopení ředitelky školy Mgr. 
Hany Ostřanské byl dobře zajištěn pedagogický 
dozor v průběhu celého dne. Poděkování patří 
i pedagogickým pracovnicím, které se s dětmi 

návštěvy ZOO účastnily a po celou dobu se jim 
trpělivě věnovaly. Děti v pavilonech pozorovaly 
zvířata různých kontinentů, doplňovaly si své 
teoretické znalosti z učebnic. Zajímavé bylo 
i poznávání různých rostlin. Žáci si tak rozšířili 
svůj všeobecný rozhled.

Návštěvu ZOO mohl Naše srdce – Amaro 
Ilo, spolek, zorganizovat díky dotaci sta-
tutárního města Ostrava v rámci projektu 
Smysluplné využití volného času dětí ze soci-
álně znevýhodněného prostředí. Finančně 

se podíleli i sponzoři spolku – VVUÚ, a. s. 
Ostrava-Radvanice a Advokátní kancelář 
Svatoš, Svatošová a partneři, s. r. o., Ostrava – 
Moravská Ostrava. Touto cestou jim děkujeme 
za pochopení pro naši práci.

Mgr. Eva Čermáková,
statutární zástupce spolku

výlet do zoo
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Už poosmé hostily Radvanice závodníky ze 
6 zemí, kteří bojovali o tituly v rámci Mistrovství 
České republiky a Přeboru České republiky, ten-
tokrát za přítomnosti kamer České televize, která 
odvysílala záznam tohoto závodu na svém spor-
tovním kanále ve 3 reprízách.  

Okruh Františka Bartoše se stal svědkem 
korunovace nových mistrů České republiky pro 
rok 2016 hned ve 4 kategoriích, Vladimír Šnajdr – 
Twin, Martin Sedlo – 125 SP, Libor Kamenický – 
Supermono a Patrik Kolář díky 3 vítězstvím ve 
125 GP ještě před posledním závodem v Mostě. 
Pro příští rok bude český šampionát ještě atrak-
tivnější, protože se pojede jako mezinárodní mis-
trovství České republiky, kde budou mít možnost 
bodovat i jezdci se zahraniční licencí.

Největší radost udělal divákům svým čtvrtým 
vítězstvím jezdec pořádající RABA Motosport 
Jiří Obtulowicz, jinak loňský mistr ČR, který 
nemá delší dobu ve své kategorii Klasik 175 
konkurenci. Škoda jen, že se diváci nedočkali 
po předčasně ukončeném závodě startu místní 
posádky Richard Bílý a Milan Kostiuk v katego-
rii Sajdkár.

Start nejsilnějších motocyklů do 600ccm 
přinesl tolik očekávané souboje odehrávající se 
vedoucím jezdcem a snahu Marka Červeného 
překonat jeho loňský traťový rekord, bohužel, 
po 9 kolech musel být závod po havárii jednoho 
z jezdců nejprve zastaven a posléze i ukončen. 
Zbývající 2 kategorie Sajdkáry a Supermono se 
tak svého závodu nedočkaly. I přes maximální 
zabezpečení celé závodní tratě a zajištění lékař-
ské a pořadatelské služby, jezdec Olin Hanák 
svému zranění podlehl. Olin Hanák startoval 
v Radvanicích pravidelně od roku 2010 a už o rok 

později, ve svých 17 letech, zde vyhrál závod 
třídy 125ccm.  Pořadatelé z RABY Motosport, 
kteří jsou většinou aktivní nebo bývalí závodníci, 
se s ním po celé roky setkávali na všech závodech 
v Česku. Proto jsme ztratili nejen mladého talen-
tovaného závodníka, ale hlavně dobrého kama-
ráda.

Pořadatelé z místní RABA Motospor t 
d ě k u j í  s t a t u t á r n í m u  m ě s t u  O s t r a v a 
a Moravskoslezskému kraji za finanční podporu 
8. ročníku Okruhu Františka Bartoše, Autoklubu 
ČR za zařazení tohoto závodu do vysílání České 
televize, místním občanům za shovívavost 
během celého závodního víkendu a divákům za 
jejich nezbytnou diváckou kulisu. 

Ing. Jan Lindner,  
tajemník závodu RABA Motosport

Výsledky závodu:
 Twin
1. Hanzalík David Slovensko Suzuki

2. Vysloužil Dan Česko Ducati
3. Nespěšný Lukáš Česko Kawasaki

 125 GP
1. Kolář Patrik Česko Honda
2. Savinkov Michal Česko Honda
3. Eder Christopher Rakousko KTM

 125 SP
1. Sedlo Martin Česko Cagiva
2. Werner Eduard Slovensko Aprilia
3. Kolář Petr Česko Aprilia

 Do 600
1. Červený Marek Česko Kawasaki
2. Schuster Wolfgang Německo Yamaha
3. Sloboda Miroslav Slovensko Yamaha

 250 CRR
1. Matuš Pavel Česko Aprilia
2. Horák René Česko Honda
3. Batěk David Česko Honda

 Klasik 175
1. Obtulowicz Jiří Česko  ČZ
2. Thér Miloš Česko  ČZ
3. Vrána Marek Česko  ČZ

 Klasik 250
1. Koudelka Marek Česko Yamaha
2. Slanec Martin Česko Yamaha
3. Švihnos Jiří Česko  Yamaha

 Klasik 350
1. Hatan Vítězslav Česko Yamaha
2. Slanec Václav Česko Yamaha
3. Procházka Roman Česko Yamaha

 Klasik 500
1. Strapina Pavel Česko Honda
2. Bruckner Kamil Česko Honda
3. Němec Ladislav Česko Honda

 Klasik 750
1. Furbock Johann Rakousko Weslake
2. Stibor Marek Česko Kawasaki
3. Pátek Vavřín Česko Moto Guzzi

motocyklový svátek  
na okruhu Františka Bartoše v radvanicích



PRODEJ
PALIVOVÉHO 
DŘEVA
Smrk: 
	 špalky	30	cm	 650	Kč	/	1prm/s
 štípaný	 750	Kč	/	1prm/s
Buk:
	 štípaný	 1100	Kč	/	1prm/s
Odkory	délky	2	m	 400	Kč	/	1prm/s
Prodej	cca	8	kg	pytlíku	třísek	
za	35	Kč/ks

Tel.: 725 987 422

inzerce

inzerce

KOMINICTVÍ 
RADOVAN

IČ: 74447971,  
e-mail:  

kominictvi1@seznam.cz,  
tel.: 605 379 799
Nabízím Vám:

•	 Pravidelnou	kontrolu	
spalinových	cest	za	330	Kč	

•	 Vložkování	a	frézování	
komínů	

•	 Čištění	komínů	a	kouřovodů	

•	 Veškeré	další	kominické	
práce	za	NÍZKÉ	CENY	

 

 

 

Do you want to speak English?

 
 

 Business English
 ost

Mladá nadšená dobrovolnice Hana Štefková vypráví svůj dobrovolnický 
příběh: „Jednoho říjnového odpoledne nám paní učitelka vyprávěla o dob-
rovolnictví přes organizaci ADRA. Byla nám kladena otázka, zda by to 
někdo nechtěl zkusit. Ten nápad mě zaujal, ale můj strach byl silnější. Za pár 
dnů jsme měli na škole přednášku o dobrovolnictví. Přednáška mě natolik 
inspirovala, že jsem se rozhodla roli dobrovolníka zkusit, tak jsem do toho 
šla. Poté jsem musela absolvovat osobní pohovor, kterého jsem se hodně bála. 
Nakonec to dobře dopadlo, uvítala mě milá paní, se kterou jsem si popovídala 
a zodpověděla jsem několik otázek. Po pohovoru s proškolením se ze mě stal 
oficiální dobrovolník v domově pro seniory v Ostravě. Poté jsme se dohodli 
na první návštěvě s klientkou. Byla jsem hodně nervózní, že si zrovna já s paní 
nebudu rozumět. Po pár minutách návštěvy jsme si padly do oka. S paní V. si 
rozumíme a zvykly jsme si na sebe. Každý pátek trávíme spolu a těšíme se, až 
si zase budeme vyprávět různé historky a zážitky z mládí.“

Dobrovolnické centrum ADRA stále hledá dobrovolníky, kteří by se 
rádi věnovali opuštěným a nemocným seniorům v Ostravě. Místo a čas 
si každý dobrovolník zvolí sám dle svých možností. Zájemci se mohou 
hlásit na telefonní číslo 605 784 584 nebo v sídle organizace každou první 
středu v měsíci 13-17 hod. Nebojte se pomáhat!  DC ADRA

Chvilička času

Charita ostrava hledá zdravotní sestry
Charita Ostrava nabízí pracovní místo pro všeobecné zdravotní 

sestry v Hospici sv. Lukáše. Předpokládaný termín nástupu: ihned 
nebo dle dohody. 

Podrobnější informace: Jaroslav Doležel, vedoucí hospice, mobil: 
732 178 501, e-mail: lukashospic.ostrava@charita.cz; nebo http://
ostrava.charita.cz/volna-mista/ Charita Ostrava

Přinášíme úsměv na vaši tvář
Říkáte si, že se máte dobře, ale mohli byste se mít lépe? Máte dobrou práci, 

přátele, rodinu, ale hlavně máte to nejcennější. Zdraví. Teď si určitě myslíte, 
zdraví? To je přeci něco úplně běžného. Opak je ale pravdou. Ne všichni máme 
takové štěstí, že můžeme říct: „Jsem zdravý.“

Bohužel jsou mezi námi také lidé trpící například Dětskou mozkovou obr-
nou (DMO), snížením inteligence, smyslovými nebo tělesnými vadami či epi-
lepsií po celý svůj život.

Naštěstí se na tyto osoby v dnešní době nezapomíná a existují instituce, 
jejichž cílem je, aby právě těmto lidem život ulehčili a pomohli jim.

Jednou z těch organizací působících v našem kraji je právě Centrum pro zdra-
votně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. (dále jako CZP), která se těmto 
lidem věnuje již 14 let (založena v roce 2002). Mezi hlavní aktivity organizace 
patří: Poradna pro osoby se zdravotním postižením, občanská poradna, osobní 
asistence, bezbariérová doprava, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 
se ZP, půjčování kompenzačních pomůcek nebo vydávání svého čtvrtletního 
Zpravodaje s přehledem aktualit.

Jelikož CZP poskytuje služby v rámci celého Moravskoslezského kraje, 
najdete jejich detašovaná pracoviště v Ostravě, Opavě, Frýdku-Místku, 
Novém Jičíně či Bruntále. Mezi hlavní partnery CZP patří státní instituce, 
nadace, ale také velké firmy působící v České republice.

Pokud znáte někoho, komu by mohly být námi nabízené služby prospěšné 
nebo jste jím Vy sám, pak neváhejte a navštivte naše webové stránky: www.
czp-msk.cz. Můžete nás rovněž oslovit na telefonním čísle: +420 596 115 318 
případně e-mailem asistenceov@czp-msk.cz.

Richard Barnišin, CZP MSK
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