
Jak jistě všichni víte z minulých novin, naše 
radvanická babička školička slavila své deva-
desátiny. Oslavy proběhly v pátek 16. 6. 2017 
a všichni jsme je připravovali dlouhou dobu. Děti 

ve třídách nacvičovaly svá vystoupení na školní 
akademii s nesmírným nasazením. Zpracovávaly 
se dobové fotografie, připravoval se almanach 
školy. Dopoledne proběhlo slavnostní zahájení 
s projevem paní ředitelky Hany Ostřanské a pana 
místostarosty Aleše Boháče. Děti z dramatického 
kroužku školní družiny samy vytvořily scénář 
pohádky „My jsme žáci III. A“ a jejich vystoupení 
celé oslavy zahájilo. Zúčastnilo se ho již dopoledne 
veliké množství občanů. Celý program uváděla 
skvěle paní učitelka Radana Lakomá. Dostavili se 
také bývalí pedagogové naší školy. Při prohlídce 
ZŠ Vrchlického docházelo tak k dojemným setká-
ním nad starými kronikami a školními pomůc-
kami. Pedagogové si dali velikou práci připravit ve 
třídách i prastaré, až muzeální pomůcky, a vysta-
vit fotografie z bohaté historie školy. Vzpomínalo 
se na školní zážitky se svými učiteli a spolužáky. 
Poznávali se bývalí kamarádi. Od školy vyjížděl 
autobus a paní učitelka Martina Linhartová bar-
vitě provázela naši cestu po minulosti škol i obce. 
Odpoledne vypukla akademie školy. Radvanická 
veřejnost byla jistě příjemně překvapena, co naši 
žáci nachystali a přednesli ve svých vystoupeních. 
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pOzVÁNKa 
dO LeTNÍHO KINa
Ostrava‑Radvanice–vedvořeúřadu:

Dne 25.8.2017od19:30hodin budou pří-
stupné prostory letního kina ve dvoře úřadu. 
Od 20:30 hodin se bude promítat český film 
Špuntinavodě.

Ostrava‑Bartovice–uspolečenského
domu(pozorzměnamísta!):

Náhradní termín zrušeného červnového 
představení filmu DítěBridgetJonesovéje
7.9.2017od19:30hodin. Samotné promítání 
proběhne od 20:30 hodin u Společenského 
domu v Ostravě ‑Bartovicích.

Vstupné je na obě představení zcela 
zdarma. Občerstvení je zajištěno. (red)

Oslavy 90. výročí vzniku školy

Náhradní termín 
divadelního představení

Koncem června se mělo uskutečnit diva-
delní představení hry z pera C. Goldoniho 
Sluha dvou pánů v podání divadelního sou-
boru Těšínského divadla. Z důvodu celoden-
ního přerušení dodávky elektrické energie 
však bylo představení zrušeno. 

Náhradní termín představení je 29. 9. 2017, 
v19hodin. Vstupenky zůstávají v platnosti. 

V případě, že máte zakoupeny vstupenky, 
avšak náhradní termín vám nevyhovuje, 
můžete je vrátit do konce měsíce srpna paní 
Janě Sedlákové, č. dveří 14. Tamtéž je možné 
si také ještě další vstupenky zakoupit za zvý-
hodněnou cenu 150 Kč. (red)

Na bývalém 
radvanickém 
koupališti začaly 
po dvaceti letech 
rekultivační práce

Areál bývalého koupaliště v Radvanicích, 
k terý se rozprost í rá na rozloze více než 
79 000 m2, byl z důvodu špatného technic-
kého stavu uzavřen v roce 1995. Jistě je mezi 
námi hodně pamětníků, k teř í letn í kou-
paliště navštěvovali a jeho prostory dobře 
znali. Bohužel za posledních dvacet let došlo 
k významné devastaci celého areálu, který 
dnes místo pýchy městského obvodu spíše 
žalostně př ipomíná nedávnou minulost. 
Místo není vůbec bezpečné, neboť se zde 
scházejí různé asociální skupiny z řad bezdo-
movců a drogově závislých jedinců. Vedení 
městského obvodu se rozhodlo tento stav v co 
nejbližší době změnit a k již vybudovanému 
work‑outu a psímu hřišti dále pokračovat 
v revitalizaci celé plochy bývalého rekreač-
ního areálu. Co lze s jistotou říci, záměrem už 
nemůže být vybudování nového letního koupa-
liště. Chceme maximálně zachovat vzrostlou 

(Pokračování na straně 2)
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zeleň a vytvořit zde opět místo k rekreaci, 
odpočinku a zábavě (lesopark).

V současné době se na místě nacházejí pra-
covní stroje, které odstraňují náletové dřeviny. 
Dále zde probíhají demolice starých objektů – 
restaurace, šatny, garáže, jež skýtaly největší 
nebezpečí pro děti, které si zde chodily bez 
dozoru rodičů hrát, nebo byly vyhledávány 

jako zázemí již zmiňovanými asociálními 
jedinci. Na demoliční práce, které vyjdou na 
3,4 mil. Kč, se nám podařila získat dotace. 
Zároveň proběhne i odstranění povrchových 
černých skládek. 

Je potřeba také zjistit, v jakém technic-
kém stavu se nachází tamější veřejné osvět-
lení, bývalé betonové chodníky, je prováděn 
i dendrologický průzkum. To vše je potřeba, 

abychom mohli být připraveni s novou pro-
jektovou dokumentací revitalizace areálu 
na dotační výzvu, kterou v roce 2018 otevře 
Ministerstvo životního prostředí ČR. O dal-
ším průběhu prací budeme občany informovat 
na stránkách RaB novin.

Aleš Boháč,  
místostarosta

Na bývalém radvanickém koupališti…

Oslavy…
Také já jsem byla velice pyšná na své malé herce, 
diváci nás zastavovali a chválili. Tuto pohádku 
budete mít možnost shlédnout také na radvanic-
kých slavnostech. V průběhu akademie se při-
hnala bouřka, silný déšť i kroupy. Dětem však 
náladu počasí nepokazilo a diváci pod stany sledo-
vali dále všechna vystoupení. U kytary jsme celý 
večer vzpomínali na mládí ve školních lavicích. 
Ba, i ohňostroj následoval. Přípravy oslav stály 
všechny zúčastněné mnoho práce, ale věřím, že se 
opravdu vydařily.

Lenka Mladěnková, ZŠ Vrchlického

(Pokračování ze strany 1)

(Pokračování ze strany 1)

pOzVÁNKa  
na povinné očkování psů  
proti vzteklině
Očkování proběhne ve čtvrtek 7. 9. 2017:
•8.00–11.00hodina14.30–16.00hodinvOstravě‑
‑Radvanicíchvedvořeradnice,
•12.30–14.00hodinvOstravě‑Bartovicíchnahřišti
uhasičskézbrojnice.

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 materi-
álu, potvrzení o očkování. 

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

Současný stav areálu bývalého radvanického koupaliště Q
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Dne 28. 6. 2017 proběhla ve Společenském domě 
v Ostravě ‑Bartovicích beseda s občany ke 2. výzvě 
tzv. kotlíkových dotací za účasti zástupců statutár-
ního města Ostravy a Moravskoslezského kraje. 
Občané mají nyní jedinečnou a zřejmě poslední mož-
nost využít dotace na výměnu stávajících zastaralých 
kotlů, kterou by v budoucnu stejně z důvodu změny 
platné legislativy museli učinit. Je tedy škoda váhat, 
neboť v budoucnu už půjde výměna kotle zcela na 
vrub jejich domácnosti. V souvislosti s poskytnutím 
kotlíkové dotace poskytne město svým občanům 
bezúročnézápůjčky za účelem předfinancování 
výdajů na pořízení kotlů a překlenutí období od 
schválení dotace na pořízení kotle v rámci dotačního 
programu Moravskoslezského kraje do jejího násled-
ného vyplacení.

Město Ostrava má zájem na zlepšování život-
ního prostředí, a proto se připojuje i ke druhé výzvě 
na výměnu starých topenišť za moderní nízkoemisní 
zdroje vytápění. Každému žadateli vlastnícímu 
rodinný dům na území města přispěje částkou až 10 
tisíc korun. Podmínkou je, že žadatel nemá vůči městu 
a jeho organizacím dluh, což doloží čestným prohlá-
šením. Spolu s příspěvkem města mohou žadatelé 
získat na výměnu topeniště dotaci až 145 tisíc Kč. 

Protože kotlíkové dotace jsou vypláceny až zpětně, 
nabízí město navíc možnost zažádat si o bezúročnou 
zápůjčku pro překlenutí doby mezi schválením dotace 
krajem a jejím následným vyplacením. O zápůjčku 
bude možné požádat do dvou měsíců po uzavření 
smlouvy s krajem o poskytnutí dotace.
Zásadyposkytovánízápůjčky:
‑  Zápůjčky budou poskytovány bezúročně, bez 

ručení a bez zajištění zástavním právem. 
‑  Žadatelé budou moci o zápůjčku požádat poté, 

jakmile bude uzavřena smlouva o poskytnutí 
dotace mezi MSK a žadatelem. 

‑  Zápůjčky budou poskytovány maximálně ve výši 
odpovídající 100% přiznané dotace z dotačního 
programu MSK. 

‑  Zápůjčky budou vypláceny jednorázově, a to ve 
lhůtě 15 dnů od účinnosti smlouvy o zápůjčce.

‑  Jednou z podmínek, pro poskytnutí zápůjčky, bude 
zřízení inkasa ze strany žadatele ve prospěch účtu 
statutárního města Ostravy. Dotace vyplacená ze 
strany Moravskoslezského kraje bude následně 
stržena inkasem z účtu příjemce dotace.
Krajský dotační program pro občany byl vyhlášen 

29. června, příjemžádostíbudespuštěn5.září2017. 
Za kotlíkovou dotaci mohou obyvatelé rodinných domů 

vyměnit stávající ručně plněné kotle na tuhá paliva za 
tepelné čerpadlo, kotel pouze na biomasu s ručním nebo 
automatickým plněním, kombinovaný automatický 
kotel na uhlí a biomasu a plynový kondenzační kotel. 
Z dotace lze hradit pořízení nového ekologického zdroje 
tepla a jeho montáž, stavební práce, dodávky a služby 
bezprostředně související s pořízením nového zdroje 
vytápění nebo úpravou stávajícího, náklady na zkoušky 
nebo testy a náklady na projektovou dokumentaci. Do 
kotlíkové dotace naopak nelze zahrnout náklady na 
zpracování žádosti.

Pokud se chcete dozvědět o kotlíkové dotaci 
a možnosti získat bezúročnou zápůjčku více, přijďte 
do nově otevřeného infopointu na rohu Sokolské třídy 
a Českobratrské ulice. Infopoint, neboli „kotlíková 
kancelář“ u mostu Pionýrů, je otevřenakaždépon-
dělí13–17hastředy9–15h. Její personál poradí 
a pomůže s vyplněním žádosti krok za krokem.

Zde se také dozvíte, zda váš stávající kotel vyho-
vuje nové platné legislativě, a lhůtu, kterou pro jeho 
případnou výměnu musíte dle nařízení dodržet. 

Víceinformacínatel.:595622355
e‑mail:kotliky@msk.cz,www.lokalni‑tope-

niste.msk.cz – zde lze vyplnit žádost i elektronicky.
 Zdroj: Statutární město Ostrava

Kotlíkové dotace

Rada městského obvodu na své 66. schůzi 
konané dne 28. června 2017
‑ projednala žádost Mateřské školy Ostrava‑

‑Bar tovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková 
organizace, o čerpání rezervního fondu v cel-
kové výši 253.000,‑ Kč a souhlasí s čerpáním 
fondu,

‑ projednala žádost Městského úřadu Vratimov 
o uzavření smlouvy o právu provést stavbu 
„Oprava místní komunikace – ul. K Hájence“ 
v k.ú. Bar tovice a rozhodla o uzavření 
smlouvy,

‑ rozhodla o uzavření smluv o smlouvách budou-
cích o zřízení služebnosti a zakládajících právo 
umístit a provést stavbu,

‑ projednala bytové záležitosti,
‑ rozhodla o uzavření smluv na pronájmy 

pozemků v k. ú. Radvanice,
‑ rozhodla o schválení záměrů pronájmu 

pozemků v k. ú. Radvanice,
‑ schválila rozpočtové opatření č. 9/2017,
‑ rozhodla o zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu na stavební práce pod názvem „ZŠ 
Radvanice – Etapa 1 – Stavební úpravy tělo-
cvičny“ v k. ú. Radvanice obec Ostrava,

‑ rozhodla o zadání veřejné zakázky pod názvem 
„Stavební úpravy a přístavba hasičské stanice 
na ul. Těšínská 41 v Ostravě ‑Radvanicích“, 
formou otevřeného podlimitního řízení dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, a zaslání výzvy zájemcům,

‑ rozhodla na základě zprávy o posouzení a hod-
nocení nabídek o pořadí jednotlivých nabídek, 
o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření 
smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Změna 
účelu užívání – vybudování nového oddělení 
školky, k. ú. Ostrava ‑Radvanice, p.č. 258/4“ 
s dodavatelem KAVIS, spol. s r. o., IČ 47667664, 
se sídlem Palackého 465/16, Ostrava ‑Přívoz,

‑ rozhodla na základě protokolu o oteví-
rání nabídek, protokolu hodnocení nabídek 
o pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého 
rozsahu pod názvem „Přechod pro chodce 
na ulici Těšínské“ o výběru nejvýhodnější 
nabídky a o uzavření smlouvy o dílo se zhoto-
vitelem Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o., 
IČ 64619036, č. p. 256, Velké Albrechtice,

‑ rozhodla na základě protokolu o otevírání nabí-
dek, protokolu hodnocení nabídek, o pořadí 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
pod názvem „Udržovací práce na chodnících 
ul. Těšínská, Ostrava ‑Radvanice – II. etapa“, 
o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření 
smlouvy o dílo se zhotovitelem EDS Trade 
s.r.o., IČ 03832210, Komárovská 2438/13, 
Opava – Předměstí,

‑ rozhodla o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu pod názvem „Demolice objektů na 
pozemcích p. č. 730/6 a 730/8, k. ú. Radvanice“ 
a o zaslání výzvy k podání nabídky zájem-
cům,

‑ rozhodla na základě zprávy o posouzení a hod-
nocení nabídek o pořadí jednotlivých nabídek, 
o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření 
rámcové smlouvy na poskytnutí služeb na 
zakázku „Služby spojené s provozem a údrž-
bou kanalizačních zařízení 2017“ s dodavate-
lem: Pavel Stratil, IČ 12652911, se sídlem Letní 
1133/23, Ostrava ‑Svinov.

Rada městského obvodu na své 67. schůzi 
konané dne 12. července 2017
‑ rozhodla o uzavření smluv o smlouvách 

budoucích o zřízení služebnosti a zakládající 
právo umístit a provést stavbu,

‑ projednala bytové záležitosti,
‑ rozhodla na základě protokolů o otevírání 

a hodnocení nabídek na služby pod názvem 

„Výuková zahrada u MŠ na ul. Za Ještěrkou 
v k.ú. Bartovice“ o výběru nejvýhodnější 
nabídky a o uzavření smlouvy o dílo se zhoto-
vitelem Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., 
IČ 25816977, se sídlem Antonína Brože 3124/2, 
Ostrava ‑Zábřeh,

‑ rozhodla o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu pod názvem „Stavební úpravy u ul. 
Radvanická“ a o zaslání výzvy k podání 
nabídky uchazečům,

‑ rozhodla o zadání veřejné zakázky pod názvem 
„Sídelní zeleň – Fryštátská v k.ú. Radvanice“, 
formou zjednodušeného podlimitního řízení 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřej-
ných zakázek, a zaslání výzvy uchazečům 
k podání nabídky na zhotovitele předmětné 
zakázky.

Zastupitelstvo městského obvodu na svém 
16. zasedání konaném dne 29. června 2017
‑ rozhodlo o podání žádosti o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci 
dotačního programu „Příspěvky na ozdravné 
pobyty ŽPZ/04/2016“,

‑ rozhodlo souhlasit s prodejem pozemku parc. 
č. 792/23, orná půda, o výměře 911 m2, v k. 
ú. Radvanice, a následně s uzavřením kupní 
smlouvy na předmětný pozemek,

‑ projednalo nabídky k odkupu garáží na pozem-
cích v k. ú. Radvanice a rozhodlo neuplatnit 
předkupní právo a akceptovat záměry prodeje 
těchto nemovitostí.

Kateřina Zdražilová,
pověřena zastupováním tajemnice

z jednání místní samosprávy
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Každoroční rozloučení 
žáků devátých tříd základní 
školy se nese ve velmi slav-
nostním duchu. Ne jinak tomu 
bylo i letos. Celkem 21 slav-
nostně oblečených mladých 
dospívajících lidí si v obřadní 
síni radnice dne 30. 6. 2017 
připomnělo své poslední dny 
základní školy na slavnost-
ním rozloučení. Vše nejlepší 
v budoucí kariéře a mnoho 
úspěchů popřála odcháze-
jícím žákům paní starostka 
Šárka Tekielová. Žáci dostali 
na památku dárek – f leshku 
a sladkou čokoládu.

(red)

„deváťáci“ se loučili se základní školou

sportovní den
Dne 10. 6. 2017 proběhl v areálu TJ SOKOL Radvanice‑Bartovice tradiční sportovní den. Na pro-

gramu byl turnaj mládeže ve florbale, turnaj mužů ve fotbale a stolní tenis pro všechny. Pro vítěze 
byly připraveny věcné ceny.  (red)

společenský 
dům bude opět 
otevřen veřejnosti

Po různých peripetiích, které občané zazna-
menávali s menší či větší nevůlí, vyšlo vedení 
městského obvodu občanům vstříc a společen-
ský dům dalo opět do pronájmu novému nájemci, 
který chce zachovat stávající ráz společenského 
domu, tedy restaurační zařízení a sál plný spole-
čenských a kulturních akcí. Novým nájemcem 
se stal pan Eisenhammer z Ostravy‑Bartovic. 
Nejprve se pustil do oprav objektu a rekon-
strukce restaurace, která bude od půlky srpna 
přístupna hostům. Návštěvníci si zde budou 
moci pochutnat na domácí pizze z nové pece, ale 
také se zde budou moci posadit na dobrou kávu 
a čerstvý zákusek. Společenský sál by měl ožít 
opět kulturními a společenskými akcemi, jako 
jsou koncerty, divadla, plesy atd. Nový nájemce 
dává možnost k využití prostor také k rodinným 
oslavám a společenským akcím různých spolků 
a zájmových skupin.

Mezi prvními akcemi bude letní kino, které 
se mělo uskutečnit už v červnu u hasičské zbroj-
nice v Ostravě ‑Bartovicích, ale pro nepříznivé 
počasí se nekonalo. Nyní se bude tedy akce 
konat 7. 9. od 19:30 hodin u společenského 
domu. Pokud bude opět nepříznivé počasí, 
může se promítání přesunout do sálu.

Také Těšínské divadlo naplní sál diváky dne 
29. 9. od 19 hodin.

O dalších připravovaných kulturních akcích 
budeme čtenáře informovat prostřednictvím 
RaB novin, jako tomu bývalo dříve. V pří-
padě, že máte zájem sami kontaktovat nového 
nájemce, případně jeho manželku, která se bude 
o provoz společenského domu starat, můžete na 
tel. č.: 

608 303 000 (p. Eisenhammer)
724 934 333 (p. Eisenhammerová). 
Na uvedených číslech si také můžete objed-

návat své akce a rezervace prostor. (red)
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Větou uvedenou v názvu článku krátce pre-
zentoval krédo svého podnikání pan Štěpán 
Košťál, kterému věnujeme dnešní díl o pod-
nikatelích našeho městského obvodu. Jak je 
možné šetřit lidem peníze na energiích a při-
tom podnikat? „Asi šest let jsem spokojeným 
a nadšeným klientem akciové společnosti 
eCENTRE,“ začal o svých podnikatelských 
začátcích pod hlavičkou této společnosti 
povídat pan Košťál a hned pokračoval dále: 
„Společnost mě oslovila s tím, že hledá part-
nery z řad svých zákazníků. Líbil se mi nápad 
šetřit lidem peníze za plyn a elektřinu a záro-
veň podnikat. Absolvoval jsem tedy potřebná 
školení a získal jsem oprávnění vykonávat 
samostatnou obchodní činnost spočívající 
v poskytování služeb t řetím osobám, tzv. 

LICIT, což je elektronická aukce cen plynu 
a elektřiny. Od března letošního roku nabí-
zím lidem možnost získat levnější energie pro 
domácnosti a pro podnikatele.“

Zajímalo nás, jak konkrétně svou službu pan 
Košťál nabízí. „Tím, že jsem dlouhodobě zákaz-
níkem, nabízím něco, co jsem si sám vyzkoušel. 
Tedy mám doma mnohem levnější plyn i elek-
třinu, než jsem měl kdy před tím u běžných doda-
vatelů. Ve svém rodinném domku ušetřím ročně 

přes 35 % nákladů na energiích. Pokud mají lidé 
také o nabídku levnějších energií zájem, je zapo-
třebí, aby mi předložili své poslední vyúčtování 
za plyn nebo elektřinu a já jim pak vyhotovím 
tzv. Cenové porovnání, ze kterého se konkrétně 
dozvědí novou možnou cenu, a tedy i částku, 
kterou mohou ročně doma ušetřit. Pokud bude 
zákazník s novou, nižší cenou souhlasit, stačí mu 
k tomu prakticky tři podpisy, a já už za něho vše 
vyřídím. Pro zákazníka to neznamená žádnou 
administrativní zátěž, nemusí nikam docházet 
a od dohodnutého data bude mít plyn či elektřinu 
levnější.“

Samozřejmě nás zajímalo, co vězí za tím, 
že pan Košťál může nabízet elektřinu a plyn 
levněji než běžní dodavatelé. „Služba LICIT 
se snaží pomocí aukcí vysoutěžit pro své 
zákazníky na dodavatelských společnostech 
co nejnižší ceny. Prakticky přináší dodava-
telům zákazníky, kteří takto získávají něco 
jako množstevní slevu. Je to výhodné pro 

všechny strany a cena komodit na trhu se tak 
udržuje v přijatelných cenových hladinách,“ 
vysvětluje pan Košťál. Na otázku, zda si vede 
nějakou vlastní statistiku zákazníků, kterým 
už nějaké finanční prostředky ušetřil, odpo-
vídá: „Za tři měsíce práce jsem více než pade-
sáti domácnostem ušetřil už dohromady přes 
jeden milion korun. Dělá mi velkou radost být 
v opozici velkým monopolním společnostem, 
když vím, že lidé mohou využívat energie lev-
něji.“

Pokud si chcete nezávazně nechat vypočítat, 
zdali by se i vám vyplatilo změnit dodavatele, 
připravte si poslední roční vyúčtování za elek-
třinu a plyn a zavolejte nebo napište e‑mail panu 
Košťálovi, a ten vám zdarma vytvoří porovnání 
cen.

Kontakt:
Ing. Štěpán Košťál
Tel. 606 700 444
E‑mail: stepan.kostal@partnerecentre.cz

Kateřina Tomanová

„snažím se lidem ušetřit peníze za plyn a elektřinu“

serIÁL
představujeme podnikatele 

v obvodu

Nové zastávky Na zNameNí 
VnaŠemměstskémOBVODě:
•trnkovecškola(linkač.22),
•turgeněvova(linkač.23),
•míroděv(linkyč.29a71).

zastávky Na zNameNí –  
RaDycestuJícím:

 
POstuPPŘIČekÁnínasPOJmHD
Na zastávCe Na zNameNí 
Stůjte viditelně v prostoru zastávky, nejlépe 
u označníku zastávky. 
Vozidlo MHD obslouží zastávku, která je 
v režimu „na znamení“, pokud: 
1)  v prostoru zastávky se nachází viditelně 

alespoň jedna osoba, nebo 
2)  v zastávce stojí již jiné vozidlo MHD.

 
POstuPPŘeDPŘíJeZDem
Do  zastávky Na zNameNí 

Jedete‑li vozidlem MHD a chcete vystou-
pit na zastávce, která je v režimu „na zna-
mení“, musíte svůj požadavek signalizovat 
řidiči vozidla MHD, a to s dostatečným před-
stihem stisknutím jednoho z tlačítek uvnitř 
vozu: „OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ“, „ZNAMENÍ 
K ŘIDIČI“ nebo „STOP“ (stiskněte 1x dlouze).

 
ZastÁVkynaZnamení:OZnaČení

Zastávky na znamení jsou v jízdním řádu 
označeny poznámkou (x) a na zastávkových 
označnících červeným textem ZASTÁVKA NA 
ZNAMENÍ.

 Zdroj: DPO

zastávky Karolina 
a Hranečník  
jsou on-line 

 D o p r a v n í 
podnik Ostrava 
postupně zavádí 
d a l š í  mo d e r n í 
prvky pro komu-
nikaci a pohodlí 
cestujících. Již 
n y n í  s e  z c e l a 
zdarma můžete 
př ipoji t  k  bez -
platné Wi‑Fi na 
dvou vysoce frekventovaných zastávkách – 
Karolina a Hranečník. Do konce roku 2017 se 
bezplatné připojení k internetu rozšíří na řadu 
dalších zastávek a části vozového parku.

Zdroj: DPO

rozšířil se počet zastávek na znamení 

LIsOVÁNÍ OVOCe 
zO Čzs Ostrava -radvanice

oznamuje, 
želisováníovocezačnevsobotu 
dne 19. 8. 2017 
od8.00hod.do12.00hod.

Pravidelněvednech:
středa15.00hod.–17.00hod.
sobota8.00hod.–12.00hod.

Další informace na telefonních číslech:
775 920 939, 605 974 851



Svá krásná životní jubilea 80 let oslavili 
paní Jarmila Bergerová a pan Jan Sochacký, 
kteří přivítali návštěvu paní starostky v úžas-
ném zdravotním a životním elánu. Jubilantům, 
dlouholetým obyvatelům našeho městského 

obvodu,  paní starostka Šárka Tekielová podě-
kovala za pozvání a srdečně jim popřála do dal-
ších let pevné zdraví, hodně štěstí a stále dobrou 
náladu.

Šárka Krkošková, odbor OaVV

slavnostní 
vítání občánků

starostkaměstskéhoobvoduRadvanice
aBartoviceVászve
naslavnostníVítáníobčánků,
23.září2017v10,00hodinvobřadnísíni
zdejšíradnice.

Vážení rodiče, pokud máte zájem o účast 
na slavnostním obřadu vítání občánků, 
dostavte se, prosím, v úřední dny na mat-
riku Úřadu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice (1. patro, č. dveří 15) s platným 
občanským průkazem a rodným listem 
dítěte. 

Se zveřejněním fotografie, zapsáním 
do slavnostní kroniky a zveřejněním na 
internetové televizi městského obvodu 
musí zákonný zástupce dítěte vyjádřit svůj 
písemný souhlas.

Šárka Tekielová, starostka

9.8. 15.00
69. schůze Rady 
MěOb RaB – 
kancelář starostky

23.8. 15.00
70. schůze Rady 
MěOb RaB – 
kancelář starostky

25.8. 19.00 Letní kino – ve 
dvoře radnice 

v měsíci srpnu

Kalendář
událostí
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15. srpna 2017

Dne 20. srpna vzpomeneme  
1. smutné výročí úmrtí našeho 

milovaného manžela, tatínka, tchána, 
dědečka a kamaráda pana

JaroslavaJaníčka 

z Radvanic. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou 

s námi. Manželka Jindra, syn Jaroslav 
a dcera Renáta s rodinami.

Dne 13. 8. si připomeneme  
2. výročí, co od nás navždy odešla moje 

maminka paní 

annakaimová.
Všem, kdo jste ji znali a měli rádi, 

děkuje za tichou vzpomínku dcera Dana 
s rodinou.

Dne 15. 8. 2017 si připomeneme  
1. výročí úmrtí paní 

Libuše
Javorkové.

S láskou vzpomínají 
manželé Prokšovi 

a senioři z Radvanic.

Dne 16. 8. 2017 vzpomeneme  
1. smutné výročí úmrtí, kdy nás opustil 

náš milovaný manžel, otec, tchán, 
dědeček a pradědeček 

Josefsedláček.
S láskou stále vzpomínají manželka 

Marie a dcery s rodinami.

Krásná životní jubilea

Jarmila Bergerová Q Jan Sochacký Q

Nevyzvednutá 
cena v tombole na 
bartovické pouti

Upozorňujeme výherce s losembílébarvy
ačíslem67., který si nevyzvedl svou cenu 
(tyčový mixér) v tombole na bartovické pouti 
dne 29. 7. 2017, že tak může učinit na úřadě 
městského obvodu v kanceláři č. 14 u paní Jany 
Sedlákové.  (red)



Na ulici potkáváme své sousedy, aniž bychom 
tušili, jakými jsou uznávanými osobnostmi ve 
světě. Ať už se jedná o vědce, umělce nebo spor-
tovce. Obvykle jsou to lidé velmi skromní, proto 
se o jejich úspěších dozvídáme jen náhodou, třeba 
z novin nebo ze sociálních sítí. Mezi takové patří 
i pan Radovan Vítovec z Radvanic. Jeho přátelé 
nás upozornili na úžasný světový rekord, o který 
by bylo škoda se nepodělit se čtenáři. 

Radovan Vítovec překonal letos v dubnu svě-
tový rekord v maximálním počtu shybů s 20 kg 
závažím za jednu hodinu. Dosavadní rekord byl 
307 shybů, pan Radovan jich udělal neuvěřitel-
ných 374!

O tom, jak na tento světový rekord trénoval, 
jaký další cíl má před sebou, a proč si vybral 
zrovna shyby s 20 kg závažím, na to jsme se pana 
Radovana zeptali přímo: 

„Chodím už spoustu let do posilovny a žádný 
rekord jsem vůbec neplánoval. Pak jsem se jel 
v roce 2015 podívat do Prahy na shybače Honzu 
Kareše, jehož výkon mě doslova uchvátil. Honza 
je vzorem každého shybače. Dělá však shyby bez 
závaží a za hodinu jich udělá přes tisícovku. Chtěl 
jsem to také zkusit, tak jsem nejdříve dělal shyby 
bez závaží jako on. Pak jsem zkoušel shyby s maxi-
mální zátěží, tedy se závažím o hmotnosti 90 kg, 
ale nakonec jsem se ustálil na shybech se závažím 
s 20 kg, což mi vyhovovalo nejlépe. Trénoval jsem 

téměř denně bez toho, abych si uvědomil, že tré-
nuji na světový rekord. To přišlo úplně samo. Zjistil 
jsem, že shybů s 20 kg závažím dokážu udělat 

více, než byl dosavadní rekord, proto se připra-
vilo oficiální měření a vyšlo to. Teď při každém 
tréninku navyšuji předešlou náročnost, takže si 
dovolím říct, že bych v současné době udělal shybů 
za hodinu více než je zmíněný rekord 374. Ale už 
nemám ambice registrovat další rekord. Finanční 
poplatky spojené s registraci rekordu jsou docela 
náročné a já jsem si už svůj cíl splnil. Trénuji ve 
Fitparku ve Vítkovicích, kde mi vycházejí se vším 
maximálně vstříc. Tam se měřil i ten světový 
rekord. Příprava byla tedy náročná, cvičil jsem 
několik hodin denně, trochu jsem si upravil stravu, 
abych nebyl příliš zavodněný, protože to svalům 
nesvědčí. Každý den jsem se koupal minimálně 
45 minut v horké vodě. Abych odvedl přebytečnou 
vodu z těla. Nějakého osobního trenéra nemám, 
všechno dělám sám. Mám v mobilu skvělou apli-
kaci, která mi nejen počítá shyby, ale i vyhodnotí, 
co tělu chybí a jaké látky musím doplnit.“

Při takové zátěži musí tělo trpět. Nabízí se 
přímo otázka na Radovanův zdravotní stav.

„Zpočátku mě bolelo celé tělo, ale pak si nějak 
zvyklo. Před rekordem jsem musel mít na loktech 
zábaly. Lokty hodně trpí. Měl bych taky více 
spát, ale někdy únavou nemohu vůbec usnout. 
Zdravotní stav je v tomto případě více relativní. 
Od dětství mám různé zdravotní problémy. V pěti 
letech mi operovali kyčelní kloub a maminka mě 
musela vozit do školy v kočárku. Po vojně jsem 
chodil o berlích, a ač jsem měl sport moc rád, 
nemohl jsem se mu věnovat. Musel jsem cvičit, 
posiloval jsem, a právě to mě paradoxně přivedlo 
ke sportu, který teď dělám. Překonal jsem tím 
určité zdravotní problémy.

Pan Radovan také usiloval o zapsání rekordu 
do Guinessovy knihy rekordů.

„Bohužel po dlouhém vyjednávání mi byl 
rekord zamítnut. Je mi to líto, byl to můj sen se 
tam dostat, ale bohužel musím respektovat roz-
hodnutí Guinessu. U jiných kategorií není žádný 
určený limit. Ale mne byl nastaven limit, který 
nejsem schopen zvládnout,“ rozpovídal se. A co 
bylo podle něj důvodem?

„Řeknu to ve zkratce. Jsem Čech, nejsem 
Američan. Normálně jsem byl diskvalifikován. 
Odvolal jsem se a pídil jsem se po důvodu zamít-
nutí zápisu. Odpověděli, že jsem byl překonán 
v roce 2009 Stephenem Hylandem. Že udělal 
1 009 shybů. Já jsem jim odepsal, že jsem zaplatil 
za registraci nové kategorie, která ještě neexis-
tovala. Ani se nepodívali na video, ani na fotky. 
Stephen Hyland dělal shyby totiž bez závaží. Sice 
mi ještě odepsali, že se spletli, ale nastavili mi 
právě ten nesplnitelný limit, který u jiných kate-
gorií není. Kdybych si zaplatil komisaře přímo 
z Guinessu a vedle mě byl po celou dobu rekordu, 
tak by mi asi stačilo třeba jen 100 shybů,“ vysvět-
luje pan Radovan.

Nám nezbývá nic jiného, než držet panu 
Radovanovi palce, aby dosáhl dalších velkých 
cílů, které si určil, a splnil si všechny sny, kterým 
věnuje tolik svého času.

Kateřina Tomanová

mezinárodní setkání 
jízdních policií, letos 
již po dvacáté

Ději š těm jubi lejn íhoXX. ročn íku
mezinárodníhosetkáníjízdníchpoliciíse
opětstanezadníčástareálukomenského
sadůnaul.HrušovskávOstravě–moravské
Ostravě. Vsobotu26.srpna2017od12.15
hodinsetaknávštěvnícibudoumociblíže
seznámitspracístrážníkůapolicistů,kteří
svouslužbuvykonávajívsedlechkoní.

Hlavními aktéry budou nejen zástupci jízd-
ních policií z celé České republiky, ale i řada 
jezdců ze zahraničí. 

Spolu se svými čtyřnohými svěřenci hipo-
logové předvedou, jak zvládají náročné situace, 
kterým při výkonu služby čelí. Strážníci a poli-
cisté rovněž změří své síly ve třech soutěžních 
disciplínách. K vidění bude parkurové a zrca-
dlové skákání. Hlavní disciplínu pak reprezen-
tuje tzv. policejní parkur. 

Chybět nebude ani bohatý doprovodný pro-
gram a zábava pro děti. Kromě exhibice čtyř-
spřeží starokladrubských koní se můžete těšit 
na ukázku Václava Vydry a jeho koní, koncert 
skupiny Legendy se vrací či vystoupení zpě-
vačky Heidi Janků.

Vstup na akci je bezplatný.
Zdroj: Městská policie Ostrava
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V průběhu druhého pololetí školního roku 2016/2017 navštívily několi-
krát předškolní děti ze třídy Pastelky MŠ Radvanice Svět techniky v Ostravě, 
který svou nabídkou programů hravou formou všem návštěvníkům před-
stavuje zajímavosti světa a techniky. Děti měly tak možnost poznávat svět 
formou zábavy a hry. Při představení „Kouzelný Oxid“ díky realizaci expe-
rimentů a jednoduchých chemických pokusů získaly nové poznatky o vlast-
nostech všudypřítomného neviditelného plynu – oxidu uhličitého. Dále se 
zúčastnily několika volně navazujících vzdělávacích modulů s tématem 
dopravní bezpečnosti. Po absolvování všech lekcí děti obdržely „Malý řidi-
čák“ dopravní školičky. Posledním navštíveným programem bylo „Putování 
za medem“, kde se předškoláci vžili do role včelek a společně se svou robotic-
kou kamarádkou objevovali taje života včel a sbírání nektaru. 

Bc. Martina Stankušová

předškoláci ve 
světě techniky

pOděKOVÁNÍ
Ředitelka mateřské školy v Ostravě ‑Bartovicích děkuje za celý 

kolektiv naší školy radvanickým hasičům Richardovi Dudkovi, Jiřímu 
Jareckému, Jakubovi Lvovi, Janovi Osmančíkovi, Renému Solákovi 
a Janovi Šefránkovi za jejich ochotu, vstřícný přístup a čas, který věno-
vali vyklizení školy pro její plánovanou rekonstrukci. 

Táňa Krumniklová

sportovní dopoledne v mateřské škole 
Mateřská škola v Bartovicích Za Ještěrkou již několik let spolupracuje 

s Klubem důchodců Bartovice. U příležitosti MDŽ předvedly děti babičkám 
a dědečkům program plný básniček a písniček. Na oplátku jim důchodci 
připravili 22. 6. 2017 zábavné sportovní dopoledne. Děti skákaly do dálky, 
vysvobozovaly Šípkovou Růženku, objížděly kužely a třídily geometrické 
tvary. Za odměnu dostaly zmrzlinový kornout a sladkosti. Navzájem jsme 
si popřáli hezké léto a slunečné prázdniny. Těšíme se na setkání v příštím 
školním roce.  Marcela Římánková,

MŠ Za Ještěrkou Ostrava ‑Bartovice

Již tradičně se žáci z odloučeného pracoviště Trnkovecká 55, ZŠ 
Ostrava‑Radvanice Vrchlického 5, zašli podívat na výstavu masožra-
vých rostlin do místní botanické zahrady. Pro prvňáky to byl zcela nový 
zážitek prohlédnout si rostliny živící se hmyzem. Starší děti si donesly 
penízky a koupily domů například rosnatky nebo bazalku a chilli pap-
ričky pro maminky. Velké nadšení přinesl tropický skleník s banány 
a dešťovou sprškou.

Mgr. Ivana Fehérová, Ph.D.,
ZŠ Vrchlického, odl. prac. Trnkovecká

Trnkovečtí 
v botanické zahradě 
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V pondělí 19. 6. 2017 jsme s naší třídou navštívili ZOO Ostrava. Paní 
učitelka nám přichystala úkoly k různým druhům zvířat, které většina žáků 
neplnila. I když jsme neplnili listy, tak jsme se stejně dozvěděli mnoho zají-
mavých informací. Také jsme si zkusili, jak dlouho vydržíme stát na jedné 
noze jako plameňák. Nikdo z nás moc dlouho nevydržel. Jedny z prvních 
zvířat, které jsme navštívili, byly kozy. U nich vzniklo hodně fotek. Většinu 
z nás zaujal levhart, který pořád jen ležel. Taky jsme se těšili na tygra, ale 
pavilon tygrů zbourali a tygry odvezli do jiné ZOO. Co se týká občerstvení, 
tak jsme byli všichni nadmíru spokojeni, i když cena byla vysoká. Většina 
nás si koupila Daniel ś Donuts, neboli mini koblížky. Z prolézaček nás bolel 
zadek, zejména z houpačky, která byla určena pro dva. 

Po prohlédnutí ZOO jsme se stavili do ZOO‑shopu. Tam si několik dětí 
koupilo kelímek na památku. Já se spolužákem jsme oslavili návštěvu ZOO 
a nalili jsme si kofolu do kelímku. 

Pak nám již zbývala jen cesta domů.     
Ludmila Pazderová, žákyně V. B,

ZŠ Vrchlického, odloučené pracoviště Bartovická

Výlet do zoo – V. B (3. a 5. ročník)

projektové dny na Trnkovci
V pondělí 26.6. a ve středu 28.6. se třídy VI. B a VII. C ZŠ Ostrava‑

‑Radvanice, Vrchlického 5, p. o. odloučeného pracoviště Trnkovecká 5, 
zúčastnily projektových poznávacích dnů.

První den byl zaměřen na Radvanice a Bartovice. Žáci měli možnost 
vidět místa, kde stávaly první školy v obci, ale také pivovar, lihovar, 
kino a jiné místa spojené s historií naší obce.

Druhý den byl zaměřen na zeměpisné poznávání řek města 
Ostravy. Procházkou kolem řeky Lučiny došli až k soutoku s Ostravicí. 
Nevšedním zážitkem bylo pro žáky soutok řeky Ostravice a Odry. Závěr 
školního roku si tak zpestřili netradiční výukou.

Mgr. Ivana Kačmaříková,
ZŠ Vrchlického, odl. prac. Trnkovecká

Čtvrtek 22. 6. a pátek 23. 6. byl na Trnkovci věnován znalos-
tem v dopravní výchově, jízdám zručnosti a pak i zdravovědě. 
První den si žáci ověřili znalosti dopravních značek, doprav-
ních situací, ať už jako cyklisté nebo i chodci. Mohli si vyro-
bit dopravní pexeso, domino nebo papírové auto záchranných 
složek. V závěru pak vyplnili soutěžní testy. Druhý den byl 
zaměřen na zdravovědu a jízdy zručnosti. Žáci první až třetí 
třídy jezdili na koloběžkách a starší žáci na kole. Žáci druhého 
stupně si zopakovali znalosti v poskytování první pomoci na 
úžasně namaskovaných zraněných, které si připravila naše asi-
stentka. Úsilí žáků bylo odměněno diplomy, drobnými před-
měty od Aktiv Besip a čokoládovou medailí. Počasí nám přálo 
a akce se vydařila.  Mgr. Martina Linhartová,

ZŠ Vrchlického, odl. prac. Trnkovecká

dopravní soutěž na Trnkovci
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V první polovině roku 2017 nám poskytlo sta-
tutární město Ostrava dotaci na projekt Srdíčko, 
který je zaměřený na volnočasové aktivity dětí. 
ÚMOb Radvanice a Bartovice a ředitelství ZŠ 
Vrchlického 5, přísp. org., Ostrava ‑Radvanice 
spolku umožnili bezplatně využívat prostory 
školy na Trnkovecké ulici. Měli jsme tedy skvělé 
podmínky k tomu, aby se naše pedagogické 
pracovnice mohly pravidelně věnovat dětem. 
Jednalo se o odpolední volnočasové aktivity 
zaměřené na výtvarné techniky, pohybovou 
činnost, dramatizaci. Dbali jsme nejen na rozvoj 
osobnosti dětí, ale také na to, aby si uměly roz-
dělit volný čas mezi přípravou do školy a odpo-
činek. Formou hry se spolu učily komunikovat, 
řešit různé problémy, konflikty, přijmout pro-
hru či se radovat z úspěchu. Zdokonalovaly se 
v sociálních dovednostech, získávaly potřebné 
schopnosti, aby se bezproblémově začlenily 
do kolektivu svých vrstevníků. Abychom 
jejich rozhled obohatili, pořádali jsme různé 
vycházky do okolí. Navštívili jsme i Hornické 
muzeum v Ostravě ‑Petřkovicích. Zde se děti 
dověděly historii těžby uhlí na Ostravsku, 

udělaly si přehled o těžké práci horníků v dolech 
a seznámily se s náročnou činností záchranářů. 
Na různých prolézačkách si vyzkoušely svou 
obratnost. V rámci výchovy ke zdravému život-
nímu stylu jsme navštěvovali solnou jeskyni 
v Radvanicích.

 V měsíci květnu žáci radvanické školy 
navštívili T – film Ostrava 2017 v DK Akord 
v Ostravě ‑Zábřehu. Na přepravu byla objed-
naná zvláštní autobusová doprava. Naše srdce – 
Amaro Ilo, spolek financoval přepravu žáků 
jedním autobusem. Mohlo se to uskutečnit díky 
štědrým darům našich sponzorů – Advokátní 
kanceláři Svatoš, Svatošová a partneři, s.r.o. 
a Portálu LED projekty, zastoupeným Martinem 
Liberdou, ředitelem společnosti. Tito sponzoři 
pravidelně podporují naši činnost i všechny pro-
jekty. Patří jim za to velký dík. 

Děkujeme také statutárnímu městu Ostrava, 
ÚMOb Radvanice a Bartovice a ředitelství ZŠ 
Vrchlického 5, přísp. org., Ostrava ‑Radvanice 
za pomoc a pochopení pro naši práci. 

 Mgr. Eva Čermáková,  
statutární zástupce spolku

 

Naše srdce – amaro Ilo, spolek díky dotacím statutárního města 
Ostrava a podpory sponzorů může přinášet dětem radost 

V České republice byl potvrzen 
historicky první výskyt afrického 
moru prasat (amp) v populaci 
prasat divokých

 
Vyšetření prokázalo nákazu u dvou kusů 

uhynulých divokých prasat na Zlínsku. Zdroj 
nákazy a další okolnosti jsou aktuálně před-
mětem šetření Státní veterinární správy (SVS). 
Nákazou mohou onemocnět všechny věkové 
kategorie prasete domácího i divokého. Není 
však přenosná na člověka ani další živočišné 
druhy.

SVS v současnosti připravuje mimořádná 
veterinární opatření. Na jejich základě bude 
kolem místa nálezu zvířete vymezeno pásmo 
(tzv. zamořená oblast). V něm bude platit zákaz 
lovu divokých prasat a zintenzivní se monito-
ring divokých prasat. Zároveň bude vyhoto-
ven soupis všech chovaných prasat domácích 
v tomto pásmu a chovatelé budou mít povinnost 
hlásit změny zdravotního stavu prasat domá-
cích. Dopředu budou také muset informovat pří-
slušnou krajskou veterinární správu o případné 
plánované domácí porážce prasete.

V souladu s platnou legislativou bude vytvo-
řena odborná skupina složená z veterinářů, 
lovců, odborníků na nákazy zvířat a expertů 
na volně žijící zvířata. Skupina bude asistovat 
krajské veterinární správě při analýze nákazové 
situace, definování infikované oblasti a při rea-
lizaci ozdravovacího programu.

AMP je akutní, vysoce nakažlivé onemoc-
nění prasat podobné klasickému moru prasat. 
Je charakter istický vysokou, téměř 100% 
úmrtností. Původním zdrojem nákazy bylo 
prase bradavičnaté, od kterého se infikovala 
klíšťata. Onemocnění se projevuje vysokou 
horečkou až 42 °C, která může podle prů-
běhu trvat i několik dnů. První příznaky se 
objevují při poklesnutí teploty. Zvířata jsou 
malátná, těžce dýchají, nepřijímají potravu, 
trpí krvavým průjmem a zvrací. V populaci 
divokých prasat se virus šíř í zejména pří-
mým kontaktem, ale také krmivem, vodou 
a předměty.

Protože je africký mor prasat nebezpečná 
nákaza, platí při jejím výskytu na území člen-
ského státu EU závazná pravidla. ČR jako každý 
jiný členský stát bude muset do 90 dní od potvr-
zení prvního případu zaslat Evropské komisi 

africký mor prasat (amp)



KOMINICTVÍ 
RADOVAN

IČ: 74447971,  
e-mail:  

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

•	 Pravidelnou	kontrolu	
spalinových	cest	za	330	Kč	

•	 Vložkování	a	frézování	
komínů	

•	 Čištění	komínů	a	kouřovodů	

•	 Veškeré	další	kominické	
práce	za	NÍZKÉ	CENY	

PRODEJ
PALIVOVÉHO DŘEVA
Smrk: 
	 špalky	30	cm	 599	Kč	/	1prm/s
 štípaný	 750	Kč	/	1prm/s
Buk:
	 štípaný	 1100	Kč	/	1prm/s
Odkory: 
	 smrk	délka	2–4	m	 350	Kč/m3 
	 výběrové	hrubé	 400	Kč/m3

Prodej	cca	8kg	pytlíku	třísek	 
za	39	Kč/ks.
(7m3	špalků	=	1x	pytlík	třísek	zdarma)

Tel.: 725 987 422

inzerce

UHELNÉ SKLADY JAN MARIA – ul. Zvěřinská, Ostrava 
 

Nabízíme balené i volně ložené uhlí, platba na místě v hotovosti: 
 Černé a hnědé uhlí, koks, brikety 
 Černý a hnědý hrášek do automatických kotlů 

Dopravu paliva zajistíme zdarma do	15km (odběr min. 30q).  
 

KARBOTRADE	s.r.o. 
IČ: 28659198 

Informace a objednávky: 
 602 502 816 

Aktuální ceník, otevírací doba a další informace na  
www.uhli-janmaria.cz 

  

VÝVOZ 
SEPTIKů 

A ŽUMP – 8 m3

Fa Ivan Buš
Na Hermaně 301/16,  

739 32 Vratimov
e-mail: muj.cuc@seznam.cz

mob. 792 304 517
po dohodě SO + NE

TAnEční  
PrO  

dOSPělé
září 2017 v restauraci 

HOrAKůVKA v Šenově

www.tanecvsenove.cz

spolecensketance#zacatecniky#-
mirnepokrocili#pokrocili

tel.: 732 349 087

samFa s.r.o.
info@samfasro.cz www.samfasro.cz

plán opatření k vymýcení onemocnění v defino-
vané infikované oblasti.

Africký mor prasat se již několik let vysky-
tuje v některých zemích bývalého Sovětského 
svazu, v Pobaltí i v sousedním Polsku, v poslední 
době také na Ukrajině. Již od konce 70. let 20. 
století se vyskytuje také na Sardinii, odkud se 
však dál nešíří. Od roku 2014 je v ČR prováděn 
monitoring u všech uhynulých divokých prasat. 
Do konce roku 2016 bylo sérologicky a virolo-
gicky vyšetřeno celkem 467 vzorků, všechny 
s negativním výsledkem.

 

 africký mor prasat 
(amp) – základní informace

 
 Africký mor prasat (AMP) je akutní, vysoce 

nakažlivé onemocnění prasat podobné klasic-
kému moru prasat. AMP je charakteristický 
vysokou, téměř 100 % letalitou. Touto nákazou 
může onemocnět prase domácí i divoké všech 
věkových kategorií. Původním rezervoárem 
bylo prase bradavičnaté, od kterého se infiko-
vala klíšťata.

Virus se nachází v krvi, tkáňových tekuti-
nách, vnitřních orgánech a sekretech a exkre-
tech nemocných zvířat. Je vysoce rezistentní 
vůči nízkým teplotám i vysušení. Virus se může 
vylučovat sekrety a exkrety již 1‑2 dny před kli-
nickými příznaky, nejvíce však v době septiké-
mie.

Onemocnění se projevuje vysokou horeč-
kou až 42 °C, která může podle průběhu trvat 
i několik dnů. První příznaky se objevují při 
poklesu teploty. Zvířata jsou malátná, těžce 
dýchají, nepřijímají potravu, trpí krvavým prů-
jmem, zvrací a mají cyanotickou kůži. Klinické 
příznaky se podobají klasickému moru prasat 
(KMP), ale průběh je rychlejší.

 Patologickoanatomické změny charakteri-
zuje výrazné zvětšení sleziny na rozdíl od KMP, 
petechie v mízních uzlinách, ledvinách a dalších 
vnitřních orgánech.

AMP se přenáší  př ímým kontak tem, 
nebo nepřímo produkty živočišného původu. 
Nepřenáší se vzduchem, vnímaví jsou pouze 
prasatovití, není přenosný na lidi. Ochrana chovu 
spočívá zejména v dodržování zásad biologické 
bezpečnosti – v tomto případě především zame-
zení kontaktu s volně žijícími prasaty (kvalitní 

oplocení) a v bezpečnosti krmiva (zákaz krmení 
kuchyňskými odpady).

Vakcinace je v EU zakázaná a ani ve světě 
vakcína proti této nákaze v současné době nee-
xistuje. 

V České republice se africký mor prasat 
v minulosti nikdy nevyskytoval. V roce 2008 
byl africký mor prasat potvrzen v Ázerbajdžánu. 
Odtud se nákaza postupně šíří na západ a od roku 
2014 se vyskytuje v pobaltských státech a Polsku 
a i přes zavedená opatření nedochází k eradikaci 
tohoto onemocnění. Vyšetření vzorků se pro-
vádí ve Státních veterinárních ústavech meto-
dou PCR k průkazu viru, konfirmaci zajišťuje 
Národní referenční laboratoř při SVÚ Jihlava.
Možnosti předcházení této nákaze:
Chovatelé hospodářských zvířat
‑ dodržovat ve svých chovech zásady biolo-

gické bezpečnosti
‑  zamezit vniknutí divokých prasat do are-

álu hospodářství, případně jejich kontaktu 
s krmivem a stelivem

‑  respektovat zákaz používání kuchyňských 
odpadů ke krmení zvířat

Myslivci
‑  věnovat zvýšenou pozornost uloveným divo-

kým prasatům, zda se u nich neprojevily 
některé výše popsané příznaky

‑  zajištění odeslání vzorků z nalezených uhy-
nulých divokých prasat na vyšetření do SVÚ

Zdroj: Státní veterinární správa 
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