
Statutární město Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice,
Vás srdečně zve na 

zábavný pořad
pánů Náhlovského 

a Mladého,

který se uskuteční ve Společenském 
domě v Ostravě-Bartovicích

v pátek 14. května 2010 od 18.00 hodin.
Vstupenky v hodnotě 100 Kč je možno 

zakoupit v kanceláři č. 14 odboru MBŠaK 
městského úřadu v I. patře  

u paní Jindry Láskové, tel.: 599 416 114.
Ing. Břetislav Blažek, CSc.

starosta

Společenský dům 
v Bartovicích opět ožívá

zdarma rOČNÍK XIX KvěteN 2010

Statutární město Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice, pořádá

ve spolupráci se ZUŠ E. Runda Slezská 
Ostrava, pobočkou Ostrava-Radvanice,

Májový koncert,
který se uskuteční  

ve čtvrtek 20. května 2010 
ve Společenském domě v Ostravě- 

-Bartovicích od 17.00 hodin.
Přijďte podpořit začínající mladé umělce 
našeho městského obvodu, kteří se věnují 

ve svém volném čase, pod odborným 
dohledem, hudbě, zpěvu a tanci.

Jindra Lásková, MBŠaK

Společenský dům v Bartovicích byl v minu-
losti vnímán spíše jako problém než jako kul-
turní stánek. Dnes slouží občanům Radvanic 
a Bartovic k zábavě a odpočinku. Když jsme 
v loňském roce v srpnu pronajali restauraci 
Společenského domu ostravské společnosti 
Tropicalia, s.r.o., ne všichni nás za to chvá-
lili. Po devíti měsících můžeme říci, že jsme 
s výběrem provozovatele měli šťastnou ruku. 
Ve Společenském domě v Bartovicích to nyní 
opět žije.

Díky kulturním pracovníkům našeho 
městského obvodu již v závěru roku vystoupili 
na jeho pódiu populární moderátorka Zuzana 
Bubílková s Petrem Knorrem, známým z tele-
vizní šou Rande naslepo. Návštěvníky kul-
turního domu bavili svým humorem Karel 

Šíp s Josefem Náhlovským. Nadšeně tleskali 
občané Bartovic a Radvanic také Vladimíru 
Hronov i a Zdeňku Izerov i s Luďkou 
Kuralovou. S potěšením mohu konstatovat, 
že naši občané jsou sice náročným publikem, 
protože jsou zvyklí na vysokou kvalitu zábavy, 
ale umí ji také náležitě ocenit. Umělcům 
se u nás líbí a po představení neskrývají spo-
kojenost s takovým ohlasem publika.

Společenský dům využívají i společenské 
organizace: včelaři, chovatelé, zahrádkáři, 
konají se tu výstavy, plesy, svatby, jednání 
zastupitelstva městského obvodu. Jednají zde 
politické strany. Často využívají Společenský 
dům v Bartovicích i naše školky a školy 
ke svým akcím. Na Den dětí se zde 1. června 
uskuteční Dětský den, na který srdečně 
zveme nejen děti, ale i jejich rodiče. Pobavit 
se můžete 15. května s Josefem Náhlovským. 
Do tónů Májového koncertu žáků radvanické 
pobočky Základní umělecké školy E. Runda 
se můžete přijít zaposlouchat 20. května.

K lepšímu se rovněž změnila kvalita restau-
račního prostředí a kvalita jídla. Občané 
Radvanic a Bartovic mají konečně kde pose-
dět, zajít si na nedělní nebo pracovní oběd, 
pobavit se i odpočinout si. Celkově se dá říci, 
že kulturní dům udělal další krok k tomu, aby 
se stal skutečným centrem společenského dění 
v našem městském obvodu. Ti, co přijdou po 
nás, budou mít na co navazovat.

Ing. Břetislav Blažek, CSc., starosta

Na pódiu Společenského domu vystoupili  Q

Zuzana Bubílková, Karel Šíp a Vladimír Hron 
(na snímku). Snímky A. Boháč, Z. Sedláčková

Přijďte k volbám
do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky,  
které se uskuteční  

28. května od 14 do 22 hodin  
a 29. května od 8 do 14 hodin.
(Více najdete na stranách 9–11.)

Ing. Břetislav Blažek, CSc., starosta
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Májové vzpomínání 
na konec války

Dne 30. dubna 1945 vojska 4. ukrajinského 
frontu spolu s vojáky 1. československé samo-
statné tankové brigády osvobodila Ostravu. Ve 
večerních hodinách již mohli její občané osla-
vovat konec německé nadvlády a život v osvo-
bozeném městě Československé republiky. 
Obyvatelé Radvanic a Bartovic však byli v tento 
den ještě občany protektorátu. Ale dunění 
fronty upevňovalo jejich víru v brzký zvrat.

D r ama t i c ké  ud á l o s t i 
průběhu osvobozovac ích 
bo jů p řed pě t a š ede s á t i 
lety v Radvanicích zachytil 
ve svých pamětech pan učitel 
a kronikář Antonín Glet.

„V posledních dubnových 
dnech je obec jakoby hle-
dištěm a prostory na sever 
a západ od ní jevištěm, na kte-
rém se odehrávají děsivé scény 
s požáry, dýmem a shazová-
ním bomb. 1. květen je v obci 
zamračený, žije se ve sklepích 
a po celý den se vede boj 
o obec. Od severu postupuje sovětské vojsko, 
po cestách se míhají nacistická vozidla, děla, 
prudká střelba znemožňuje lidem vycházet 
ven. Hoří pod Trnkovcem, na Šporovnicích 
a v Kocobencu. Nejtěžší chví le prožívají 
obyvatelé v blízkosti lipinské školy. Lipinský 
kopec, obsazený německými děly, je cílem rus-
kých kaťuší. Na škole praská krytina, sesouvá 
se severní stěna budovy, tříští se sklo a vzdu-
chem sviští granáty. Přímo do školy je Němci 
odvlečeno 32 mužů jako rukojmí. Večer 
1. května se ruští vojáci probojují až na svah 
pod římskokatolickým kostelem. Část radvanic-
kých občanů tak prožije noc z 1. na 2. května 
už přeradostně, část ještě v obavách, ale přece 
už v jistotě, že je to už poslední noc ovlá-
daná nacisty. Ti pod rouškou noci prchají.

Do středu obce pronikají Rusové a s nimi 
i čeští civilní dobrovolníci v ranních hodinách 
2. května. Začínají se houfně objevovat ruské 
a československé prapory, tak pečlivě po 
léta války uschovávané. Český prapor zavlál 
i na vysokém komíně likérky.

Před polednem 2. května jsou Radvanice 
svobodné.“

Poslední dny bojů v Bartovicích zazname-
nal do letopisu obce kronikář pan František 
Krygel.

„Předsunuté jednotky Rudé armády pro-
nikly k hranici s Lipinou 1. května kolem 
deváté hodiny večerní. Němci se stáhli do sta-
vení kolem železniční zastávky a ještě v ranních 
hodinách 2. května byla v jejich rukou škola. 
Kolem poledne však začali prchat k bartovic-
kému statku, kde byli ruskými vojáky zajati.

Do dvou hodin odpoledne 2. května byla 
celá obec vyrvána z moci německého vojska, 
občané jásali, nevědouce samou radostí s kým 

se podělit o štěstí z opětně nabyté svobody. 
Povznášející vědomí, že zlo cizí nadvlády je již 
zažehnáno, vtisklo radostný úsměv i do tváří 
těch občanů, jejichž domy byly poškozeny. Na 
domech zavlály československé a rudé prapory.

Po boji vypadala některá obydlí našich 
občanů jako chrásty po krupobití.

Větve i četné stromy byly sraženy k zemi, 
stěny i střechy rozmetány dělovými ranami, 

v některých staveních bylo 
vidět z chodby přímo do oblak. 
Hluboké rýhy na polích uka-
zovaly dlouhou dobu, kudy 
se rozjela ruská děla a tanky. 
Vlající prapory, symboly státní 
svrchovanosti, však zastřely 
stopy válk y na budovách 
i v myslích obyvatel.“

Po p i s o v a n é  ud á l o s t i 
se odehrály před pěta šedesáti 
lety, kdy v Radvanicích při 
osvobozovacích bojích padlo 
7 rudoarmějců. Jejich ostatky 
byly zpopelněny a uloženy 

do Památníku osvobození Československa 
v Komenského sadech.

V Bartovicích padlo pět ruských vojáků. 
Prvním byl Iljič Alexej Alešin. Byl pochován 
5. května na čestném místě na bartovickém 
hřbitově. Dne 21. února 1946 byla jeho rakev 
převezena na hřbitov padlých sovětských 
vojáků ve Frýdku.

Při průchodu fronty v Radvanicích zahy-
nuli: Josefa Skotnicová – žačka 4. třídy, 
Karel Fürst, Josef Kosňovský, Vítězslav 
Kabát, Jindřich Molínek, Rudolf Drápa, 
Jindřich Drápa, Jan Osmola, Květoslav 
Janča, František Blahut, Miloslav Hrbáč, 
Ludvík Pientkovský, Jan Pientkovský, Milan 
Pacula, Vilém Urbanec, Josef Motyka, Viktor 
Gärtner, Ladislav Leuntner, František Sacha, 
Josef Ševčík a Václav Pelikán.

V Bartovicích na následky poranění stře-
pinou granátu zemřel Josef Mynář, za bojů 
2. května zemřel Ferdinand Havlásek, Josef 
Šafránek, Teodor Klásek a Arnošt Koblížek.

Vážení čtenáři, přijměte, prosím, tento člá-
nek jako májovou vzpomínku na ty, jejichž 
jména už dávno vymizela z naší paměti 
a jejichž životy se před pětašedesáti lety roz-
plynuly v propasti času.

Dagmar Joklová, kronikářka
Foto Zuzana Sedláčková

 

Postižení 
civilizačními 
chorobami 
bilancovali
První aprí lový den se v budově firmy 

Pharmos v Ostravě-Radvanicích konala 
v ý ročn í schů ze Zák ladn í organ i zace 
Svazu postižených civ i l izačními choro-
bami v Ostravě-Radvanicích. Naší výroční 
schůže se zúčastnili také starosta obvodu 
Ing. Břetislav Blažek, CSc., místostarostka 
Ing. Bc. Ivana Michálková, Marcela Oškerová 
z Městského výboru svazu a Dalibor Přeček 
za Krajský výbor Svazu tělesně postižených.

Organizace je nezisková a sdružuje osoby 
postižené civilizačními chorobami. Sem patří 
onemocnění kardiovaskulární, respirické, dia-
betické, roztroušená skleróza, onemocnění 
onkologická, interní a neurologická, cévní 
mozkové příhody a dále pak tělesně, sluchově 
a zrakově postižení. V roce 2009 jsme měli 
155 registrovaných členů.

Jaká byla naše činnost v loňském roce? 
Navštívili jsme 54 našich členů-jubilantů 
s gratulací a malým dárkem. Členům, u nichž 
se zhoršil zdravotní stav, jsme koupili vita-
minové balíčky. Ve spolupráci s Městským 
výborem SPCCH jsme zajistili rekondiční 
pobyt pro 27 členů. Podobného rekondičního 
pobytu pořádaného Svazem tělesně postiže-
ných se zúčastnilo 8 členů.

Absolvovali jsme také několik zájezdů – 
na hřebčín v Albertovci, do Arboreta v Novém 
Dvoře, do Rožnova pod Radhoštěm, kde jsme 
si prohlédli dřevěnou dědinu a poslechli pěk-
nou cimbálovou muziku. Úspěšný byl také 
víkendový pobyt ve Frýdlantu nad Ostravicí, 
kterého se zúčastnilo 30 členů. Nezapomínali 
jsme ani na kulturu. V loňském roce jsme 
navštívili 15 divadelních představení v Divadle 
Jiřího Myrona a v Divadle Antonína Dvořáka 
a naši členové a členové všech našich orga-
nizací využili 1440 vstupenek zlevněných 
na polovinu. Počet vstupenek svědčí o tom, 
že o divadelní představení je velký zájem.

V loňském roce jsme obdrželi dotaci 
z městského obvodu Radvanice a Bartovice. 
Peníze jsme použili na zaplacení autobusu 
na zájezd a na přepravu osob na víkendový 
pobyt. Za poskytnutou dotaci panu starostovi 
děkujeme.

Eva Stošková, 
Svaz postižených civilizačními chorobami

Zklidnění Těšínské pokračuje
S velkou podporou statutárního města 

Ostravy a Moravskoslezského kraje začne 
v nejbližších měsících další etapa zklidňo-
vání Těšínské ulice. Bude realizován kru-
hový objezd u Penny Marketu, který zlepší 
průjezdnost a vjezd ze všech komunikací. 
Souběžně s tím bude položen nový povrch 
vozovky od velkého kruhového objezdu 

na Fryštátské směrem do Bartovic. Zmizí 
nenáviděné „velbloudí hrby“ a vzniknou 
nové přechody pro chodce. Prosím občany 
o ohleduplnost při jízdě přes zmíněné úseky. 
Věřím, že po dokončení budeme všichni 
spokojeni z hlediska bezpečnosti, která je 
trvalým zdrojem kritiky.

Vojtěch Mynář, náměstek primátora SMO
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Od února letošního roku byla v našem 
městském obvodě zřízena veřejná služba. 
Jedná se především o pracovníky z řad občanů 
našeho městského obvodu, kteří si vykonáním 
této služby navyšují výplatu sociálních dávek. 
Zhodnocením uplynulé doby lze konstato-
vat, že se tato služba u nás velmi osvědčila. 
Práce těchto lidí je na čistotě a upravenosti 
veřejných prostranství jednoznačně patrná. 
Na tomto má, samozřejmě kromě příslušných 
pracovníků, zásluhu především mistr veřejné 
služby, kterým je paní Jana Siejová.

Pracovníky veřejné služby je možno roze-
znat podle reflexních výstražných vest zelené 
barvy, kdy se takto odlišují od již zavedené 
služby veřejně prospěšných pracovníků, kteří 
nosí vesty oranžové.

Čistotu veřejného prostranství občas naru-
šují někteří chovatelé pejsků, kteří nedbají 
na uklízení „nadělení“ po svých miláčcích při 
venčení.

Připomínáme a apelujeme tímto článkem 
na ty, kteří i přes napomenutí okolojdoucích 
nedbají na svou povinnost postarat se o úklid. 
Tímto svým jednáním se dopouštějí přestup-
kové činnosti, za což hrozí i finanční postih.

Pro usnadnění úklidu slouží koše na psí 
exkrementy, které jsou označeny a které mají 
zásobníky se sáčky pro tento účel. Tyto koše jsou 
umístěny především v centrální části Radvanic, 
a to na ulici Dalimilova u hřiště DTJ (zde 
dojde v brzké době k výměně koše), v parku 
mezi prodejnou Koruna a ulicí Dalimilova, 
mezi prodejnou Koruna a poštovním úřadem, 
na ulici Třanovského poblíž křižovatky s ulicí 
Rokycanova, na ulici Revírní, na ulici Trnkovecká 
(poblíž ulice Těšínská) a na ulici Linkova poblíž 
bývalého kina (zde byl koš odcizen a bude insta-
lován nový). O servis košů se stará firma pana 
Miroslava Langra.

V letošním roce bude vidět v našich ulicích 
častěji samosběrný zametací stroj „Mýval“. 

Bude to i díky tomu, že na provoz stroje při-
spěla v letošním roce městskému obvodu spo-
lečnost ArcelorMittal částkou 113 tisíc korun.

Ing. Ctirad Havlásek
vedoucí odboru MHDaPa

Čistota veřejného prostranství

Dne 7. dubna 2010 proběhla v prostorách 
klubu důchodců Radvanice beseda s pří-
slušníky Policie ČR z Městského ředitelství 
Ostrava – služby kriminální policie a vyšetřo-
vání, odboru obecné kriminality.

Poručíci M. Hudcová, V. Kopec a P. Hurta 
zasvěceně diskutovali se seniory Radvanic 
a Bartovic na téma trestná činnost páchaná 
na seniorech. Policisté si povídali o bez-
pečí seniorů v silničním provozu, o prevenci 
před násilným jednáním a podvody a také 

o domácím násilí páchaném i na seniorech. 
Na závěr besedy policisté pouštěli preven-
tivní film na DVD a poté účastníkům předá-
vali různé preventivní materiály, kde najdou 
zásady a rady jak předcházet protiprávním 
jednáním páchaných na seniorech. Jednalo 
se o další akci odboru sociálních věcí v rámci 
projektu prevence kriminality v městském 
obvodu.

Text a foto Mgr. Irena Kopciuchová
vedoucí odboru sociálních věcí

Policisté besedovali v klubu důchodců

Prostředky na realizaci projektu „Účelová 
dotace na provoz hřišť škol a školských zaří-
zení bezúplatně zpřístupněných pro veřej-
nost“ poskytlo statutární město Ostrava 
ve výši 40 000 Kč. Účelová dotace na pro-
voz hřiště při ZŠ bude použita na mzdu 
a ostatní osobní náklady správce hřiště. 
Jsme velice vděčni, že naší škole byla tato 
dotace poskytnuta již popáté. Zpřístupnění 
školního hřiště žákům školy, jejich rodi-
čům, široké veřejnosti po ukončení provozu 
školy (v odpoledních hodinách, o víkendech 
a prázdninách) umožní propagovat u dětí 
a široké veřejnosti zdravý pohyb a spor-
tovní vyžití při různých druzích sportu 
v přírodních podmínkách. Sportovní vyžití 
pod dozorem správce hřiště eliminuje vliv 

nežádoucích jevů. Mnohokrát za tuto dotaci 
děkujeme.

Správcem hřiště od 17. 5. 2010 do 30. 6. 
2010 bude pan Josef Sedláček a provoz hřiště 
se bude řídit tímto rozpisem:

 ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK
16.30–19.30 hod. – veřejnost
 SOBOTA, NEDĚLE
13.30–19.00 hod. – veřejnost

Hřiště je UZAVŘENO pro veřejnost:
pondělí a středa

Provoz školního hřiště v měsících červenci 
a srpnu bude oznámen v červencových RaB 
novinách.

Vedení ZŠ Vrchlického

Provoz školního hřiště od 17. května

Záporné 
stanovisko 
k EIA k „Modernizaci zařízení 
pro plynulé odlévání oceli 
(ZPO1)“ v rámci organizace 
ArcelorMittal Ostrava a.s.
V rámci připomínkového řízení se radní 

městského obvodu zabývali i zpracovanou 
dokumentací EIA k „Modernizaci zařízení 
pro plynulé odlévání oceli (ZPO1)“. V rámci 
modernizace bude instalována moderní 
technologie, která zajistí i zvýšení výroby. 
V rámci zpracované dokumentace EIA jsme 
však postrádali harmonogram, ke kterému 
datu dojde ke snížení výroby na zaříze-
ních ZPO2 a ZPO3 tím, že se zvýší výroba 
na ZPO1. Celková výroba nemá být zvýšena.

Dále jsme chtěli posouzení, že nově navr-
žená technologie je ta nejvýhodnější a nej-
lepší a že nic lepšího již není na trhu, co 
by bylo výhodnější pro naše již tak zatížené 
ovzduší v městském obvodu. Ze zpracované 
dokumentace vyplynulo, že do zařízení se má 
instalovat nová moderní vakuovací technika, 
která zkvalitní produkci výroby, sníží pro-
vozní náklady a spotřebu vstupních suro-
vin. Modernizace zařízení však má i stinné 
stránky, a to že i když má být do ZPO1 
instalována nejmodernější dostupná techno-
logie, přinese to v souvislosti s navýšením 
výroby zvýšení prašnosti. Radní nechtějí, 
aby se to kompenzovalo ve vazbě na prove-
dení odprášení aglomerací. Jak jsme zjistili, 
ČIŽP modernizaci podmínila dalšími opat-
řeními, která zajistí snížení emisí. Rovněž 
jsme zjistili, že ve vztahu ke zvýšené hluč-
nosti je nutné posoudit, zda tato techno-
logie přinese i snížení hlučnosti z tohoto 
provozu, a to vzhledem i k výjimce, kterou 
ArcelorMittal Ostrava a.s. má do konce roku 
2013. Náš městský obvod je velmi zatížen 
polétavým prachem a vzhledem k této sku-
tečnosti je možné povolit jen takové stavby, 
které již nepřinesou další zatížení ovzduší. 
To znamená, že u nových staveb a rekon-
strukcí budou použity takové technologie, 
které nepřinesou další zatížení ovzduší.

Veškeré připomínky zainteresovaných 
stran nyní do dokumentace EIA zapraco-
vává posudkář, až budou zohledněny, pro-
běhne nové připomínkové řízení, kterého 
se zúčastníme.

Ing. Bc. Ivana Michálková, místostarostka
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Z jednání samosprávy obvodu
15. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
dne 25. března 2010
- schválilo Program bezpečnosti a prevence 

kriminality v městském obvodě Radvanice 
a Bartovice – aktualizaci 2010

- projednalo zápisy finančního a kontrolního 
výboru a schválilo plán práce finančního 
výboru na 1. pololetí roku 2010

- zrušilo Fond rozvoje bydlení k 31. prosinci 
2009 a schválilo převod ušetřených financí 
na opravy místních komunikací

- projednalo stav pohledávek městského 
obvodu k 31. prosinci 2009

- schválilo podmínky výběrového řízení pro 
poskytování dotací – grantů v roce 2010 

- rozhodlo o podání žádosti na poskytnutí 
nadačního příspěvku Nadace Landek pro 
konání 1. ročníku „Skoku přes kůži u příleži-
tosti Dne horníků a u příležitosti oslav 705 let 
obcí Radvanice a Bartovice ve výši 60 000 Kč

- rozhodlo o podání žádosti na poskytnutí 
dotace z dotačního programu Nadace OKD 
pro stavbu „Regenerace Dalimilova parku“ 
v k. ú. Radvanice ve výši 850 000 Kč

- doporučilo rozhodnout Zastupitelstvu města 
Ostravy o pojmenování doposud nepojmeno-
vané obytné ulice v k. ú. Bartovice názvem 
„Sedmikrásková“

- projednalo informaci o podaných žádostech 
o dotace z vyšších zdrojů od 2006 do února 2010

- projednalo protokol o kontrole výkonu samo-
statné působnosti provedené odborem financí 
a rozpočtu Magistrátem města Ostravy dne 
8. října 2009 s tím, že nebyly zjištěny žádné závady

- rozhodlo o uzavření dohody s Ministerstvem 
financí České republiky k dílu „Revitalizace 
území rybníka Volný a lesních pozemků 
v k. ú. Radvanice pro využití volného času“ 
na úhradu nákladů na realizaci díla k odstra-
nění ekologických škod

- projednalo návrh na vyjádření nesouhlasu s pořá-
dáním silničních motocyklových závodů v katastru 
městského obvodu a vyhrazení si práva rozhodo-
vání o této věci zastupitelstvu bez přijetí usnesení

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice 
na své 77. schůzi dne 24. března 2010
- schválila uzavření smlouvy o dílo na prová-

dění celoplošných oprav živičných koberců 
místních komunikací v roce 2010 se zhotovi-
telem ALPINE stavební společnost CZ

- schválila žádost o poskytnutí neinvestičního 
transferu na dokrytí finančních prostředků 
na zimní údržbu místních komunikací 
za období 2009/2010 z prostředků statutár-
ního města Ostravy v celkové výši 670 tis. Kč

- schválila žádost o poskytnutí investičního 
transferu na financování stavby „Okružní kři-
žovatka ulic Těšínská – Lihovarská – Čapkova 
v Ostravě-Radvanicích“ z prostředků statutár-
ního města Ostravy v celkové výši 15 mil. Kč

- rozhodla o změně lhůty doby plnění díla 
„Rekonstrukce hospodářského pavilonu MŠ, 
ul. Za Ještěrkou 8 v Ostravě-Bartovicích“

- rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na poskyt-
nutí služby „Údržba veřejné zeleně a práce 
spojené s údržbou veřejné zeleně pro rok 
2010 se zhotovitelem HAUT-RAVESA

- schválila vyhlášení ankety Senior/Seniorka 
roku 2010

- projednala organizační opatření k zajištění Dne 
země, které se uskuteční dne 24. dubna 2010 
(sobota) ve venkovních prostorách Ozdravného 
centra Ještěrka v Ostravě-Bartovicích

- schválila plán oprav bytového hospodářství 
na rok 2010

- rozhodla o uzavření darovacích smluv 
na finanční dar ve výši 1 tis. Kč na konání 
akce „DEN ZEMĚ“ se společnostmi Victus 
LA a VSP EXIM

- souhlasila s realizací stavby „Zabezpečení 
procesu odsíření“ na pozemcích parc. č. 
2165/1, 2165/53, 2166/1 a 2166/138 v k. ú. 
Bartovice

- schválila „Pravidla o úhradě služeb spojených 
s bydlením, drobných oprav a běžné údržby bytu“

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice 
na své 78. schůzi dne 7. dubna 2010
- vyjádřila souhlas s konáním silničních závodů 

motocyklů „Okruh Františka Bartoše“ 
v Ostravě-Radvanicích ve dnech 3.–4. čer-
vence 2010 za předpokladu, že realizace díla 
“Revitalizace území rybníka Volný a lesních 
pozemků v k. ú. Radvanice pro využití vol-
ného času“ bude zahájena až po stanoveném 
termínu konání závodů

- rozhodla o zřízení funkčního místa referenta 
zajišťování výkonu státní správy a samosprávy 
na odboru financí a rozpočtu od 1. září 2010 
s tím, že byl uložen úkol zpracovat doplněk 
organizačního řádu Úřadu městského obvodu 
Radvanice a Bartovice zahrnující vymá-
hání pohledávek městského obvodu jednotně 
na odbor financí a rozpočtu – s cílem zlepšit 
úroveň evidence pohledávek, vymáhání pohle-
dávek a jejich účinnějšího radikálního snižování

- rozhodla o uzavření smlouvy s Ochranným sva-
zem autorským pro práva k dílům hudebním 
ve výši 2 490 Kč na autorskou odměnu hudební 
produkce na plese městského obvodu

- jmenovala nové členy jednotky Sboru dobro-
volných hasičů Ostrava-Bartovice – T. Kudlu 
a O. Hroše

- schválila Provozní řád veřejného dětského 
hřiště mezi bytovými domy ul. Kobrova – 
Revírní a Provozní řád veřejného pískoviště 

u bytového domu Matušínského
- vyhodnotila zimní údržbu místních komu-

nikac í v městském obvodě za období 
2009/2010

- souhlasila
a. se stavebním záměrem výstavby penzionu 

na pozemcích 710, 711/2 a 783 v k. ú. 
Bartovice.

b. s umístěním stavby „Kanalizace Bar-
tovice – 2. část“ v k. ú. Bartovice,

c. aby Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje proces posuzování vlivu na životní 
prostředí u záměru „Odkanalizování 
Vratimova – Horních Datyň“ ukončil již 
ve zjišťovacím řízení

- rozhodla o uzavření Darovací smlouvy se spo-
lečností GEOMONTANA ve výši 3 000 Kč 
na konání akce „Skok přes kůži“

- schválila účast Ing. Bc. Ivany Michálkové, mís-
tostarostky městského obvodu, na kulturní akci 
„121. Skoku přes kůži“ dne 30. dubna 2010 
v Hodoníně Ing. Renata Nytrová, tajemnice

Ke krásným 81. narozeninám poblahopřál  Q

starosta Ing. Břetislav Blažek, Csc., nejstaršímu 
členu zastupitelstva panu Ludvíku Revendovi

Jednání se za městskou policii zúčastnili  Q

Dalibor Fizia (zástupce vedoucího oblasti 
Sl. Ostrava), Pavel Schmid (vedoucí oblasti 
Sl. Ostrava) a Bc. Jiří Samek (zástupce ředitele 
MP pro výkon služby). Za Policii ČR byl 
přítomen vedoucí policejní stanice Radvanice 
ppor. Miroslav Chyla  Snímky Renata Nytrová

Pozvánka 
na fotbalový turnaj

Vážení přátelé sportu, rádi bychom 
Vás pozvali na 5. ročník již tradičního 
turnaje v minikopané, letos pod názvem 
Magda Cup 2010. Turnaj se odehraje 
dne 22. 5. 2010 od 9 hodin na hřišti za 
ZŠ Vrchlického za účasti 10 kvalitních 
mužstev. Přijďte nás povzbudit!

Za pořadatele R. Pavlas, J. Maceček

Údržba dřevin na ul. U Potoka
V měsíci dubnu 2010 bylo na pozemku 

mezi ulicí U Potoka a Těšínská na základě roz-
hodnutí o povolení kácení dřevin č. 79/10/OP 
ze dne 27. ledna provedeno kácení dřevin, které 
byly ve špatném zdravotním stavu. Bylo ská-
ceno 6 ks olše lepkavé, 3 ks topolu osika, 14 ks 
vrby a 2 ks jasanů ztepilých a byly provedeny 
zdravotní ořezy stávajících dřevin. Kácení pro 
městský obvod zajistili členové hasičských sborů 
Radvanice a Bartovice. V současné době připra-
vujeme vyčištění dané lokalita od větví a komu-
nálního odpadu a následně bude předmětný 
pozemek zařazen do seznamu pozemků určených 
pro náhradní výsadbu. Pavla Kolářová, ekolog
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 Vážení občané, předkládáme Vám vyhod-
nocení stavu ovzduší v našem městském obvodu 
za první čtvrtletí roku 2010, a to pouze u látek 
a prvků, u kterých byly překročeny imisní limity. 
Celou zprávu včetně tabulek a grafů zpracovanou 
Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě najdete 
na webových stránkách www.radvanice.ostrava.cz.
 Prašnost (PM10)

V 1. čtvrtletí letošního roku byla naměřena 
průměrná koncentrace frakce prachu PM10 87 µg/
m3, při srovnání výsledků prašnosti v lokalitě 
Radvanice a Bartovice se stejným obdobím pře-
dešlých let lze konstatovat, že výsledky prašnosti 
od roku 2006 do roku 2009 měly klesající charak-
ter, ale v roce 2010 v důsledku silných smogových 
epizod došlo k navýšení průměrné koncentrace 
na úroveň roku 2006. Nadále zůstává prašnost 
v roce 2010 v lokalitě Radvanice a Bartovice nej-
vyšší, co se týče srovnání s měřenými lokalitami 
v Přívoze a v Mariánských Horách. Za 1. čtvrtletí 
byl denní limit překročen 70×, což znamená, že již 
k 1. 4. 2010 bylo 2× více nadlimitních denních 
koncentrací, než je povoleno. Z 90 dnů monitoro-
vání bylo pouze 20 dnů, kdy prašnost splnila denní 
limit. Což znamená, že přibližně z pěti dnů byla 
v jednom dni koncentrace prašnosti nižší než denní 
limit. Nejvyšší denní koncentrace byla naměřena 
25. 1. 2010 na hladině 387 µg/m3, takto vysoká 
maximální hodnota byla také zjištěna v roce 2006.
 Oxid dusičitý

V 1. čtvrtletí 2010 byla průměrná koncent-
race NO2 33 µg/m

3. Pokud porovnáme letošní 
průměrnou čtvrtletní koncentraci NO2 s hod-
notou 1. čtvrtletí v předešlých letech, můžeme 

konstatovat, že výsledky jsou kromě roku 2006 
srovnatelné.
 Benzo(a)pyren – hlavní zástupce PAU

Koncentrace benzo(a)pyrenu v této lokalitě 
se dlouhodobě pohybuje na hygienicky závažné hla-
dině. Za posledních 5 let monitorování byly vždy 
průměrné roční hodnoty minimálně 9× vyšší, než 
je cílový roční limit, a tyto hodnoty byly nejvyšší 
z celé Ostravy. V období 1. čtvrtletí roku 2010 byla 
naměřena průměrná hodnota 14,7 ng/m3, vyjma jed-
noho dne měření z celkových 15 změřených dnů 
byly koncentrace benzo(a)pyrenu do 1. 4. 2010 vždy 
vyšší než je cílový roční limit. Průměrná koncentrace 
v 1. čtvrtletí roku 2010 byla v rozmezí mezi maximální 
a minimální průměrnou hodnotou za posledních 5 let 
měření. Interval měření je u této škodliviny co 6. den 
a ve dnech s maximální prašností se neměřilo, což 
snížilo výslednou průměrnou i maximální hodnotu.
 Benzo(a)antracen

Z ročních průměrných koncentrací je známo, 
že benzo(a)antracen dosahuje v této lokalitě 
výsledky vyšší než je doporučený limit SZÚ již 
dlouhodobě. V 1. čtvrtletí roku 2010 byla naměřena 
průměrná hodnota 30,7 ng/m3, což jsou výsledky 
z dlouhodobého hlediska vyšší. Jsou srovnatelné 
s 1. čtvrtletím roku 2006 a 2009 a minimálně o cca 
40 % vyšší než hodnoty roku 2007 a 2008. 
 Arsen

Hladina arsenu v 1. čtvrtletí letošního roku 
byla oproti stejnému období předešlých let 2006 
až 2009 v Radvanicích a Bartovicích výrazně 
nižší a to minimálně o 50 %, k poklesu došlo 
i u maximální koncentrace.

Ing. Bc. Ivana Michálková, místostarostka

Vyhodnocení stavu ovzduší 
za první čtvrtletí roku 2010

Konference 
o kvalitě ovzduší 
v Ostravě 2010
Dne 12. dubna proběhla již čtvrtá 

Konference o kvalitě ovzduší v Ostravě 2010, 
kterou uspořádalo statutární město Ostrava.

Bližší informace z této konference 
včetně usnesení přineseme čtenářům 
v příštím čísle RaB novin.

Ing. Bc. Ivana Michálková, 
místostarostka

Jaro je pro mnohé z nás nejhezčí období v roce, 
ale hasiči se bohužel setkávají s nárůstem počtu 
požárů z důvodů velmi nebezpečného vypalování 
suchých porostů, zakládání ohňů v přírodě a spa-
lování hořlavých látek na volném prostranství.

Málokdo si totiž uvědomuje, že tyto akti-
vity přímo ohrožují lidský život! I zdánlivě tak 
bezpečná činnost jako je spalování shrabaných 
porostů může mít neblahé následky. Oheň v ote-
vřeném prostoru se velice snadno může vymknout 
kontrole např. při silném větru a způsobit závažné 
ekonomické škody, ale také ohrozit nás na zdraví 
a životě. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozor-
nosti nebo panika.

Vypalování porostů je podle zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen zákon o požární ochraně) striktně 
zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu 
hrozí dle zákona o požární ochraně občanům 
pokuta až ve výši 25 000 Kč, firmám může být 
udělena sankce až do výše 500 000 Kč.

Při spalování hořlavých látek na volném 
prostranství zákon o požární ochraně ukládá 
povinnost učinit odpovídající opatření proti 
vzniku a šíření požáru – jinak řečeno, zabez-
pečit vše tak, aby se spalování nevymklo kon-
trole a nevzniknul z něj požár. Navíc firmy 
jsou povinny každé spalování hořlavých látek 
na volném prostranství předem oznámit územně 
příslušnému hasičskému záchrannému sboru 

kraje, včetně přijatých protipožárních opatření. 
Hasičský záchranný sbor má pak pravomoc naří-
dit přijetí dalších opatření pro zajištění bezpeč-
ného spalování či spalování zcela zakázat.

Občané by se také měli seznámit se závaz-
nými vyhláškami obcí, které mnohdy upravují 
i způsob pálení odpadů na volném prostranství 
a někdy jej i zakazují. Pálení odpadů na vol-
ném prostranství navíc není jediný způsob, jak 
se zbavit biologického odpadu. Ten je možné 
také zkompostovat, odložit ve speciálních kon-
tejnerech nebo sběrných dvorech.

Rovněž jako rodiče si musíme uvědomit, 
že jsme ze zákona odpovědni za své děti a určitě 
bychom neměli zapomenout je poučit o tom, jak 
lehce může dojít k požáru při neopatrném zachá-
zení s ohněm na loukách, v parcích a lesích, 
prostě na všech místech, které si děti vybírají 
ke svým hrám a radovánkám.

V roce 2009 v Moravskoslezském kraji způsobilo 
zakládání ohňů v přírodě nebo vypalování celkem 
32 požárů, při nichž byly 3 osoby zraněny a majet-
kové škody činily 320 tisíc Kč. I přes neustálé 
výzvy ve sdělovacích prostředcích dochází každo-
ročně ke vzniku zbytečných požárů způsobených 
vypalováním starých porostů, které často končí tra-
gicky s velkými materiálními škodami a v nejhor-
ším případě ztrátou lidského života. A proto znovu 
upozorňujeme: vypalování suché trávy a porostů 
je zakázáno! odbor prevence HZS MSK

Hasiči: Nevypalujte suché porosty

Vítání občánků
Upozorňujeme obyvatele našeho měst-

ského obvodu, že se v obřadní síni zdejší 
radnice v sobotu 19. června v 10 hodin 
bude konat vítání občánků narozených 
od 1. ledna 2010.

Rádi bychom zachovali tradici slavnostní 
akce vítání občánků našeho městského 
obvodu, a proto se obracíme na rodiče 
nově narozených dětí: „Jen vy sami roz-
hodnete, zda se této akce budete se svými 
dětmi účastnit.“

Pokud budete mít zájem o účast, je 
nutné se dostavit v úřední dny na matriku 
(1. patro, č. dveří 13) s platným občanským 
průkazem a originálem rodného listu 
dítěte nejpozději do 10. června 2010. Se 
zveřejněním fotografie, zapsáním do slav-
nostní kroniky a zveřejněním na inter-
netové televizi městského obvodu musí 
zákonný zástupce vyjádřit svůj písemný 
souhlas.

Bc. Taťána Frajs, vedoucí odboru  
organizačního a vnitřních věcí

Městská policie 
zve na kurz

Ostravská městská policie zve všechny 
zájemce bez ohledu na věk, pohlaví či pří-
padné zdravotní indispozice na v pořadí 
druhý letošní kurz pro veřejnost, který 
se bude konat ve středu 12. května 2010 
od 16:00 hodin v budově ředitelstv í 
Městské policie Ostrava na ul. Hlubinské 6 
v Moravské Ostravě. Stejně jako u před-
chozích kurzů program bude zahrnovat 
přednášku na téma prevence sociálně 
patologických jevů, výuku základů sebe-
obrany, informace o činnosti městské poli-
cie. Kurz je bezplatný a účast na něm není 
nutno avizovat předem. Bližší informace 
na tel. 599 414 165, 599 414 156 nebo pro-
střednictvím elektronické pošty na adrese 
info@mpostrava.cz.

Vladimíra Zychová, 
Městská policie Ostrava
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1. 5. 13:00
Přednáška miliardáře Radima Passera, 
Církev adventistů s. d., Ostrava-Radvanice, 
Ráčkova 4

3. 5. 18:00 ZO ČZS Radvanice – výbor ZO

4. 5. 15:00
Klub důchodců při DPS Bartovice – Stavění 
máje

5. 5. 15:00 80. schůze rady MOb RaB – kancelář starosty
6. 5. 17:00 Klub důchodců O.-Bartovice – Stavění májky
10. 5. 16:00 Kontrolní výbor – zasedací místnost úřadu
10. 5. 16:00 Finanční výbor – zasedací místnost úřadu

11. 5. 14:00
Komise školství, mládeže a sportu – zasedací 
místnost úřadu

12. 5. 15:45 Komise výstavby – kancelář odboru výstavby

12. 5. 15:30
Komise bezpečnosti a dopravy – zasedací 
místnost úřadu

12. 5. 16:00
Komise kulturní a sportovní – obřadní 
místnost úřadu

12. 5. 14:00 Klub důchodců O.-Radvanice – Ženy se baví

14. 5. 18:00
ČSV ZO Radvanice-Bartovice – členská 
schůze (v MŠ Bartovice)

14. 5. 18:00 Náhlovský + Mladý – zábavný pořad – SD 
O.-Bartovice

15. 5. 16:00
SDH Bartovice – valná hromada (hasičárna, 
vaječina)

18. 5. 15:00
Klub důchodců při DPS Bartovice – Smažení 
vaječiny

19. 5. 15:00 81. schůze rady MOb RaB – kancelář starosty

19. 5. 14:00
Klub důchodců O.-Radvanice – Smažení 
vaječiny

20. 5. 17:00 Májový koncert ZUŠ – SD O.-Bartovice

20. 5. 16:00
Komise životního prostředí – zasedací 
místnost úřadu

20. 5. 17:00
Klub důchodců O.-Bartovice – Smažení 
vaječiny

22. 5. 15:00 ZO ČZS Radvanice – Smažení vaječiny

25. 5. 14:00
SRPŠ při ZŠ Vrchlického – Vrchličácký 
labyrintík

26. 5. 14:00
Klub důchodců O.-Radvanice – Rozloučení 
s měsícem lásky

28. 5. 22:00 SDH Bartovice – noční soutěž

v měsíci květnu

Kalendář
událost í

Víte, že…
…v roce 1791 byl k šenovskému kos-

telu přistaven „babník“ – přístavek, 
který sloužil šestinedělkám ze Šenova 
a Bartovic k čekání s dětmi na křest

…v roce 1792 bylo rozděleno šenovské 
panství – Antonín Skrbenský dostal 
Šenov, Bartovice, Datyně a Václavovice 
a Jan Skrbenský si nechal Velké 
Kunčice, Vratimov, Řepiště, Radvanice 
a Rakovec

…v letech 1805–1812 probíhaly napole-
onské války. Dne 17. září 1805 se uby-
toval na dva dny ve Frýdku velitel ruské 
armády Kutuzov

…v roce 1836 ve dnech od 8. do 11. dubna 
udeř i ly mimořádně si lné mraz y. 
Promrzly kvetoucí stromy a napro-
sto bylo zničeno tehdy již „vysypané“ 
obilí. Nastala hrozivá drahota. K tomu 
vypukla cholera, která během šesti 
týdnů zahubila v širém okolí stovky lidí

Dagmar Joklová, kronikářka

Naši jubilanti v květnu 2010
Blahopřejeme!

Ján Štefanik, Jiří Volný, Ivan Botur, Helena Czérová, Josef Hrbáček,  
Marcela Rychlá, Bedřich Folvarčný, Libuše Petrová, Tomáš Polášek,  

Marie Kameniščáková, Vladimír Prokeš, Václav Surovec, Libuše Zápalková, 
Jaroslava Veselá, Ladislav Křístek, Michal Müller, Anna Píšťková, Olga Čajková, 

Anna Halová, Boleslav Zelina, Božena Horáková, Zdeňka Kišková, Vlasta Dedková, 
Anna Jarošová, Břetislav Pekař, Anton Masnica, Bohuslava Kolářová, Bohumil Papřok, 

Jiří Stoško, Zdeněk Kusiak, Jarmila Ščurková, Anna Hovorková, Ján Kukla,  
Anna Glacová, Adéla Joklová, Ludmila Beránková, Anna Baranová,  

Miloslava Drahovzalová.
Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví a osobní pohody!

Jména oslavenců v této společenské rubrice zveřejňujeme bez jejich předchozího souhlasu. Pokud 
si občan zveřejnění nebude přát, je tento požadavek nutno uplatnit u redakční rady nebo zaslat 
na adresu úřadu nejpozději do uzávěrky RaB novin, tj. do 15. dne v měsíci. Jelikož v infor-
mačním systému evidence obyvatel nelze zjistit, jaké tituly či vědecké hodnosti občan získal, 

uvádíme zde pouze jméno a příjmení oslavence.

Oslavy v klubu důchodců Bartovice

Dne 19. května slaví své výročí 75 let pan Boleslav Zelina, dlouho-
letý předseda základní organizace Českého svazu včelařů Radvanice – 
Bartovice. Včelaří od roku 1959 a jeho bohaté zkušenosti jak funkcionáře, 
tak chovatele jsou vzorem pro ostatní členy.

Obětavý funkcionář základní organizace a Okresního výboru Českého 
svazu včelařů je ochotným rádcem mladým včelařům a poradcem všem, 
kteří ho o radu požádají.

Příteli Bolku, přijmi blahopřání pevného zdraví, životní spokojenosti 
a mnoho medu do dalších let od členů Tvé Základní organizace Českého 
svazu včelařů Radvanice – Bartovice.

Včelaři blahopřejí předsedovi

Koncem měsíce března 2010 oslavila 
své životní jubileum paní Marta Chobotová 
(80 let). Oslavenkyni, dlouholeté obyva-
telce našeho městského obvodu Radvanice 
a Bartovice, osobně pogratulovala místosta-
rostka městského obvodu Ing. Bc. Ivana 
Michálková a vedoucí odboru organizačního 
a vnitřních věcí Bc. Taťána Frajs.

Do dalších let přejeme pevné zdraví, životní 
elán, osobní pohodu a stále dobrou náladu.

Text a foto Bc. Taťána Frajs, 
vedoucí odboru  

organizačního a vnitřních věcí

Místostarostka popřála oslavenkyni

Dne 8. dubna se v klubu důchodců Bartovice slavilo. Sešli se senioři, kteří slaví v prvním 
pololetí roku 2010 své narozeniny, ale i Ti, kteří jim přišli pogratulovat.

Dárkové balíčky a květiny jim za všechny předali předseda klubu důchodců Bartovice pan Lumír 
Adamus a za městský obvod Radvanice a Bartovice vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Irena 
Kopciuchová. Dobrá nálada při skleničce vína a občerstvení vládla až do večerních hodin.

Mgr. Irena Kopciuchová, vedoucí odboru sociálních věcí, snímky Jiří Jokel
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Dne 6. května by se dožil 82 let  

pan VILÉM MERTA 
a dne 17. května vzpomeneme 
třetí smutné výročí jeho úmrtí.

S láskou vzpomínají manželka 
Eva, syn Vilém s rodinou a dcera 

Alena s rodinou.

Vzpomínka na rodiče
Dne 22. ledna uplynulo již sedm 

let, kdy nás opustila paní  
ANNA JANOSTYAKOVÁ 
a 5. května si připomeneme 

jeden rok,  kdy nás opustil pan 
JURAJ JANOSTYAK.

Vzpomeňte s námi všichni, kdo 
jste je znali…
Za celou rodinu  

dcera Božena s rodinou.

Odešla jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách

 zůstáváš dál.

Dne 9. května vzpomeneme 
na nedožité 85. narozeniny
naší maminky, babičky, 
prababičky, tchýně, 

paní ZDEŇKY KŘÍSTKOVÉ z Radvanic.
30. 12. 2009 jsme také donesli kytičku na její hrob,
kdy jsme si připomněli 1. výročí od jejího úmrtí.

Za celou rodinu dcery s rodinami a vnučka Radka s rodinou

Dne 20. února 2010 jsme 
si připomněli nedožité  
90. narozeniny našeho tatínka, 
dědečka, tchána,  
pana

RUDOLFA KŘÍSTKA 
z Radvanic  
a 20. 12. 2009 uplynulo 25 let od jeho úmrtí.

Dcery Jarka, Zdenka a Věrka s rodinami

Dne 21. května 
si připomeneme smutné 
1. výročí úmrtí 
paní 

Drahomíry 
AUGUSTINOVÉ
z Ostravy – Bartovic. 
S láskou stále vzpomínají manžel, syn Jiří 

s rodinou, neteře Pavla, Věra a Božka 
s rodinami.

Dne 10. května 2010 
uplynou dva roky, kdy nás 
náhle opustil pan 

ZDENĚK KAIM 

z Radvanic.

Všem, kdo jste ho znali a měli rádi, děkuje 
za tichou vzpomínku maminka a sestra 

Dana s manželem.

Vzpomínka
Těžko se s tebou loučilo,

těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,

v srdci Tě navždy budeme mít.

Tichou vzpomínkou jsme uctili  
dne 1. května 2010

14. smutné výročí úmrtí pana Lubomíra Kacíře.
Stále s láskou vzpomínají manželka Věrka 
a dcery Ivana, Šárka a Lenka s rodinami

Noc kostelů proběhla poprvé v r. 2005 
ve Vídni a postupně se během čtyř letech roz-
šířila po celém Rakousku. V r. 2009 překročila 
hranice a zapojily se do ní kostely a modli-
tebny v krajích Jihomoravském, Plzeňském, 
Středočeském a na Vysočině. V roce 2010 
se tato spontánní akce dál rozšiřuje po 
celém území České republiky a připravují 
se na ni i kostely a modlitebny v našem kraji.

A tak jsme se rozhodli přivést Noc kos-
telů také do Radvanic. Je to pozvání pro 
všechny lidi dobré vůle ke společnému setkání 
a k objevování krásy křesťanských umělec-
kých pokladů. Jedná se o jakési „nahlédnutí 
pod pokličku“ místního kostela i života far-
nosti. V průběhu Noci kostelů budou otevřeny 
a zpřístupněny prostory kostela, do kterých 
se smrtelník běžně jen tak nedostane.

V rámci tzv. komentovaných prohlídek 
nahlédneme do sakristie, kde se pan farář při-
pravuje a převléká na bohoslužby, zastavíme 
se u liturgických předmětů a knih používaných 
při bohoslužbách, skrze panelovou výstavu 
nahlédneme do minulosti i současnosti života 
farnosti, budeme se moci jemně nadechnout 
vůně kadidla a nechat si knězem 
požehnat přinesené nábožen-
ské předměty případně si s ním 
i chvíli popovídat. 

Už jste si někdy sáhli na var-
hany nebo kosteln í z vony? 
Tentokrát budete mít příležitost 
a navíc, každá komentovaná pro-
hlídka bude završena výstupem 
na nejvyšší věž kostela.

Až se setmí, pozveme vás nej-
prve k „minikoncertu“ místní 
scholy, na který naváže dramatická stínohra 
v setmělém kostele s názvem „Stvoření světa“. 
To vše v podání našeho mládežnického sou-
boru RaBaNaFaDiHuK. Třeba se i dozvíte, 
co tato zkratka znamená.

Na závěr chceme nabídnout noční pohled 
z věže na Ostravu a ztišení při svíčkách 
a meditativní modlitbě.
Bližší info o této akci na: www.nockostelu.cz
PROGRAM NOCI KOSTELŮ
v římskokatolickém kostele  
v Ostravě Radvanicích
 28. 5. 2010
17:15  Mše svatá
18:00  Slavnostní zahájení Noci kostelů 

vyzváněním zvonů
18:15, 19:15, 20:15  Komentované prohlídky 

kostela, varhan, věže a zvonů – prohlídka 
běžně nepřístupných míst a věcí kostela, 
pohled do minulosti i současnosti

19:00, 20:00, 21:00  Žehnání náboženských 
předmětů

18:00–20:00  Soutěže pro děti (nebeská 
pošta…)

21:15  Hudebně-meditativní pásmo scholy 
farnosti

22:00  Stínohra „Stvoření světa“
22:30  Noční Ostrava z věže kostela
23:00–23:30  Závěrečná meditativní mod-

litba při svíčkách
V době od 18 do 21 hodin 

bude kostel veřejně přístupný 
k individuálním prohlídkám. 
Během celého programu je mož-
nost pohovoru s knězem.

Během celého prog ramu 
máte možnost v boční kapl i 
rozsvítit svíčku jako vzpomínku 
za blízkého člověka, nebo jako 
poděkování, prosbu, odpuštění. 
K dispozici bude košíček, do kte-
rého můžete napsat a vložit i své 

úmysly, za které se budeme společně při 
závěrečné meditativní modlitbě modlit. Teplé 
nápoje k občerstvení budou zajištěny. 

Mgr. Marek Jargus,  
farář v Ostravě – Radvanicích

Noc kostelů aneb Co oko  
nevidělo a ucho neslyšelo

Setkání  
s miliardářem

Církev adventistů s. d. zve na setkání: 
Business a moje víra aneb Životní osudy 
miliardáře Radima Passera a jeho hledání 
smyslu života. Přednáška se uskuteční 
v sobotu 1. května ve 13 hodin v budově 
Církve adventistů s. d., Ostrava-Radvanice, 
Ráčkova 4. Přijďte si poslechnout poutavé 
vyprávění úspěšného developera Radima 
Passera o jeho pozoruhodné životní cestě 
plné nečekaných událostí, odhodlání a víry. 
 (adv)
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MŠ Bartovice
 Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 18. března se v mateřské škole 
Za Ještěrkou konal den otevřených dveří. 
Pro děti a rodiče, kteří přišli navštívit naší 
mateřskou školu, bylo připraveno spousty hra-
ček a omalovánek. Paní učitelky předvedly 
rodičům vše, s čím děti ve školce seznamují 
,a rovněž zapojily do her děti, které se přišly 
do školičky podívat. Novým dětem se ve školce 
tak líbilo, že ani nechtěly jít domů.

Krumniklová Táňa, ředitelka školy
 Zápis do školky

Dne 8. 4. se konal zápis dětí do mateřské 
školy v Bartovicích. Tento zápis se konal za pří-
tomnosti paní místostarostky Ing. Bc. Ivany 
Michálkové, která byla přítomna po celou 
dobu zápisu. Všechny dětičky dostaly od paní 
ředitelky malou pozornost, kterou pro ně při-
pravili jejich kamarádi, kteří již mateřskou 
školu navštěvují. K zápisu se dostavilo 59 dětí 
se svými rodiči. Od září díky navýšené kapa-
citě můžeme přijmout 43 dětí. Moc se na naše 
nové děti těšíme.

Krumniklová Táňa, ředitelka školy.

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat 

všem členům Sboru dobrovolných hasičů 
Radvanice za příkladnou a vstřícnou pomoc 
při odstraňování následků vleklé zimy. 
Jsem velice ráda, že se mohu já i všichni 
zaměstnanci školy a žáci plně spolehnout 
na okamžitou pomoc našich hasičů. Všichni 
si velice vážíme jejich těžké, zodpovědné 
a mnohdy nebezpečné práce a přejeme jim 
mnoho štěstí, zdraví a úspěchů.

Mgr. Hana Ostřanská, 
ředitelka ZŠ Vrchlického

DOREMI
V úterý 13. dubna se v tělocvičně 

Základní školy Vrchlického uskutečnila 
celoškolní pěvecká soutěž DOREMI. Děti 
zpívaly písně lidové, romské, moderní 
a také tady poprvé zazněl beat box.

Soutěž připravilo SRPŠ ve spolupráci 
se školou. Celé soutěžní odpoledne mode-
rovala Michaela Slavíková a Kateřina 
Zientková – žákyně VIII.A. Program obo-
hatily děti ze školní družiny pod vedením 
paní vychovatelky Lenky Laštuvkové. Ve 
skvělých maskách nám zahrály a zazpívaly 
pohádky Madagaskar a Šmoulové.

Pěvecké výkony hodnotila porota, 
které předsedala místostarostka měst-
ského obvodu Ing. Bc. Ivana Michálková. 
Hodnotné ceny všem výhercům věno-
valo SRPŠ a městský obvod Radvanice 
a Bartovice.
Všichni soutěžící předvedli velmi dobré 
výkony a zde jsou výherci:
1. kategorie: přípravná třída, I.A, II.A
 1. místo Anna Skotnicová
 2. místo Matyáš Kukla
 3. místo Jan Josef Klučinec
2. kategorie: III.A, IV.A, IV.B
 1. místo Klára Nosková
 2. místo Sabina Horváthová
 3. místo Jesika Tancošová
3. kategorie: V.A, VI.A, VI.B
 1. místo Lucie Linhartová
 2. místo Kristýna Krausová
 3. místo Adriana Olivíková
4. kategorie: VII.A, VIII.A, VIII.B, IX.A, IX.B
 1. místo Veronika Jurová
 2. místo Vladimír Šenkyřík
 3. místo Klaudie Přečková a K. Kolářová

Závěr patřil porotě, která nám skvěle 
zazpívala písničku „Okolo Třeboně“. Už 
se moc těšíme, až si za rok zase společně 
zazpíváme.

Lucie Linhartová, VI.A, ZŠ Vrchlického
Foto Martina Linhartová

Vynášení Mařeny
Tradičním pohanským rituálem praktiko-

vaným i dnes je „Vynášení Mařeny“. Mařena 
je figura vyrobená ze slámy představující 
smrt, která je zosobněna zimou.

V duchu této tradice se děti z Mateřské 
školy Radvanice 26. 3. 2010 rozloučily s uply-
nulou zimou. Před samotným rituálem paní 
ředitelka D. Lérová ozdobila Mařenu náhr-
delníkem z vaječných skořápek, který je sym-
bolem smrti zimy. Celý průvod se pak vydal 
k řece. Figuru Mařeny nám zapálili a vhodili 
do řeky místní hasiči. Děti měly radost, když 
sledovaly Mařenu, jak hoří a plave z města pryč.

Hned poté se celý náš průvod odebral před 
radnici. Tam nás přivítala paní místostarostka 
Ing. Bc. Ivana Michálková. Děti přednese-
ním básně přivítaly přicházející jaro a podle 
lidové tradice ozdobily vchod radnice přinese-
nými „létečky“, kterými jsou věnečky spletené 
ze zelenajících se větviček.

„Byla zima mezi náma a teď už je za 
horama! Hú, hú, hú, jaro už je tu!“

Zároveň bychom touto cestou velice 
rádi poděkovali strážníkům Městské policie 
Ostrava – Radvanice, kteří během této akce 
dohlíželi na bezpečnost dětí z mateřské školy, 
a také bychom chtěli poděkovat zástupcům 
místních dobrovolných hasičů, kteří nám 
Mařenu pomohli „upálit“ a vhodit do řeky.
Text a foto Martina Stankušová, MŠ Radvanice

Letos jsme se opět přihlásili do tohoto 
turnaje. Začátkem měsíce března proběhlo 
školní kolo, ve kterém jsme vybrali ty nej-
lepší do bojů o postup. Prvním soupeřem 

byli žáci ZŠ Paskovské z Ostravy-Hrabové. 
Sehráli jsme dva zápasy, první na naší škole 
a druhý na škole soupeře. Hrálo se v duchu 
fair-play a s vysokým herním nasazením. 
Na naší škole byla přítomna i regionální 
televize, zápas sledovala s velkým zaujetím 
i paní místostarostka Michálková. Z jejích 
rukou všichni hráči převzali pěkné ceny 
za předvedené výkony. Oba zápasy vyhráli 
naši borci. Tímto jsme postoupili do před-
kola finále.

Velké finále sehraje 64 nejlepších druž-
stev v ČEZ Aréně. Firma ČEZ je už po 
sedmé generálním partnerem tohoto oblí-
beného žákovského turnaje. Cílem je dát 
možnost okusit atmosféru „velkého“ tur-
naje i žákům, kteří nejsou registrováni 
ve sportovních klubech. Musím konstato-
vat, že tato snaha se skutečně vyplatila. 
Mnohé děti tento sport natol ik chy ti l , 
že se posléze hlásí do různých sportovních 
klubů, aby dál mohli svůj talent a sportovní 
nadšení rozvinout.

Poslední překážkou v postupu do finále 
v ČEZ Aréně bylo pro nás družstvo ZŠ 
Dat yňská Vrat imov. Po úporném boji 
jsme zvítězili. Hurá! ČEZ Aréna je naše. 
Poděkování patří celému družstvu ve složení: 
Michal Borak, David Jonáš, Jakub Chmelař, 
Koloman Demeter, Patrik Blažek, Patrik 
Pecina, Daniel Máslo. Přejeme jim hodně 
úspěchů do dalších bojů.

Mgr. Zdeněk Sieja

ČEZ street hockey
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Místem konání voleb 
 ve volebním okrsku č. 291 je volební 

místnost: Koncertní sálek ZUŠ, Třanovského 
50l/12, Ostrava-Radvanice, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
Čapkova 54, 56, 58, 60, 78, 80, 82, 98, 100, 
112, 114, 116, 128, Dopravní, Hraniční, 
Karvinská 249, 255, 257, 259, Kobrova, 
Kozácká, Křivecká, Křístkova, Matušínského, 
Na Svahu, Poláškova, Ráčkova, Radvanická, 
Revírní, Rokycanova l, 3, 5, Světlá, Šmídova, 
Těšínská 267, 269, 269a, Těžní, Tomicova, 
Třanovského 14, 16, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 
32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, U Stavisek, 
V Osadě, Vrchlického 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 
45, 47, 49, 51, 53, 57, Za Šachtou,
 ve volebním okrsku č. 292 je volební 

místnost: klub důchodců (přízemí vpravo), 
Těšínská 46/307, Ostrava-Radvanice, pro 
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trva-
lému pobytu: Budovcova, Čapkova 14, 18, 
20, 22, 24, 34, 36, Dalimilova, Havláskova, 
Holešova, Hviezdoslavova, Karvinská 187, 
190, 192, 194, 196, 198, 200, 201, 202, 203, 
204, 205, 206, 207, 208, 214, 216, 220, 222, 
224, 226, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 244, 
246, 248, 250, 252, 254, 260, 262, 264, 264a, 
Menšíkova, Mikšova, Pražanova, Rokycanova 
6, 6a, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 21, Stromského, 
Ščerbovského, Šporovnická, Těšínská 273, 281, 
291, 297, 300, 304, 304a, 306, 308, 312, 314, 
316, Třanovského 3, 6, 7, 8, 9, Třeneckého, 
U Výhybky, Vrchlického 6, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 
34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52a, 54, 56, 
58, 60,
 ve volebním okrsku č. 293 je volební míst-

nost: přízemí bývalé školy „LIPINA“ (firma 
UNIMETRA), Těšínská 773/396, Ostrava- 
-Radvanice, pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Artéská, 
Bendova, Bučinská, Do Údolí, Durčákova, 
Haškova, Horácká, Jiskrova, Kálalova, 
Kopcovecká, Krištofova, Lipinská, Ludvíkova, 
Maryčky Magdonové, Na Hrázkách, Na 
Ostří, Na Stezce, Na Štěpnici, Nad Hutěmi, 
Nad Kaplí, Nad Obcí, Návrší, Pod Kaplí, 
Podlesní , Podvrší , Přední, Radvanova, 
Rohová, Stařešínská, Táborská, Těšínská 317, 
318, 320, 321, 323, 325, 327, 329, 335, 340, 342, 
350, 352, 354, 369, 371, 372, 373, 374, 375, 379, 
383, 385, 385a, 387, 402a, 404, 408, 410, 418, 
Újezdní, Vardasova, Zadní,
 ve volebním okrsku č. 294 je volební 

místnost: společenská místnost v mateřské 
škole Za Ještěrkou 507/8, Ostrava-Bartovice, 

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu: Bartovická, Bémova, 
Březová, Dvorová, K Pískovně, K Rybníkům, 
Ke Studánce, Klaklova, Lejskova, Majovského, 
Mezní, Myslivecká, Na Okraji, Na Výsluní, 
Paškova , Potočn í , Radova , Sestupná , 
Sousedská, Stranou, Těšínská 427, 431, 432, 
433, 435, 435B, 437, 439, 440, 441, 441a, 445, 
446, 449, 451, 453, 455, 458, 459, 459a, 462, 
464, 466, 468, 469, 470, 472, 474, 476, 478, 479, 
480, 481, 482, 483, 485, 486, 488, 490, 492, 
494, 496, 498, 500a, 501, 504, 506, 507, 508, 
512, 514, 514a, 516, 518, U Lesíka, U Potoka, 
U Pramenů, U Samoobsluhy, U Statku, 
Večerkova, Za Ještěrkou, Za Školkou, 
Zahrádkářů,
 ve volebním okrsku č. 295 je volební 

místnost: sál restaurace „Václavek“, Šenovská 
161/412, Ostrava-Bartovice, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
Na Pasekách, Nad Lučinou, Nové nádraží, 
Pod Bažantnicí, Pod Březinkou, Pod Tratí, 
Šenovská, U Důlňáku,
 ve volebním okrsku č. 296 je volební míst-

nost: třída Základní školy Trnkovecká v pří-
zemí, Trnkovecká 867/55, Ostrava-Radvanice, 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlá-
šeni k trvalému pobytu: Báňská, Batorova, 
Čechovova, Dvořáčkova, Frankevičova, 
Hranečník, Hutní, Hvězdná, Chodounského, 
Krušinova, Kubečkova, Lihovarská, Linkova, 
Lučinská, Na Kopci , Na Odbočce, Na 
Sedmém, Paculova, Pastrňákova, Pátova, 
Pikartská, Pošepného, Pulkavova, Těšínská 
213, 213a, 213b, 215, 217, 221, 221a, 223, 228, 
231, 233, 235, 237, 238, 242, 244, 245, 247, 251, 
257, 259, 261, 262, Trnkovecká, Turgeněvova, 
U Lípy, U Rybníka, Úvozní, Výzkumná, Za 
Hostincem.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným občanským průka-
zem nebo platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou 
totožnost a státní občanství České republiky 
potřebnými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno.

Každý volič si může v úředních hodi-
nách na matrice Úřadu městského obvodu 
Radvanice a Bartovice ověřit, zda je zapsán 
v seznamu voličů pro volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky.

Každému voliči budou dodány 3 dny přede 
dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech 

voleb může volič obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti. 

K zajištění pořádku a důstojného průběhu 
hlasování ve volební místnosti je každý volič 
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrs-
kové volební komise.

V Ostravě-Radvanicích dne 15. dubna 2010

Ing. Břetislav Blažek, CSc.,
starosta

městského obvodu Radvanice a Bartovice
Další informace na straně 10

Oznámení o době a místu konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Jarní soutěžení
S přicházejícím jarem se konala řada 

soutěží, do kterých se naši žáci zapojili.
Během února a března proběhly mate-

matické soutěže – Pythagoriáda a Klokan. 
Pythagoriády se zúčastnili všichni žáci 
6. a 7. ročníku a žákyně Markéta Vnenková 
postoupila do městského kola.

Klokana se zúčastnilo 59 žáků druhého 
až devátého ročníku. Mezi nejúspěšnější 
řešitele patří: Tereza Wolfová (3. tř.), 
Dominika Mazurová (5. tř.),Markét-
a Vnenková (7. tř.), Martina Kalibánová 
(9. tř.), Tomáš Prause (8. tř.).

Dne 3. března se 7 žáků zúčastnilo sou-
těže v anglickém jazyce na Střední odborné 
škole AHOL v Ostravě-Vítkov icích. 
Soutěžící byli prověřováni ze znalostí 
angličtiny a kouzelnického světa Harryho 
Pottera. Soutěž sama měla své kouzlo. 
Hned při vstupu se o soutěžící začaly sta-
rat známé postavičky z knih o Harrym. 
Soutěžící jednotlivých škol byli rozděleni 
do kolejí: Nebelvír, Havraspár, Mrzimor 
a Zmijozel. Samotná soutěž se skládala 
z poslechu krátkého úseku filmu Harry 
Potter, doplňování informací do testového 
listu a rozhovoru. Hlavní soutěž doplňo-
valy mnohé minisoutěže o věcné ceny.

Do finále postoupilo 20 nejlepších 
žáků. Zde se na krásném 5. místě umís-
tila žákyně 7. ročníku Markéta Vnenková. 
Všem zúčastněným děkujeme za reprezen-
taci školy.

Bc. Klára Čížková,  
Mgr. Jana Naarová, ZŠ Trnkovecká

STAROSTA MĚSTSKéHO OBVODU RADVANICE A BARTOVICE
 podle § 15 odst. (1) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů,
OZNAMUJE:

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční 
dne 28. května 2010 (pátek) od 14.00 hodin do 22.00 hodin  

a dne 29. května 2010 (sobota) od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

volby 2010 • volby 2010 • volby 2010 • volby 2010



 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky (dále jen „Poslanecká sně-
movna“) na území České republiky vyhlá-
sil prezident republiky svým rozhodnutím 
č. 207/2009 Sb. ze dne 5. února 2010.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají 
ve dvou dnech, v pátek 28. května 2010 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 29. května 2010 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasování probíhá ve volebních místnostech 
na území České republiky a ve volebních míst-
nostech zřízených při zastupitelských a konzu-
lárních úřadech České republiky v zahraničí, 
s výjimkou konzulárních úřadů vedených 
honorárními konzulárními úředníky.

Voličem je státní občan České republiky, 
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let.
 Volební místnost

Ve volební místnosti budou na viditelném 
místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápi-
sem „vzor“, prohlášení kandidáta o vzdání 
se kandidatury nebo prohlášení zmocněnce 
o odvolání kandidáta, pokud byla doručena 
do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťo-
vání výsledků voleb se k hlasům odevzdaným 
pro takového kandidáta nepřihlíží; dále pří-
padná informace o tiskových chybách na hla-
sovacích lístcích s uvedením správného údaje. 
Volební místnost musí být pro každý volební 

okrsek rovněž vybavena zákonem č. 247/1995 
Sb., o volbách do Parlamentu České repub-
liky a o změně a doplnění některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který 
musí být voličům na jejich žádost zapůjčen 
k nahlédnutí.

 Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti 
prokáže okrskové volební komisi svou totož-
nost a státní občanství České republiky plat-
ným občanským průkazem nebo platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost 
a státní občanství České republiky potřebnými 
doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stá-
lého seznamu voličů a který prokáže své právo 
hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební 
komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu 
voličů dodatečně a umožní mu hlasování.

Hlasování na voličský průkaz
Volič může požádat o vydání voličského 

průkazu písemným podáním opatřeným ově-
řeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 
7 dnů přede dnem voleb, tj. 21. května 2010, 
našemu úřadu, který stálý seznam voličů vede, 

nebo osobně do okamžiku uzavření stálého 
seznamu voličů, tj. 26. května 2010; náš úřad 
v místě trvalého pobytu voličský průkaz nej-
dříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 10. května 
2010, předá osobně voliči nebo osobě, která 
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o vydání voličského prů-
kazu anebo jej voliči zašle na jím uvedenou 
adresu.

Vol ičský průkaz opravňuje k zápisu 
do výpisu ze zvláštního seznamu voličů 
ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny 
v jakémkoliv volebním okrsku na území České 
republiky i v jakémkoliv zvláštním volebním 
okrsku v zahraničí.

Volič, který se dostavil do volební míst-
nosti s voličským průkazem, je povinen po 
prokázání totožnosti a státního občanství 
České republiky tento průkaz odevzdat okrs-
kové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu 
ze zvláštního seznamu voličů.

 Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké 

sněmovny jsou vytištěny samostatně pro kaž-
dou politickou stranu, politické hnutí a koalici. 
Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo 
určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí 
tvořit úplnou číselnou řadu, a to v případech, 
kdy kandidátní listina politické strany, politic-

Informace o způsobu hlasování ve volbách 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky na území České republiky

 

  

 

 
 

1. „POKLAD NA VRANSKÉM JEZEŘE" 

  

Chorvatsko, Pakoštane, vila Marko - 2. – 10.7.2010 
Pobyt pro rodiny s dětmi 
Cena: dítě od 2.710,-Kč, dospělý 7.105,-Kč  
 

    
2. „NOVÉ SVĚTY" 

  

Chorvatsko, Živogošče, kemp Dole – 2. – 11.7.2010 
Letní tábor u moře pro děti od 6 do 14 let 
Cena: do 12 let 6.500,-Kč, od 12 let 6.900,-Kč   
 
 

    
3. „MALÉ VELKÉ RYBY IV." 

 

Chorvatsko, Živogošče, kemp Dole – 9. – 18.7.2010 
Letní tábor u moře pro děti od 6 do 14 let 
Cena: do 12 let 6.500,-Kč, od 12 let 6.900,-Kč   
 
 

 

Další nabídku táborů naleznete na www.ddmvratimov.cz 

 

 

 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VRATIMOV 
NABÍZÍ POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA NA 
LETNÍCH ZAHRANIČNÍCH TÁBORECH 

 

 

UNIQA pojišťovna a.s. 
GA Alena Jurová, Těšínská 283 

Ostrava-Radvanice 

 
Hledáme obchodní partnery 

 
Prodejce vozidel, autobazary, servisy 

provize až 23 %, denní POV, 
smluvní opravny 

Obchodní zástupce 
práce na IĆO i rodné číslo, školení zdarma, 

zkoušky na MF zajistíme, uhradíme 
Tipaře 

Vhodné jako vedlejší pracovní poměr, 
pro ženy na MD, pro důchodce 

 
Kontakt: Alena Jurová, GA Uniqa, tel. 596 240 957, 

mobil: 604 540 782 
email: alena.jurova@uniqa.cz 

 
Osobní konzultace každé pondělí od 8 do 15 hodin 



kého hnutí nebo koalice nebyla zaregistrována 
ani na základě přezkoumání soudem.

Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem 
razítka krajského úřadu. Hlasovací lístky 
budou starostou distribuovány voličům nejpoz-
ději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 25. května 
2010. V případě, že dojde k jejich poškození 
nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dis-
pozici všechny hlasovací lístky, je možné požá-
dat ve volební místnosti okrskovou volební 
komisi o vydání nové kompletní sady hlaso-
vacích lístků.

 Způsob hlasování
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu 

voličů nebo zvláštního seznamu voličů obdrží 
volič od okrskové volební komise prázdnou 
úřední obálku opatřenou úředním razítkem, 
případně novou sadu hlasovacích lístků. 
Poté vstoupí volič do prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků. Pokud se volič 
neodebere do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, nebude mu hlasování 
umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlasova-
cích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlaso-
vací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá 
do úřední obálky, může přitom zakroužková-
ním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů 
uvedených na témže hlasovacím lístku vyzna-
čit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné 
písemné úpravy hlasovacího lístku nemají 
na jeho posouzení vliv. 

 Neplatné jsou hlasovací lístky, které 
nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací 
lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, 
které nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas 
voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vlo-
ženo několik hlasovacích lístků.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku 
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební 
komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné. S voličem, který nemůže pro 
tělesnou vadu sám upravit hlasovací lístek 
anebo nemůže číst nebo psát, může být v pro-
storu určeném pro úpravu hlasovacích lístků 
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové 
volební komise, a hlasovací lístek za něho 
upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě 
i úřední obálku vložit do volební schránky.

 Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména 

zdravotních, důvodů náš úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu stálého volebního okrsku, 
pro který byla okrsková volební komise zří-
zena. V takovém případě okrsková volební 
komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou a hlasova-
cími lístky.

Ing. Renata Nytrová, tajemnice 
 

Zadní 701/9,  716 00, Ostrava – Radvanice
e-mail: elektro.nociar@email.cz

Tel.: +420 603 843 898
Domovní a bytové 

elektroinstalace  
• nové • rekonstrukce • 

opravy
Návrhy a montáž 

elektronických 
zabezpečovacích systémů

Revize el. instalací • 
hromosvodů • el. spotřebičů 

• ručního nářadí
MaR – návrhy • výroba • 

montáž • servis
Opravy a servis měřících 

systémů, tepelné 
a laboratorní techniky

MASÁŽE  
opět v provozu

Masáže Evy Těplíkové  
opět v provozu

Kde – Za Ještěrkou 141,  
Ostrava-Bartovice

Tel.: 737 238 845

Srdečně Vás zvu k nákupu 
do textilu VLADIMÍRA

Vzhledem k tomu, že mám novou, exkluzivní 
smlouvu s českou firmou JITEX, jsou ceny všech 

jejich výrobků velmi nízké.
 Krásná trička, halenky, legíny, tepláky v cenách 

do 398 Kč. Pánské polokošile, trička, pyžama, 
prádlo, to vše z velmi kvalitních, přírodních 
materiálů. Samozřejmě velký výběr dezénů, 

střihů a velikostí.
Dále nabízím ložní povlečení firmy 

MATĚJOVSKÝ za ceny stejné jako na internetu. 
Kvalitní prostěradla a široký sortiment jiného 

zboží mnoha českých firem.

Těším se na Vaši návštěvu, Jana Židková

Vinotéka RENDYS 
v budově textilu VLADIMÍRA, 
Vás zve k nákupu kvalitních 

moravských vín.
Veškerý sortiment Vám nabízíme 

za VELKOOBCHODNÍ ceny. 
Víno 0,7 láhev za akční cenu 
od 38Kč/l, také sudová vína, 

sekty a destiláty, např.slivovice, 
hruškovice a mnoho jiného.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

X-TRA HAIR STUDIO
VERONIQUE
KADEŘNICTVÍ

dámské – pánské – dětské
Provozní doba:

Po • zavřeno
Út–Čt • 9.00–12.00 pouze na objednávku

13.00–17.00 bez objednávek
Pá • pouze objednávky
So • pouze objednávky

Nabízíme Vám:
 • Vlasové poradenství zdarma

• Barvení tón v tónu, Wet Look Style
• Styl Kabo

• Střihy modních trendů
• Svatební a společenské účesy

• Přelivy, předpigmentace šedivých vlasů
• Melírovaní odrůstajících vlasů

• Melírování METRIX
• Dárkové poukazy pro Vaše nejbližší

 NOVINKA: PRODLUŽOVÁNÍ 
A ZAHUŠŤOVÁNÍ VLASŮ!!!

Pro zákazníky malé občerstvení zdarma.
Telefonicky se můžete objednat na čísle:

776 416 694
Na Vaši návštěvu se těší Veronika Nováková

Poděkování
Ráda bych poděkovala všem, kdo mají 

zásluhu na krásných koncertech studentů 
v obřadní síni  městského úřadu v Radvanicích 
– vedení městského obvodu Radvanice 
a Bartovice, vedení Janáčkovy konzervatoře 
a gymnázia v Ostravě. Vzpomínáme na pana 
docenta PhDr. Ivana Měrku, který tyto kon-
certy řadu let uváděl, a rovněž děkujeme 
MgA. Jiřímu Bystroňovi, který nyní tyto 
koncerty provádí. Těšíme se, že tato krásná 
tradice bue pokračovat a zase nás svým umě-
ním a krásnou hudbou potěší.
Jarmila Zberovská, kronikářka KD Radvanice
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Snímky Jindra Lásková, Martina  Q

Linhartová a Zuzana Sedláčková


