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den dětí

Pozvánka 
na XXII. Bartovickou 
pouť ke Sv. anně

Starostka městského obvodu Šárka 
Tekielová zve všechny spoluobčany na 
XXII. Bartovickou pouť ke Sv. Anně, 
která se bude konat dne 30. 7. 2015 před HZ 
a ZŠ v Ostravě-Bartovicích.

Program:
11:00  pouťové atrakce
14:30  prezentace kynologického 

klubu Ostrava‑Radvanice
15:00  zahájení
15:05  Michal David revival
16:00  Bořek stavitel – představení 

pro děti
17:00  Divoké kočky – travesti 

show
18:00  Davide Mattioli – italský 

zpěvák
18:45  tombola
19:30  HEC tancovačka
21:45  ohňostroj

Doprovodný program: kolotoče, nafu-
kovací atrakce, aquazorbing, prezentace 
Městské policie Ostrava, malování na tvář, 
stánkový prodej.

Moderuje David Zbavitel (rádio Čas 
Rock).

Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice 
a Bartovice schválilo na svém zasedání dne 
9. června 2016 závěrečný účet za rok 2015. 
Hospodaření městského obvodu skončilo přebyt-
kem.

Významnou skutečností, která ovlivňuje vyka-
zování výsledku hospodaření městského obvodu, 
je změněná účetní metoda. Od roku 2009 již obce 
na základě účetní reformy účtují podnikatelským 
způsobem, tj. o výnosech a nákladech. Protože 

však účetní reforma nebyla úplná, je výsledek 
hospodaření vykazovaný ve Výkaze zisku a ztrát 
značně zkreslený – je vykazován přebytek ve výši 
10 991 324,39 Kč. Tato částka je ovlivněna zejména 
tím, že byly obci poskytnuty účelové transfery 
např. na rekonstrukci chodníku na ul. Těšínská 
nebo na realizaci projektu Zahrada v přírodním 
stylu u základní školy na ul. Bartovická, které byly 
(v souladu s platnou metodikou) zaúčtovány do 
výnosů. Výdaje na rekonstrukce a modernizace 

však nemohly být zohledněny v nákladech. 
Skutečný zůstatek prostředků na účtech městského 
obvodu, které mohou být použity v roce 2015 po 
finančním vypořádání, je 7 505 917,62 Kč. 
 Příjmy a financování

Příjmy městského obvodu v roce 2015 činily 
celkem 62 658 tis. Kč. Nejvýznamnějším příjmem 
byly dotace a transfery v celkové výši 33 372 tis. 
Kč. Poskytovatelem těchto dotací a transferů bylo 

HOSPOdaŘeNÍ mĚSTSKÉHO OBVOdU za rOK 2015

V první červnový den oslavily děti svůj svá-
tek. Městský obvod připravil tradičně program 
plný písniček, her a soutěží. Krásné počasí 
lákalo uspořádat celou akci venku před spole-
čenským domem v Ostravě -Bartovicích, kde 
vyrostlo pod přístřeškem provizorní jeviště. 
Přijeli umělci z pražského Hudebního diva-
dla v Karlíně zahrát dětem pohádku O Terezce 
a Matějovi. Soutěžili mezi sebou holky a kluci 
o to, kdo pomáhá doma více rodičům, pak se děti 
naučily dvoření prince a princezny, zahrály si 

v pohádce na trpaslíky a mravenečky a nakonec 
s aplausem vítaly v ději Matěje, který konečně 
našel v lese svou princeznu Terezku. Pro děti 
byly připraveny sladkosti od městského obvodu 
Radvanice a Bartovice. Další dárečky pak při-
vezla zástupkyně cestovní kanceláře Vítkovice 
Tours v podobě dárkové tašky s reklamními 
předměty a tričkem. 

Děti tedy se svými učiteli nebo rodiči strá-
vily příjemné dopoledne, na které budou určitě 
dlouho vzpomínat. (red)
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Rada městského obvodu na své 38. schůzi 
konané dne 18. května 2016:
• vzala na vědomí zápis z jednání komise životního pro-

středí, bezpečnosti a dopravy,
• vzala na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky 

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřej-
ném prostranství,

• projednala zprávu o výsledku hospodaření městského 
obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2015,

• rozhodla předat část dokončené investiční akce 
pod názvem „Okružní křižovatka ulic Těšínská – 
Lihovarská – Čapkova v Ostravě -Radvanicích“ do 
majetku statutárního města Ostravy,

• souhlasila s návrhem obecně závazné vyhlášky o sta-
novení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení 
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních pod-
niků, včetně tanečních zábav a diskoték konaných ve 
venkovních prostorách v rozsahu nezbytném k zajiš-
tění veřejného pořádku.

Rada městského obvodu na své 39. schůzi 
konané dne 1. června 2016 
• vzala na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru, 

• vzala na vědomí zápis z jednání finančního výboru,
• rozhodla o zadání veřejné zakázky pod názvem 

„Sanace vlhkého zdiva budovy bytového domu na ul. 
Kobrova 3“,

• vzala na vědomí zápis z jednání komise životního pro-
středí, bezpečnosti a dopravy,

• doporučila zastupitelstvu městského obvodu rozhod-
nout o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2016,

• rozhodla souhlasit s výkupem nemovitostí pozemku 
parc. č. 2148/3,

• doporučila zastupitelstvu městského obvodu souhlasit 
s prodejem pozemku parc. č. 867/2 společnosti Canis 
safety a.s.

• souhlasila s návrhem na změny a doplnění obecně 
závazné vyhlášky statutárního města Ostravy 
č. 14/2013, Statut města Ostravy.

Zastupitelstvo městského obvodu na svém 
10. zasedání konaném dne 9. června 2016
• projednalo zápis z jednání kontrolního výboru zastu-

pitelstva,
• vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru,

• rozhodlo akceptovat neuplatnění předkupního práva 
a prodej garáže na pozemku parc. č. 3120/21,

• rozhodlo nekoupit a akceptovat neuplatnění před-
kupního práva a prodej garáže na pozemku parc. 
č.  2027/134,

• schválilo zprávu o výsledku hospodaření městského 
obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2015,

• schválilo plnění příjmů a čerpání výdajů z rozpočtu 
městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden–
březen 2016,

• souhlasilo s uzavřením darovací smlouvy na poskyt-
nutí finančního daru ve výši 30.000 Kč ZUŠ Edvarda 
Runda Ostrava,

• rozhodlo nesouhlasit se záměrem koupě pozemků 
parc. č. 1167/131, parc. č. 1617/1, parc. č. 1628/3, parc. 
č. 1641/3 a parc. č. 1616/11, vše v k. ú. Bartovice,

• rozhodlo o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 
městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 
2016,

• rozhodlo souhlasit s prodejem pozemku a uzavřením 
kupní smlouvy se společností Canis safety a.s.

Šárka Krkošková,  
pověřena vedením odboru OaVV

z jednání místní samosprávy

statutární město Ostrava, Evropská unie a stát pro-
střednictvím jednotlivých ministerstev.

Druhým nejvýznamnějším příjmem byly pří-
jmy nedaňové, které představovaly 13 876 tis. Kč. 
Jednalo se především o příjmy vzniklé při nakládání 
s majetkem městského obvodu – příjmy z pronájmu 
bytů, pozemků a nebytových prostor, dále úhrady 
za zřízená věcná břemena, hrobová místa apod. 

Daňové příjmy činily v loňském roce 13 347 tis. 
Kč. Největší část těchto příjmů tvořila daň z nemo-
vitostí ve výši 12 546 tis. Kč. 

Kapitálové příjmy byly realizovány především 
příjmem z prodeje pozemků či projektové doku-
mentace a celkem činily 2 063 tis. Kč. 
 Výdaje

Výdaje v roce 2015 činily celkem 65 882 tis. Kč.  

Významnou položku tvořily výdaje spojené s re- 
konstrukcí Klubu důchodců v Radvanicích 
(2 451 tis. Kč), s rekonstrukcí hasičské zbrojnice 
v Bartovicích (1 355 tis. Kč), výdaje spojené se 
správou, údržbou, rekonstrukcemi a moderniza-
cemi bytového fondu (4 470 tis. Kč – rekonstrukce 
bytového domu Matušinského 2,4; 1 034 tis. Kč 
- sanace vlhkého zdiva Kobrova 1). Na opravy 
komunikací byly použity prostředky v celkové 
výši 1 483 tis. Kč. Opravy a investice v oblasti 
chodníků v roce 2015 byly vyšší než v předcho-
zích letech. Jednalo se hlavně o chodníky na ulici 
Těšínská ( 2 050 tis. Kč u OC Ještěrka; 600 tis. Kč 
u zastávky Olšák; 6 884 tis. Kč úseky od zastávky 
U Švasty po zastávku Dalimilova). Příspěvky na 
provoz mateřských a základních škol činily 6 194 
tis. Kč. Výdaje v roce 2015 byly bezmála o 19 mil. 
Kč. vyšší než byl plánovaný rozpočet. Jednalo se 
převážně o finanční prostředky z dotačních fondů. 

 Školy
Vlastní hospodaření školských organizací 

městského obvodu Radvanice a Bartovice pak 
skončilo těmito výsledky hospodaření:
• MŠ Ostrava-Radvanice, Těšínská 279 

 88 376,23 Kč
• MŠ Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8  

 122 611,23 Kč
• ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5 

 80 957,91 Kč
 Audit

Přezkoumání hospodaření provedla společ-
nost TOP AUDITING, s.r.o. Při přezkoumání 
nebyly zjištěny chyby, nedostatky, ani rizika, 
která by mohla mít negativní dopad na hospoda-
ření územního celku v budoucnosti.

Hana Hanáčková,
pověřena vedením odboru FaR

HOSPOdaŘeNÍ…

Městský obvod Radvanice a Bar tovice 
podal žádost o dotaci statutárnímu městu 
Ostrava na projekt „Sportujeme s městským 
obvodem společně, radostně a bezpečně“. 
Statutární město schválilo dotaci v celkové 
výši 120 tis. Kč. 

Projekt umožní aktivní trávení volného času, 
sportovní využití a tím i prevenci rizikového cho-
vání dětí a mládeže v rámci obou školních hřišť. 
Umožní sportovní využití nejen dětem a mlá-
deži, ale i místním občanům a veřejnosti. Hřiště 
budou zabezpečena dozorem správců, a tím se 
zvýší jejich bezpečnost a atraktivita pro smyslu-
plné trávení volného času. Finanční prostředky 
z dotace budou použity na výdaje správců obou 
hřišť a ostatní náklady s tím spojené. 

Provoz hřIště: 
červenec – srpen 10.00 – 12:00, 13:30 – 19:30 
září – říjen 15:30 – 18:30 

Pozor! v pondělky a ve středy budou školní 
hřiště zcela uzavřena!

V případě nepříznivého počasí budou obě 
hřiště také uzavřena a označena cedulkou MIMO 
PROVOZ. Na obou hřištích budou působit správci 
hřišť, a to dle provozního řádu. 

Na školních hřištích se setkává veřejnost všech 
věkových skupin. Je to místo, kde se mohou spor-
tovně vyžít v bezpečném a esteticky příjemném 
prostředí. Školní hřiště se tak stává místem pod-
porujícím aktivní trávení volného času, smysl pro 
zdravou soutěživost, sportovní chování – smysl 
pro fair play, poctivost, empatii, což vede ve svém 
důsledku k prevenci kriminality. 

Cílem tohoto projektu je co nejširší veřejnosti 
bez omezení věku umožnit sportovní využití, trá-
vení volného času společně, bezpečně, radostně, 

a tím předcházet rizikovému chování a elimi-
novat nežádoucí jevy, naučit se vzájemné spo-
lupráci, kamarádství a zvyšovat zájem o sport. 
Tímto také je zde snaha o omezení příležitosti 
k páchání trestné činnosti.   Veronika Tichá,

vedoucí odboru SVaŠ

město nám přispělo na školní hřiště

městský obvod přispěl 
seniorům na rekondiční pobyt

Městský obvod Radvanice a Bartovice 
každoročně podporuje aktivní život zdejších 
seniorů. Členové Klubu důchodců v Ostravě-
-Radvanicích tak mohli i letos navštívit tolik 
oblíbený hotel Koliba v Ludvíkově ve Vrbně 
pod Pradědem v termínu od 14. 5. do 21. 5. Na 
jednoho seniora městský obvod přispěl část-
kou 500 Kč. V letošním roce se rekondičního 
pobytu zúčastnilo celkem 19 seniorů.  (red)

(Pokračování ze strany 1)
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Městský obvod Radvanice a Bar tovice 
již každoročně vypisuje výběrové řízení na 
poskytnutí účelových dotací ze svého roz-
počtu. Smyslem je podpora konkrétní akce či 
projektu, činnosti či aktivit organizací i jednot-
livců, které by měly obohatit kulturní, spole-
čenský či sportovní život obyvatel městského 
obvodu.

Zastupitelstvem městského obvodu byl 
na 9. zasedání konaném dne 17. března 2016 
schválen celkový objem peněžních prostředků 
vyčleněných na tyto účelové dotace ve výši 
280.000,00 Kč s maximální výší dotace v jed-
notlivém případě 50.000,00 Kč. Jelikož však 
městský obvod obdržel o 48 % více žádostí než 
v roce 2015, i s využitím celé této částky bylo 

potřeba výši jednotlivých dotací omezit a někte-
rým žádostem nemohlo být vyhověno vůbec. 

Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice 
a Bartovice rozhodlo na svém 10. zasedání dne 
9. června 2016 o poskytnutí účelových dotací 
z rozpočtu městského obvodu na rok 2016 
a schválilo návrh smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace těmto subjektům:

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu městského obvodu na rok 
2016
Poř. 
č.

ŽADATEL DOTACE NÁZEV PROJEKTU

1. Tělocvičná 
jednota Sokol 
Radvanice
Bartovice

 25 000,00 Kč Rozvoj činnosti mládeže 
v oddílech florbalu 
a stolního tenisu v počtu 
39 dětí 

2. Jozef Balický  3 000,00 Kč Countryguláš 
3. Jiří Červenka  1 000,00 Kč Pálení čarodějnic 

 2 500,00 Kč Využití volného času dětí 
a mládeže o prázdninách 
a mikulášská nadílka 

4. Český svaz 
včelařů, z.s. 
základní organi
zace Radvanice
Bartovice

 5 000,00 Kč Včelařské přednášky žákům

5. Základní 
organizace 
Českého 
zahrádkářského 
svazu Ostrava
Radvanice

 4 000,00 Kč Soutěž dětí ve znalostech 
botaniky a soutěž ve 
vyřezávání dýní 

 6 000,00 Kč Rozšiřování znalostí a meto-
dik moderního zahrádkářství 
pro členy i nečleny 

6. Český svaz 
chovatelů 
Základní orga
nizace Ostrava
Radvanice

 9 000,00 Kč Podpora chovatelské 
činnosti v Ostravě-
Radvanicích, výstavní 
činnost 

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

 15 000,00 Kč Doplnění školní družiny 
a školního klubu 
pomůckami pro výtvarnou 
a pracovní činnost

8. Tomáš Maceček, 
Bc.

 5 000,00 Kč Příprava a účast na 
mistrovství světa ve 
Španělsku

9. Svaz posti
žených civi
lizačními 
chorobami v ČR, 
z.s. – základní 
organizace 
Ostrava Radvanice

 15 000,00 Kč Zájmová činnost zdravotně 
postižených osob 

10. Knihovna 
města Ostravy, 
příspěvková 
organizace

 8 000,00 Kč Knížkami si listujeme, za 
zvířátky cestujeme 

11. Základní 
organizace 
Českého 
zahrádkářského 
svazu Ostrava
Bartovice

 5 000,00 Kč Odborná zahrádkářská 
a ovocnářská činnost ZO 
ČZS,p.s. Ostrava-Bartovice 

 10 000,00 Kč Výstava "Bartovická růže" 
a "Štrůdlování" soutěž 
o nejlepší závin

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

 4 400,00 Kč Turistika, kulturní spol. 
zájezdy, kultur. spol. akce

13. Český 
kynologický svaz 
ZKO Ostrava 
Radvanice 1020

 10 000,00 Kč Podpora agility jako jedné 
z nejpřirozenějších aktivit 
psa

14. SH ČMS – Sbor 
dobrovolných 
hasičů Bartovice

 10 000,00 Kč Propagace a reprezentace 
obce v požárním sportu 

 10 000,00 Kč Propagace a reprezentace 
obce v požárním sportu 

15. SH ČMS – Sbor 
dobrovolných 
hasičů 
Radvanice

 20 000,00 Kč Radvanická drakiáda 
a oslavy 120 let SDH 
Radvanice 

 10 000,00 Kč Celoroční činnost mladých 
hasičů organizovaných při 
SDH Ostrava Radvanice 

 5 000,00 Kč "Oxid uhelnatý – 
neviditelný zabiják"

16. HC Radvanice 
o.s.

 8 100,00 Kč Žádost o přidělení grantu 
na pronájem ledové plochy 
pro uspořádání veřejného 
bruslení pro děti a občany 
obce Radvanice a Bartovice 

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

 3 000,00 Kč Nákup knih pro žáky do 
školní knihovny 

18. Naše srdce – 
Amaro Ilo, 
spolek

 5 000,00 Kč S úsměvem ve škole 

19. Oblastní spolek 
Českého 
červeného kříže 
Ostrava

 5 000,00 Kč Osvětový, zdravotní 
a regenerační program dětí, 
mládeže a seniorů

20. Ing. Kateřina 
Tomanová

 5 000,00 Kč Divadelní představení pro 
děti i dospělé 

21. FC Heřmanice 
Slezská, o.s.

 15 000,00 Kč Založení a rozjezd 
fotbalové kategorie mladší 
přípravyky v Ostravě-
-Radvanicích

22. Kynologický 
klub Šenov

 4 000,00 Kč Šenovská tlapka 

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

 5 000,00 Kč Ve víru tance a hudby 

24. RABA Motosport  20 000,00 Kč Mezinárodní závody silnič-
ních motocyklů a sidecarů 
Okruh Franiška Bartoše 
v Ostravě-Radvanicích 

25. Český rybářský 
svaz, z.s., místní 
organizace 
Ostrava

 10 000,00 Kč Dětské rybářské závody, 
vzdělávání a závody 
dospělých 

26. Pavel Schwarz  5 000,00 Kč Závody motocyklů
27. Římskokatolická 

farnost Ostrava
Radvanice

 5 000,00 Kč Podpora činnosti 
hudebního souboru 
mládeže a tématické 
programy pro školy 

28. Mateřská 
škola Ostrava
Radvanice, 
Těšínská 279, 
příspěvková 
organizace

 5 000,00 Kč Pohádkoví kuchaři 

29. Trendum, o.p.s.  2 000,00 Kč Radvanice v rytmu tance 
Celkem 280 000,00 Kč

městský obvod rozdělil účelové dotace

Hana Hanáčková,
pověřena vedením odboru FaR
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Představujeme úřad 
městského obvodu

Už po několik měsíců představujeme zdejší 
úřad po jednotlivých odborech. V minulém čísle 
novin jsme začali s představováním činnosti 
odboru stavebního řádu, dopravy a životního 
prostředí (dále jen „SŘDaŽP“).

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

Nyní se budeme věnovat další agendě odboru 
SŘDaŽP, který najdeme v přístavbě ve dvoře 
radnice. Dnes představíme konkrétně agendu 
dopravy. Zjednodušeně lze říci, že se tato agenda 
zabývá vším, co se týká místních komunikací – 
ať jsou to cesty nebo chodníky. Staráme se cel-
kem o 56 km místních komunikací III. třídy 
a 19 km chodníků.

Občané, respektive stavebníci, si zde podávají 
nejčastěji žádosti o povolení připojení nemovi-
tosti k místní komunikaci, neboť obvykle jejich 
novostavba vedle místní komunikace bude stát. 
S tím souvisí také napojení stavby na inženýr-
ské sítě, které často vedou (nebo povedou) přes 
místní komunikace. Z tohoto důvodu je zapo-
třebí požádat o povolení zvláštního užívání 
místní komunikace pro umístění nebo realizaci 
sítí. Žadatelem bývá stavebník (investor) nebo 
zhotovitel díla (dodavatel). Povolení podléhají 
správnímu poplatku a k žádostem je potřeba dolo-
žit vždy souhlas vlastníka komunikace. Také je 
zapotřebí předložit situační nákres se zakresle-
ním rozhledových poměrů odsouhlasený Policií 

ČR, Dopravním inspektorátem (na ul. Výstavní 
55 v Ostravě -Vítkovicích).

Jednou z dalších nejčastějších žádostí je 
žádost o povolení zvláštního užívání místní 
komunikace. O toto povolení je třeba požá-
dat nejen při provádění stavebních prací, které 
zasahují do místní komunikace, ale i v případě, 
když si občané potřebují přistavit kontejner nebo 
složit stavební materiál nebude-li neprodleně 
odstraněn. 

Méně obvyklá je žádost o povolení uzávěrky 
a nařízení objížďky. Zde se nevyměřuje správní 
poplatek, ale kromě výše uvedených náležitostí 
je potřeba doložit souhlas Policie ČR a dotče-
ného dopravního úřadu, pokud si uzavírka 
vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové 
autobusové dopravy.

Referent stavebního řádu a dopravy nemá 
na starosti pouze vyřizování žádostí od občanů 
a firem. Zajišťuje a koordinuje také údržbu 
místních komunikací, což zejména v zimním 
období vyžaduje trpělivost a vysoké pracovní 
nasazení nad rámec běžných úředních hodin. 
Do jeho kompetence patří také opravy komu-
nikací (výtluky, celoplošné opravy) a dopravní 
značení.
Kontakt:
Ing. Věra Raisová , vedoucí odboru staveb-
ního řádu, dopravy a životního prostředí, 
tel. 599 416 142
Refe rent  s t avebn í ho ř ádu a  doprav y – 
tel. 599 416 145 (red)

Výzva 
k posečení 
pozemků

Statutární město Ost rava, městský 
obvod Radvanice a Bartovice, odbor sta-
vebního řádu, dopravy a životního pro-
středí, vykonávající přenesenou působnost 
na úseku rostlinolékařské péče dle § 70 
odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlino-
lékařské péči, ve znění pozdějších před-
pisů a obecně závazné vyhlášky č. 14/2013 
(Statut města Ostravy), upozorňuje vlast-
níky pozemků nebo osoby, které pozemky 
užívají z jiného právního důvodu, že jsou 
povinni při své činnosti omezovat výskyt 
a šíření škodlivých organismů a chránit 
pozemky a porost na nich před šířením 
plevelů a činit na vlastní náklady opatření 
k zamezování jejich výskytu. První sečení 
mělo být provedeno do 30. 6. 2016, a proto 
žádáme ty vlastníky pozemků nebo osoby, 
které pozemky užívají z jiného právního 
důvodu, kteří zatím údržbu neprovedli, 
aby tak učinili bezodkladně. Pracovnice 
odboru stavebního řádu, dopravy a život-
ního prostředí bude v průběhu následují-
cích dní provádět kontroly. V případě, že 
nebude provedena údržba pozemků, orgán 
státní správy ve věcech rostlinolékařské 
péče zahájí správní řízení, na základě kte-
rého lze uložit pokutu.

Pavla Kolářová, odbor SŘDaŽP

dodržujte 
protihlukovou 
vyhlášku

Opět se v našem městském obvodě množí 
st ížnost i na nedodržování prot ihlukové 
vyhlášky. Lidé si stěžují, že jim sousedé způso-
bují hluk i v době, kdy je to zakázáno. Vyzýváme 
proto občany, aby dodržovali klid v době, kdy 
je to stanoveno, jinak jim hrozí sankce.

Od 1. 11. 2012 vstoupila na území města 
Ostravy, tj. mimo jiné i městského obvodu 
Radvanice a Bartovice, v platnost obecně 
záva z ná v yh lá ška s t a t u t á r n í ho měs t a 
Ostravy, která se týká zabezpečení veřej-
ného pořádku formou omezení hluku ve 
městě v přesně stanovených časech. Občané 
se musí denně od pondělí do soboty v době 
od 20:00 do 22:00 hod., v době nočního 
klidu od 22:00 do 6:00 hod a po celý den 
v neděli a o státních či jiných svátcích, 
zdržet činností, které způsobují hluk. Patří 
mezi ně např. používání sekaček na trávu, 
křovinořezů, kotoučových a motorových 
pil, brusek, a rozbrušovaček, pneumatic-
kých kladiv, kompresorů, vrtaček, apod. 
Dle vyhlášky jsou občané Ostravy povinni se 
zdržet rovněž užívání zábavní pyrotechniky 
(mimo 31.12.).  (red)

Ve dnech 10. a 11. 6. 2016 proběhl v prosto-
rách Klubu důchodců v Ostravě -Bartovicích 
2. ročník výstavy růží s názvem „Bartovická 
růže“. Autorem námětu výstavy je pan Pavel 
Hála a výstavu uspořádal osvědčený tým 
Českého svazu zahrádkářů Ostrava -Bartovice 
za podpory městského obvodu Radvanice 
a Bartovice. Veřejnost tak mohla přivonět 
k několika stovkám květin od 25 vystavovatelů. 
Mezi prvními návštěvníky byly letos děti z obou 

mateřských škol, které si kromě provoněného 
zážitku odnesly i čerstvě pečený perníček. 

 Letošní se akce účastnil také městský obvod 
Radvanice a Bartovice s růžemi, které jsou 
osázeny na kruhových objezdech a ostrůvcích 
v obvodě. Všechny růže byly krásně naaran-
žovány. Na své si přišly i nejmenší slečny, které 
si mohly vyzkoušet šaty a korunku Šípkové 
Růženky. Akce získala už od loňského prvního 
ročníku na oblibě, což letošní hojná návštěv-
nost jen potvrdila. Jsme rádi, že se slavnost 
růží začala zapisovat mezi další úspěšné tra-
diční akce spolkové činnosti našeho městského 
obvodu. (red)

Výstava Bartovická růže



RaB noviny 5

SerIál
představujeme podnikatele 

v obvodu

Dnešní díl seriálu o podnikatelích městského 
obvodu se bude od předešlých lišit zejména tím, 
že nám svůj příběh povyprávěl zdejší rodák, 
který své podnikání založil na základě životního 
koníčku a umění. Spojil profesi fotografa s ces-
továním. Před 14 lety pak realizoval svůj nápad 
založit festival outdoorových filmů a cestování. 
Tehdy navštívil s programem 3 města České 
republiky, ale dnes je festival na mezinárodní 
úrovni a můžeme jej vidět v cca 50 městech u nás 
i v zahraničí. Tato profesionální akce sbírá oce-
nění po celém světě. V loni v rámci EU získal 
festival značku EFFE, kterou uděluje kulturní 
komise EU za prestižní festival v Evropě.

Pan Kráčalík se narodil tady v Ostravě, byd-
lel od dětství v Radvanicích, kde také chodil do 
základní školy. Jak vyprávěl, má na zdejší školu ty 
nejlepší vzpomínky z dětství. Po škole se vyučil 
reprodukčním grafikem. Už od 7. třídy s jistotou 
věděl, co by chtěl dělat – fotit, tiskařinu a grafiku. 
Mezi jeho koníčky patřilo lyžování a horolezec-
tví. Vojenskou službu odešel sloužit do Prahy, 
kde se mu také poštěstilo pracovat ve vojenské 
tiskárně. Vykonával profesi fotografa v redakci 
vojenského časopisu Střela a už na vojně začal 
dálkově studovat. V Praze se také oženil.

Z tiskáren přešel do kultury, kterou spojoval 
s cestováním a sportem. Po revoluci byl spolu-
majitelem tiskárny v Ostravě a založil sportovní 
cestovní kancelář, kterou provozoval přes 20 let. 
10 let vydával sportovní časopis. Navštívil stovky 
destinací zaměřené na vrcholové výstupy, vylezl 
na 180 hor a velehor v zahraničí, na 4 kontinentech 

světa. Nejdále byl na expedici na Kamčatce. Své 
zážitky přináší v podobě filmů a fotografií, které 
prezentuje jak na už zmíněném festivalu outdoo-
rových filmů, tak i v doprovodných programech 
pro širokou veřejnost. Uspořádal na 36 autor-
ských výstav výtvarné horské fotografie. V tele-
vizi NOE moderuje svůj devadesátiminutový 
pořad, kde si zve zajímavé hosty z oboru cesto-
vání a horolezectví.

Pan Kráčalík je tedy velmi tvůrčí člověk. 
Kromě fotografií a natočených dokumentů se 
může prezentovat také svou knihou Drama před 
kamerou, kde poutavě zveřejnil dobrodružství 
slavných cestovatelů, sportovců a filmařů. Svými 
fotografiemi doplnil i knihu básní Paprsky tvého 
světla autorky Jany Hochmannové. 

Zajímaly nás plány a sny do budoucna pana 
Kráčalíka. „V létě pojedu na sever. Chystám se do 
Arktidy, konkrétně na Spicberky. A takový dlou-
hodobý sen? Chtěl bych natočit celovečerní film. 
Ale zatím nemám vyřešeno jeho financování,“ 
svěřuje se.

„ Zároveň zv u všech ny Radvan ičáky 
a Bar tovičáky na letošn í ji ž 14. ročník 
Mezinárodního festivalu outdoorovych filmů, 
který začne slavnostně v Domě kultury v Ostravě 

dne 7. 10. 2016 v divadelním sále s bohatým kul-
turním programem a top filmy,“ doplňuje pan 
Kráčalík. Pak festival poputuje různými městy 
a bude slavnostně zakončen 10. 12. 2016 v pražské 
Lucerně za přítomnosti paní Dagmar Havlové. 

V současné době žije pan Kráčalík tady 
v Radvanicích, kde se vrátil do rodného domku 
po smrti otce a bratra. Zde pokračuje také ve 
svých podnikatelských aktivitách. Za zmínku 
ještě stojí, že byl finalistou na ocenění Firma roku 
Moravskoslezského kraje v roce 2014, a v letech 
2007 a 2009 byl nominován na Podnikatele roku.

Kontakty:
oUtDoorFILMS, s. r. o.
www.jirikracalik.cz, www.outdoorfilms.cz
e-mail: pr@outdoorfilms.cz
tel.: 605 237 834

Kateřina Tomanová

Jiří Kráčalík – ředitel mezinárodního festivalu outdoorových filmů

(3. část)
Jednotka SDH Radvanice je zařazena do 

kategorie JPO II/2 od roku 2004 a má v průměru 
ročně 26 členů. V roce 2005 se velitel Richard 
Dudek, starosta Pavel Šebesta a člen výboru 

Tomáš Pluta intenzivně zapojili do zajištění 
sborového praporu. Ten byl zhotoven v dubnu 
2006 a v tomto měsíci požehnán na sv. Hostýně 
arcibiskupem Graubnerem. Od téhož roku jsou 
každoročně pořádána setkání Hasičských pra-
porů v Ostravě. Rekonstrukce hasičské zbroj-
nice byla zahájena 8. října 2001 a dne 25. října 
2002 byla slavnostně otevřena a dána hasičům 
do užívání, čímž se splnil dlouholetý sen radva-
nických hasičů.

SDH Radvanice pořádal a pořádá různé spo-
lečenské a sportovní akce jak pro vlastní členy, 
tak i pro veřejnost. V roce 1997 postihly repub-
liku povodně, následně pak ještě několikrát. 
Jejich následky pomáhali likvidovat i naši rad-
vaničtí hasiči. 

29. června 2010 byla podepsána smlouva 
o družební spolupráci mezi SDH Radvanice 
a dobrovolným hasičským sborem z polských 
Kokoszyc. 

Radvanický hasičský sbor je nositelem 
vysokých ocenění, která byla udělena jak vyš-
šími orgány hasičskými, tak i státními orgány 
a Ministerstvem vnitra ČR.

Ny n í  má SDH R a dva n ice  76  č lenů . 
Nejstaršími členy jsou Jiří Slavík od roku 
1952 – členem již 64 let a jeho manželka Anna 
od roku 1965 – členkou 51 let. Po výroční valné 
hromadě v roce 2015 byl zvolen starostou Jakub 
Lév, jeho náměstky Aleš Boháč a Tomáš Böhm. 
Další členy výboru jsou Jiří Špetík, Michaela 
Sasínová, Lucie Bergerová, Jiří Slavík, Tomáš 

Pluta, Roman Pecháček, Miroslav Langer, Pavel 
Šebesta a Hana Němcová. 

Dnešní i budoucí práce dobrovolných hasičů 
není myslitelná bez humánních tradic, které 
provázejí všechny dobrovolné hasičské sbory od 
samé kolébky jejich vzniku až po dnešní dobu. 
Nositelé těchto idejí humanismu, tradice staré 
sousedské vzájemnosti ochránit bližního a jeho 
majetek či zdraví před požárem a živelní pohro-
mou, jsou oni známí dělníci i příslušníci inte-
ligence, kteří žijí mezi námi. Upozorňovat na 
nebezpečí požáru, ukázat na některé historické 
zkušenosti, seznamovat s hrdinou prací všech 
těch průkopníků boje proti ničivému živlu a tak-
též i s prací současných hasičů, nám významně 
pomůže v další výchově lidí k požární bezpeč-
nosti, jejich zdraví a života. Historie boje proti 
požárům je velmi široká, ve své podstatě zahr-
nuje celé lidské dějiny. 

Období uplynulých 120 let od založení sboru 
je nejen radostnou událostí a výročím, ale hlavně 
povinností zůstat věrnými i nadále všem našim 
bohatým tradicím hasičské práce, sloužící 
k ochraně životů a majetku našich spoluobčanů 
před požáry a jinými katastrofami nebo živel-
ními pohromami.

Zpracoval: Jiří Slavík,
kronikář SDH Radvanice

Sbor dobrovolných hasičů Ostrava ‑radvanice slaví 120 let

OSLAVY  
120 LET SDH

13. 8. 2016
- UKÁZKY TECHNIKY
- ZÁBAVNÍ PROGRAM
- A MNOHO DALŠÍHO
www.SDHRADVANICE.CZ



Své krásné životní jubileum 92 let oslavila 
paní Jiřina Buchtová, která společně se svými 
nejbližšími přivítala doma návštěvu paní sta-
rostky Šárky Tekielové s velkým potěšením. 
Jubilantce paní starostka popřála do dalších 
let pevné zdraví, osobní pohodu a stále dobrou 
náladu.

Další oslavenkyní je paní Zita Peukerová, 
rodačka z Bartovic, která oslavila své úctyhodné 

96. životní jubileum. Návštěvu místosta-
rosty Aleše Boháče přijala v Domě důchodců 
v O.-Zábřehu s velkou radostí. Hovořila o svých 
vzpomínkách. Celý život byla kadeřnicí, získala 
i ocenění, česala manželku T. G. Masaryka. 
Prohlédli jsme si také fotografie účesů, kterými 
se pyšnily herečky ze starých filmů. 

Oběma dámám přejeme hodně zdraví, síly 
a osobní pohody. (red)

akce v knihovně
TĚŠÍNSKÁ 307 | RADVANICE
 ZOO v parku
výtvarné dopoledne pro děti; malování na 
chodníku | čtvrtek 14. července | od 10 do 12
 Jak jeli šneci na návštěvu
čtení pro nejmenší čtenáře
středa 20. července | od 10 do 11
 víš, kde spíme a co jíme?
interaktivní test pro děti o zvířatech 
červenec | během půjčování 
 A to tele hubou mele
výstava knih o zvířatech
knižní tipy pro dětské čtenáře
červenec | během půjčování
 záchranné projekty zoo ostrava: 
Pomáháme chránit zvířata
výstava fotografií ZOO Ostrava
červenec – srpen | během půjčování 
 Strýček slon
čtení pro nejmenší čtenáře
pondělí 1. srpna | od 10 do 11
 veselá parta ze zoo
výtvarná dílna pro děti | quilling
čtvrtek 4. srpna | od 9 do 11
pondělí 8. srpna | od 12 do 14
 Umí prase létat?
soutěž pro všechny zvídavé děti
středa 10. srpna | od 9 do 11
 Káťa a špagetka??? 
test pro děti o známých dvojicích z večer-
níčků | srpen | během půjčování 
 Při západu slunce
výstava knih s romantickou tematikou 
srpen | během půjčování

Část akcí je dotována z poskytnuté účelové 
dotace Mob Radvanice a Bartovice.
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7.7. 14.30 Odborový KD záv. J. Fučík 
3-výborová schůze

9.7.–
10.7. 9.00 Okruh Františka Bartoše 

O.-Radvanice

13.7. 15.00 42. schůze Rady MěOb 
RaB

27.7. 15.00 43. schůze Rady MěOb 
RaB

30.7. 15.00 XXII. Bartovická pouť 
ke Sv. Anně

31.7. 15.00 Bohoslužba u kapličky 
Sv. Anny v Bartovicích

v měsíci červenci

Kalendář
událostí

Krásná životní jubilea

Jiřina Buchtová, 92 let Q

Dne 20. července 2016 oslavíme 
krásné 80. narozeniny, pana 

Miroslava Kuchty 
z O.-Radvanic. 

Kytičku těch nejhezčích přání, 
pevného zdraví, štěstí, pohody 

a optimismu posílají manželka Jarka, 
dcera Šárka, syn Jiří s rodinou, 
vnučka Lenka s rodinou a bratr 

Zdeněk s rodinou. Malý pravnuk 
Jonášek posílá dědovi velkou pusu. 

Dne 11. července 2016  
oslaví své 91. narozeniny paní 

Sylva Wranová. 

Do dalších let přeje hodně zdraví, 

štěstí a pohody celá rodina, 
sousedé a známí. 

Pozvání ke kapličce
Zveme všechny lidi dobré vůle na boho-

službu slova, která se bude konat v neděli 31. 
července 2016 v 15,00 hodin u kapličky Svaté 
Anny v Bartovicích na Bartovické ulici.

Za pořádající Břetislav Buchta 

Zita Peukerová, 96 let Q

Dnem 1. července 2016 nabývá účinnosti 
novela zákona o obcích č. 106/2016 Sb., 
podle něhož může obec (městský obvod) 
ocenit významné životní události svých 
občanů. V souvislost i s t ímto zákonem 
není možné bez souhlasu občana zveřejnit 
údaje týkající se jeho osoby. S uveřejně-
ním údajů občana u příležitosti životního 
jubilea, např. v tisku, místním rozhlase, na 

internetu, je nutný souhlas občana, jehož se 
gratulace týká. 

Věříme, že se tímto novým ustanovením zcela 
nezruší dosavadní způsob uveřejňování jubi- 
lantů. Budete-li mít zájem o uveřejnění významné 
životní události v našich RaB novinách, dostavte 
se, prosím, na sekretariát úřadu městského obvodu 
kanc. č. 15, 1. patro nebo kontaktujte paní Šárku 
Krkoškovou, tel. 599 416 100. 

Oznámení občanům o změnách 
ve zveřejňování životních událostí
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Uzávěrka příštího čísla
15. července 2016 

Čas ubíhá a nevrací, co vzal. 
Jen láska, úcta a vzpomínky nám zůstávají dál. 
Dne 9. července 2016 si s bolestí v srdcích 
připomínáme 5. smutné výročí úmrtí 
našeho milovaného manžela, tatínka, 
dědečka, bratra, pana 

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

„Odešel jsi, ale v našich srdcích jsi stále.“ 

Dne 12. července vzpomínáme čtvrté 
výročí úmrtí, pana 

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

I v letošním roce vyjeli z radvanického klubu 
senioři na rekondiční pobyt do Ludvíkova 
v Jeseníkách. Po dobu jednoho týdne v měsíci 
květnu si užívali nádherné, svěží jarní přírody 
procházkami do okolí, výletem do Karlové 
Studánky a Karlovic. Pár jedinců udělalo výstup 
na horu Praděd. Taktéž v průběhu týdne navští-
vili zámek v Bruntále, prohlédli si kostel Panny 
Marie Pomocné ve Zlatých Horách a skanzen – 
rýžoviště zlata. Pro pobavení byl v závěru týdne 
uspořádán večírek s živou hudbou a tombolou. 
Taktéž zájemci o masáže mohli využít službu 
paní masérky, která docházela za námi v odpo-
ledních hodinách po tři dny v týdnu. Senioři byli 
velmi spokojení jak se stravou, tak s celkovým 
pobytem. 

Za finanční dotaci pobytu děkujeme měst-
skému obvodu Radvanice a Bartovice. Za 
skvělou organizaci a přípravu pobytu patří 
poděkování paní Evě Stoškové. 

Marie Pěkníková, 
kronikářka KD Radvanice

rekondiční pobyt Kd radvanice
zlatá medaile pro 
pana Přibyla

Bratr Josef Přibyl převzal dne 23. 4. 2016 
zlatou medaili jako uznání za obětavou činnost 
ve prospěch sokolského hnutí. Poprvé se sezná-
mil s činností Sokola na X. sletu v roce 1937 
a od té doby se pravidelně účastnil všech sokol-
ských sletů. Velkou měrou se podílel na obnově 
sokolských žup – Těšínské a Moravskoslezské. 
V průběhu své činnosti v Sokole pracoval jako 
náčelník Těšínské župy, působil jako starosta 
TJ Sokol Radvanice – Bartovice a později se 
stal jednatelem Moravskoslezské župy. Působil 
jako lektor ÚŠ ČOS, kde nakonec vykonával 
funkci ředitele. Práce bratra Josefa Přibyla je 
vždy velice pečlivá a je vzorným příkladem pro 
ostatní členy Sokola.  Tomáš Merta,

jednatel TJ Sokol Radvanice-Bartovice

Jak mohli diváci ve Společenském domě 
v Ostravě -Bartovicích vidět, skvostné herecké 
výkony herců Těšínského divadla rozbouřily smí-
chem celý sál. V pátek 17. 6. byla k vidění jedna z dal-
ších her tohoto divadelního souboru – Charleyova 
teta autora J. B. Thomase – komedie o třech stu-
dentech, kteří zcela originálním způsobem chtěli 
požádat své dívky o ruku. A jak to už bývá, ne vše se 
povedlo podle plánu. Láska však zvítězila a slečny 
vyvolené mohly říct svým nápadníkům své ano.

Sál bartovického společenského domu se 
naplnil do posledního místečka a diváci nemu-
seli litovat. Svou spokojenost vyjádřili něko-
likerým potleskem na závěr. Městský obvod 
přispěl tradičně svým občanům částkou 200 Kč 
na 1 vstupenku. (red)

Foto na zadní straně

charleyova teta rozesmála celý sál



Čtvrtek 16. 6. 2016 se zapíše do paměti dětem 
z Mateřské školy Ostrava -Radvanice. A to pře-
devším předškolním dětem ze třídy Pastelky. 
Symbolicky se totiž rozloučily se svou školič-
kou a stali se z nich velcí školáci. 

Zahradní slavnost započala vystoupením 
dětí ze třídy Sluníčka a Srdíčka. Tyto děti totiž 
svým kamarádům přichystaly krásný dáreček 
v podobě tanečků, které společně se svou paní 
učitelkou nacvičily. Děti ze třídy Pastelky se 
rodičům a kamarádům představily v nových 
absolventských talárech, které pro ně ušila paní 
Dagmar Bierská, za což ji touto cestou mockrát 
děkujeme. Malí absolventi přednesli a zazpívali 

písničky, jimiž se rozloučili se školkou. Po zpěvu 
„Školičkové hymny“ složili všichni předškoláci 
přísahu o tom, že budou vzorní, pilní žáci a ve 
škole se budou snažit. Po přísaze děti obdržely 
dárečky, jako památku na tento jistě nezapo-
menutelný den. A protože se děti těší nejen na 
školu, ale také na blížící se prázdniny, celý slav-
nostní ceremoniál ukončily zpěvem písničky 
„Těšíme se na prázdniny“. Touto písní ukončily 
nejen svou docházku do mateřské školy, ale také 
oficiální část zahradní slavnosti. Následovala 
volná zábava, hry a soutěže, které pro děti orga-
nizovali veselí „Klauni z Balónkova“. 

Saša Sikorová

zahradní slavnost
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Nabídka stravování 
občanům, seniorům, zaměstnancům 
firem v měsíci červenci, srpnu 
i během školního roku

Školní jídelna při Mateřské škole Těšínská 
279, Ostrava-Radvanice nabízí obědy pro 
cizí strávníky.
 Cena oběda je 56,- Kč 
 V ceně oběda je zahrnuto:
1. Polévka 
2. Hlavní jídlo
3. Pitný režim
 Dle nabídky jídelního lístku:
a) salát nebo kompot
b) moučník nebo ovoce
 Strava se vydává v tomto čase:
Školní jídelna při MŠ Těšínská (vchod ze 
zadní strany budovy) – od 10.30 do 11.30 hod.
Strava se vydává do přinesených nádob. 

ŠJ můžete kontaktovat osobně v budově 
MŠ (od 7.00 do 15.30 h.), telefonicky na č. 
596 232 479, nebo emailem: jidelna.msrad-
vanice@seznam.cz

 Vedoucí ŠJ Ilona Spratková

Dne 3. 7. 2016 se to na školní zahradě 
v mateřské škole v Bar tovicích hemžilo 
klobouky, košilemi a kovbojskými šátky. 
Probíhaly zde oslavy dne dětí ve westernovém 
stylu a většina dětí i rodičů si nenechala ujít 
možnost obléci se do tematického kostýmu. 
Poté, co děti přivítala paní ředitelka, se děti 

vydaly vyrábět kovbojský klobouk, který 
jim sloužil k zaznamenání jejich splněných 
úkolů. Děti se vydaly na nedaleký okruh 
Bar tovicemi, kde pro ně byly př ipraveny 
nelehké úkoly. Děti rýžovaly zlato, lasovaly 
krávy, tř ídily kovbojské fazole, jezdily na 
živém i vycpaném koníkovi, nebo se svezly 

bryčkou. Pokud se vrátily do cíle se všemi 
splněnými úkoly, za které dostaly hvězdičky, 
čekala je odměna a občerstvení. Počasí nám 
přálo a se sluníčkem v zádech tedy vše klaplo 
na výbornou. Budeme doufat, že i příští rok se 
nám vše opět stejně podaří.

Bc. Lucie Filipová

dětský den v mŠ Bartovice

Napsala nám maminka…
Chtěla bych pochválit školu v přírodě 

Všemina. Děti přijely velmi spokojené. 
Sehraný kolektiv učitelek a vychovatelek pod 
vedením pana učitele Martina Stavinohy – 
ozdravný pobyt děti zvládly výborně. 

 Zuzana Káňová 
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V tento čas si připomínáme významnou 
událost v historii českého národa, a to 700 let 
od narození českého krále a římského císaře 
Karla IV. Jelikož žáci 4. ročníku ve vlastivědě 
probírali období vlády Lucemburků, bylo milou 
povinností seznámit žáky s touto významnou 

osobností českých dějin. Žáci se v hodinách 
dozvěděli spoustu informací a při návštěvě 
knihovny v Radvanicích tyto informace ještě 
rozšířili. Využili jsme krásného počasí a na 
prostranství před knihovnu žáci nakreslili na 
chodník hrad Karlštejn, samotného Karla IV. 

i jeho manželky a také nejeden souboj středově-
kých bojovníků. Děkujeme tímto p. knihovni-
cím Petře Růžičkové a Bc. Radce Trdé za skvěle 
a prospěšně strávené dopoledne. 

Mgr. Radmila Sulková,
ZŠ Vrchlického, odl. prac. Bartovická,

Žáci IV. B si připomněli Karla IV.

Desátý červen letošního roku se stal význam-
ným datem pro bartovickou školu. Konala se vel-
kolepá oslava k 130. výročí založení školy. Akci 
slavnostně zahájila v dopoledních hodinách 
paní ředitelka školy, Mgr. Hana Ostřanská. 

Škole hezky popřál v projevu pan místostarosta 
Aleš Boháč. Na svá ředitelská léta velmi dojemně 
zavzpomínali dlouholetý pan ředitel Karel Krátký 
a bývalá paní ředitelka Jiřina Plachejdová. 

Byla přítomna řada významných současných 
i bývalých představitelů obce, všech zaměst-
nanců Základní školy Vrchlického, hostů a také 
bývalých žáků zdejší školy. Návštěvníci měli 
možnost si prohlédnout nově zrekonstruovanou 
budovu školy a krásnou zahradu. Autobusem 
zájemci absolvovali zajímavou jízdu obcemi 
Bartovice a Radvanice.

Během projížďky velmi poutavě o histo-
rii obou obcí hovořila paní Plachejdová s paní 
Joklovou. 

Bývalí žáci nostalgicky vzpomínali na svá 
školní léta, někteří dokonce donesli své žákov-
ské knížky k nahlédnutí. 

Všichni hosté byli spokojeni, což je i písemně 
zachyceno ve školní kronice. 

Cituji: „Děkuji za krásné vzpomínky a přeji 
hodně krásných chvil všem žákům i učitelům.“ 
(Kozelková – Kovářová)

„Ještě dalších 130 let.“ (Hamáčková)
„Opět jsem se cítil mlád. Děkuji za krásné 

vzpomínky.“ (Petr Slíva) 
V odpoledních hodinách proběhlo vystou-

pení žáků pro rodiče i veřejnost. Úvod pat-
řil žákům Základní umělecké školy Edvarda 

Rundy, pod vedením paní učitelky Hejdové. 
Rodiče byli nadšení a právem pyšní na výkony 
svých dětí. Po skončení vystoupení žáků násle-
dovalo přátelské posezení rodičů, pedagogů 
i ostatních hostů, které organizovala Unie 
Rodičů. Poslední návštěvníci odcházeli v pozd-
ních večerních hodinách. 

Tímto bychom také chtěli poděkovat hasičům 
z Radvanic a Bartovic i zaměstnancům obce za 
velkou pomoc. 

Na závěr už jen přání…. Přání, aby se tato 
pěkná škola v krásném a klidném prostředí 
dočkala dalších výročí, aby rodiče měli důvěru 
v práci učitelů a aby škola byla centrem dění, 
vzdělání a chloubou obce. 

Mgr. Radmila Sulková 
Foto na zadní straně

Velkolepá oslava k 130. výročí založení školy

SPOrTOVNÍ OdPOledNe Na TrNKOVcI
Dne 2.6.2016 uspořádal Naše srdce – Amaro 

Ilo, spolek ve spolupráci se ZŠ Ostrava -Radvanice, 
Vrchlického 5, přísp. org. sportovní odpoledne pro 
děti. Akce probíhala na odloučeném pracovišti 
Trnkovecká 55. Zúčastnilo se jí 40 dětí 1. stupně 
ZŠ, přišli fandit i někteří jejich rodiče. Pro nepřízeň 
počasí se sportovalo v tělocvičně a sále školy. Děti si 
poměřily síly v hodu na cíl, běhu, slalomu na koloběž-
kách, chůzi na chůdách. V závěru byl sehrán turnaj 
ve vybíjené. Vítězné družstvo i první tři žáci za kaž-
dou třídu obdrželi věcné ceny, všichni ostatní sladké 
odměny útěchy. 

 Sportovní odpoledne pro děti mohl Naše 
srdce – Amaro Ilo, spolek zorganizovat díky 

finanční dotaci statutárního města Ostravy v rámci 
projektu Smysluplné využití volného času dětí ze 
sociálně znevýhodněného prostředí. Nemalou 
měrou přispěli i sponzoři spolku – VVUÚ, a.s. 
Ostrava -Radvanice a Advokátní kancelář Svatoš, 
Svatošová a partneři, s.r.o., Ostrava – Moravská 
Ostrava. Sportování umožnil i vstřícný postoj 
ředitelky školy Mgr. Hany Ostřanské, která povo-
lila spolku celou akci zorganizovat v prostorách 
školy. Program Sportovního odpoledne připra-
vily a zrealizovaly pedagogické pracovnice Mgr. 
Jarmila Rojková, Vlasta Šimková, Mgr. Ivana 
Fehérová,Ph.D., Mgr. Radka Kantorová, Marcela 
Döméová a Ing. Renata Slavíková. 

Na akci byla přizvána i Městská policie Ostrava. 
Strážníci Miroslav Krist, který je velitelem směny, 
a Martin Prokeš ochotně odpovídali na otázky 
dětí, pomáhali při slalomu na koloběžkách a trpě-
livě vysvětlovali pravidla silničního provozu.

V závěru bych chtěla poděkovat všem, kteří 
vzorně připravili program celého odpoledne. Jeho 
realizací nejen udělali radost dětem a umožnili jim 
smysluplně využít volný čas, ale odvedli i kus dobré 
práce. Mgr. Eva Čermáková, 

statutární zástupce spolku

Dne 13. 6. 2016 si žáci naší školy zpestřili 
výukou o znalostech a schopnostech v oblasti 
dopravní způsobilosti. Vyučující si pro ně připra-
vili úkoly a soutěže s dopravní tematikou. Otázky, 
na které neznaly děti odpovědi, řešili společně. 
Po teoretickém zkoumání znalostí přistoupili 
starší žáci k vyplňování testů. Vyvrcholením 
pro všechny byla jízda zručnosti. Nejmenší děti 
ji musely zvládnout na koloběžkách, a ti větší 
potom na kole. To, co se na první pohled zdálo 
nejtěžší – podjet pod nastavenou výškou – zvládly 
bezchybně. Zato vykroužit osmičku bylo velmi 
problematické. Už víme, co musíme zdokonalit. 
Sladká odměna patřila všem a vítězi USB disk. 
A kdo že byl nakonec nejlepší v jízdách i testech? 
Žákyně V.B Michaela Urbanová! Přejeme jí vše 
nej, a těšíme se za rok na kolech zase na shledanou.
 Mgr. Jana Naarová,

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

dopravní soutěž na Trnkovci



Ve středu 25. května se v tělocvičně ZŠ 
Vrchlického uskutečnila t radiční soutěž 
VRCHLIČÁCKÝ LABYRINTÍK pro žáky 
prvního stupně. S nápadem celoškolní soutěže 
v roce 2008 přišly moje nejšikovnější redak-
torky školního časopisu „Listy Vrchličáku“ 
Markéta Linhartová a Brigita Svěchová. Celou 
akci letos skvěle moderovaly redaktorky časo-
pisu Kateřina Rašková, Natálka Hrabálková 
a Izabela Legerská.

Soutěžila jako vždy družstva po třech žácích 
z každé třídy. V 1. kategorii proti sobě soupeřily 
třídy Přípravná třída, I.A, I.B a II.A. Ve 2. kate-
gorii bojovaly o vítězství třídy III.A, družstva ze 
IV.A a V.A. Předsedou poroty byl pan místosta-
rosta Aleš Boháč. Pozvání do poroty přijaly paní 
ředitelka Hana Ostřanská a paní učitelka Blanka 
Zmítková, za SRPŠ maminky Jiřina Slívová 
a paní vychovatelka Šárka Ševčíková. 

Po zahájení soutěže a představení poroty 
vystoupila školní družina s tanečkem z letošní 
pohádky. Kostýmy tanečníků byly nádherné, 
malé víly Winx se velice snažily. 

Soutěžních disciplín nebylo málo. V každé 
z nich byla některá třída nejlepší. Nejprve na sou-
těžící čekalo několik otázek. Otázky byly vědo-
mostní, pohádkové, všestranné. Pak následoval 
skok přes švihadlo. Za minutu naskákala nejvíce 
Tereza Kocurová. Nejrychleji poskládalo puzzle 
družstvo druhé a čtvrté třídy. Další otázky nebyly 
snadné, ale poznat písničku z pohádky zvládali 
všichni. Následovala soutěž Slalom s autíčkem, 
kterou nám do soutěže zapůjčila malá redak-
torka Simonka Gavroňová. Tatínkovi totiž často 
pomáhá se soutěžemi veteránů. 

 Následovala pantomima, k terá roze-
smála hráče i publikum. Poté se děti potrápily 
s jemnou motorikou ruky. Simončinu soutěž  
„Hasiči“ zvládli nejlépe druháci a třeťáci. 
Dalším úkolem bylo předvést zadanou pohád- 
ku pantomimou. Jeden hráč vždy předváděl 
ostatním v družstvu. Komediantům se dařilo 
více než stydlíkům. 

Všem soutěžícím se jako vždy nejvíce líbila 
poslední disciplína. Tou byla opičí dráha, kterou 
si pro nás připravil pan učitel Martin Stavinoha. 

Krásné ceny pro jednotlivce i pro třídu 
věnovalo SRPŠ, městský obvod Radvanice 
a Bartovice. Potisk na trička zajistila firma 
Reklama Hila a diplomy jako vždy sponzor-
sky zajistila f irma ADM reprostudio pana 
Rozvadovského. Děkujeme všem sponzorům 
a skvělému publiku.

A jak tato soutěž dopadla? 
1. kategorie
1.místo…II.A
2.místo…I.B
3.místo…I.A
2.kategorie
1.místo…IV.A
2. místo…III.A
3. místo…V.A

Izabela Legerská, žákyně III. A, řekla: 
„Letos jsem poprvé dostala možnost moderovat 
celoškolní soutěž Vrchličácký labyrint. Nebylo 
to jednoduché, protože mě potrápila tréma. 
Pomohlo mi trošku, že už tři roky vystupuji 
s dramatickým kroužkem v hlavních rolích. Moc 
se mi líbila soutěž Slalom s autíčkem. Tříčlenné 
družstvo naší třídy získalo druhé místo, tak 
jsme měli všichni radost. Také mne potěšilo, že 
z naší třídy přišlo fandit nejvíce spolužáků i paní 
učitelka.“

Lenka Laštuvková, 
ZŠ Vrchlického

Štěpánka zvítězila 
na festivalu

Osmý ročník celostátní skladatelské soutěže 
žáků ZUŠ byl šťastný pro Štěpánku T. Káňovou. 
Získala mimořádnou cenu poroty a cenu zlaté 
pásmo. Do soutěže dívku přihlásila paní učitelka 
Šmídová ze ZUŠ E. Runda Slezská Ostrava. 
Vítězné skladby zazněly v Hradci nad Moravicí 
8. – 9. června v rámci festivalu Beethovenův 
Hradec. Ocenění bylo předáno rovněž na tomto 
festivalu. Štěpánce gratulujeme a přejeme 
mnoho dalších úspěchů. (red)
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Kontakt: P. Drabina, tel.: 724 153 147,
e-mail: pavel.drabina@vkus-bustan.cz

Nabízíme:
Práci pro INVALIDNÍ DŮCHODCE a OZZ
Pravidelnou mzdu + příplatky
Dobrou dostupnost z Bohumína, Rychvaldu
Práci pro stabilního zaměstnavatele
Příspěvek na lázně, rehabilitace a rekreační 

pobyty dětí
Požadujeme:
zodpovědnost, spolehlivost, 

práci s PC (základní), komunikativnost

přijme 
pro pracoviště 

Ostrava 

přijme 
pro pracoviště 

Ostrava 

Kontakt: V. Durcová, tel.: 727 939 534, 
e-mail: veronika.durcova@vkus-bustan.cz

Nabízíme:
Práci pro INVALIDNÍ DŮCHODCE a OZZ
Pravidelnou mzdu + bonusy
Dobrou dostupnost z Bohumína, 

Rychvaldu
Úklid kanceláří, příslušenství
Moderní, dobře udržovatelné materiály
Práci pro stabilního zaměstnavatele
Příspěvek na lázně, rehabilitace 

a rekreační pobyty dětí

VKUS-BUSTAN s.r.o. VKUS-BUSTAN s.r.o.
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Druhý červencový víkend se už poosmé sjede do Radvanic domácí 
a mezinárodní špička silničních motocyklových závodníků, aby na 
Okruhu Františka Bartoše bojovali o vavřínové věnce. Součástí mezi-
národních závodů jsou i 3 finálové závody Mistrovství České republiky, 
proto jsou Radvanice poslední možností získat důležité body do cel-
kového hodnocení, případně si pojistit mistrovské tituly pro rok 2016. 
A protože bodové rozdíly mezi jednotlivými závodníky jsou minimální, 
pořadatelé z místní RABA Motosport už obdrželi přihlášky od všech 
favoritů a tak se na startovní rošt nedělních závodů postaví 156 závod-
níků ze 7 států. 

Diváci budou mít opět možnost po skončení jednotlivých závodů 
sledovat i slavnostní vyhlášení nových mistrů České republiky pro rok 
2016, kterými se Radvanice mohou jako jediný závodní okruh u nás 
pochlubit už od roku 2013.

Ve star tovní listině nechybí absolutní vítěz Okruhu Františka 
Bartoše, držitel traťového rekordu a Evropský šampion na přírodních 
okruzích Marek Červený (třída do 600ccm), vítěz závodu Supermono 
Daniel Zornweg z Německa, jeho krajan Nico Kehrer, jehož otec 
Johannes před 2 lety právě v Radvanicích získal svůj 8. titul mistra 
ČR v závodech Supermono, dále mistr Německa závodu sajdkár Klaus 
de Monte, nováček ze Švédska Patrik Andersson (do 600ccm), jinak 
celkově už pátý švédský závodník, který se postaví na start našeho 
závodu, domácí závodníci RABA Motosport–několikanásobný vítěz 
závodu klasik 175ccm Jiří Obtulowicz a Richard Bílý, který kromě cel-
kových příprav Okruhu Františka Bartoše se pokusí získat i své třetí 
vítězství v závodě sajdkár. 

 O významu Okruhu Františka Bartoše svědčí i počet akreditovaných 
novinářů a fotografů, mezi prvními byly, stejně jako vloni, i akreditace 
z Německa a Holandska. Slavnostního zahájení 8. ročníku Okruhu 
Františka Bartoše, který je pojmenován po ostravském občanovi a jed-
nom z nejlepších světových motocyklových závodníků padesátých let, se 
zúčastní i jeho syn Luděk Bartoš, starostka paní Šárka Tekielová a mís-
tostarosta pan Aleš Boháč, který zároveň převzal záštitu nad tímto závo-
dem. Závod se koná za podpory Moravskoslezského kraje, statutárního 
města Ostrava a ve spolupráci s Úřadem městského obvodu Radvanice 
a Bartovice.

Pořadatelé z místní organizace RABA Motosport děkují občanům 
za shovívavost během celého závodního víkendu a za jejich nezbytnou 
diváckou kulisu. Závodní okruh, který vede po ulicích Radvanická, 
Pikartská, Trnkovecká a Pastrňákova, bude uzavřen v sobotu 9. 7. 2016 
od 9,00 do 19,00 a v neděli 10. 7. 2016 od 9,00 do 18,00. Místní občané 
mají možnost v uvedenou dobu přejíždět ulici Trnkovecká v místě ulic 
Turgeněvova a Patova v přestávkách mezi jednotlivými tréninkovými 
a závodními jízdami podle přiloženého časového programu. 

 TRéNiNK, 
sobota 9.července : 
KLASIK 175+250  9,15–9,35 14,15–14,35
TWIN  9,50–10,10 14,50–15,10
125 GP + 250 CRR 10,25–10,45 15,25–15,45
KLASIK 350+500+750 
 11,00–11,20 16,00–16,20
125 SP 11,35– 11,55 16,35–16,55
do 600 12,10–12,30 17,10–17,30
SIDECARY 12,45–13,05 17,45–18,05
SUPERMONO 13,20–13,40 18,20–18,40

 ZáVOD, 
neděle 10.července 2016 :
Slavnostní zahájení závodu  9,00–9,15
 výjezd z start předpokládaný
 parkoviště závodu konec
KLASIK 175+250  9,15  9,30 10,00
TWIN 10,15 10,30 11,00
125 GP + 250 CRR 11,15 11,30 12,00
KLASIK 350+500+750 12,15 12,30 13,00
125 SP 13,15 13,30 14,00
do 600 14,15 14,30 15,00
SIDECARY 15,15 15,25 16,00
SUPERMONO 16,15 16,30 17,00

Jan Lindner, tajemník závodu

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	

Město Vratimov  
nabízí k pronájmu 
• prostory sloužící k podnikání, nacháze-
jící se ve Vratimově, Radniční nám. 824, 
parc. č. 179, LV číslo 1, k. ú. Vratimov, 
o celkové výměře 89,5 m2, za účelem pro-
vozu cukrárny (kavárny).
Bližší	informace	obdrží	zájemci	u	paní	Fiedorové	
nebo	pana	Blažka	na	odboru	investic	a	údržby	obec-
ního	majetku	MěÚ	Vratimov	tel.:	595	705	934,	595	
705	930.

Korunovace mistrů České republiky  
v motocyklových závodech opět v radvanicích
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DEn DěTí

TěšínSké DiVADLO

BArTOVická růžE

OSLAVY 130 LET škOLY


