Přijďte k volbám

do zastupitelstva našeho městského obvodu,
zastupitelstva města a do Senátu Parlamentu
České republiky, které se uskuteční
15. října 2010 od 14 do 22 hodin
a 16. října 2010 od 8 do 14 hodin,
při konání druhého kola senátních voleb
pak rovněž
22. října 2010 od 14 do 22 hodin
a 23. října 2010 od 8 do 14 hodin
(Více najdete uvnitř novin.)
Ing. Břetislav Blažek, CSc., starosta

zdarma	ROČNÍK XIX

říjen 2010

Naši zastupitelé se sešli na posledním jednání

QQ Zleva 1. řada: Ing. Renata Nytrová (tajemnice), Ludvík Revenda, Eva Stošková, Šárka Mendlová, Ing. Břetislav Blažek, CSc.
(starosta), Ing. Bc. Ivana Michálková (místostarostka), Milena Šotová, Martina Kosiecová. Zleva 2. řada: Vojtěch Mynář,
Ing. Jaromír Slíva, Richard Dudek, Zdeněk Sovadník, Pavel Šebesta, Ing. Štěpán Košťál. Zleva 3. řada: Pavlína Kozlová,
Bc. Aleš Boháč, Ing. Vladimír Majer, Břetislav Buchta, Ing. Pavel Rais. Na fotografii scházejí omluvení zastupitelé:
Mgr. Ondřej Chrapek, Ing. Jaromír Sládek, Jiří Kačírek
Foto Zuzana Sedláčková
Ve čtvrtek 23. září proběhlo poslední zasedání zastupitelstva našeho městského obvodu.
Bylo projednáváno plnění rozpočtu městského obvodu za leden–červenec 2010, prodeje pozemků, zápisy finančního a kontrolního

QQ Generální ředitel Arcelormittal Ostrava
a. s. Augustine Kochuparampil se zúčastnil
jednání zastupitelů

výboru, poskytnutí finančního daru 50 tisíc
korun náboženské obci Církve československé husitské v Ostravě-Radvanicích, výsledek
šetření reklamací vadných prací na Domě
s pečovatelskou službou v Ostravě-Bartovicích
a dohody o přistoupení k dluhům na našich
obecních bytech. Zastupitelé rozhodli o podání
žádosti na poskytnutí příspěvku z Nadačního
fondu EVRAZ na vybudování dětského hřiště
se sportovním zázemím pro rodiny s dětmi
v Dalimilově parku ve výši 550 tisíc korun
a o podání žádosti na poskytnutí dotace v rámci
Operačního programu životního prostředí pro
stavbu Preventivní protipovodňová opatření
v městském obvodu Radvanice a Bartovice ve
výši 4,7 mil. korun.
V závěru zasedání jsem poděkoval členům
zastupitelstva za vzornou spolupráci po celé
funkční období 2006–2010 a za práci ve prospěch našeho městského obvodu jsem vyjádřil
své uznání a obdiv; jmenovitě byly zastupitelům předány pamětní listy. Do dalších let přeji

všem členům zastupitelstva hodně osobních
a pracovních úspěchů.
Po skončení oficiálního zasedání proběhla diskuse s představiteli hutní spol.
ARCELORMITTAL OSTRAVA a. s. Cílem
besedy bylo provedení veřejné kontroly
plnění ekologických opatření, k jejichž realizaci se společnost zavázala. Generální ředitel
společnosti Augustine Kochuparampil přislíbil, že opatření na zlepšení ovzduší budou
pokračovat, a to bez ohledu na to, jestli podnik dosáhne na dotaci ministerstva životního
prostředí. Důkazem toho je také předání
už čtvrté protihlukové stěny v Bartovicích.
Investice za celkem 14,6 milionů korun
v ýrazně pomohla sní žit hlukovou zátěž
v blízkosti bartovické vlečky. „Tato investice
je dalším důkazem, že projekty, které snižují
náš dopad na život v okolních obcích, jsou
pro nás stále prioritou,“ řekl generální ředitel společnosti Kochuparampil.
Ing. Břetislav Blažek, CSc., starosta

Nová třída školky v Bartovicích

QQ Starosta Ing. Břetislav Blažek, CSc., poděkoval všem, kteří se na úspěšné rekonstrukci podíleli. Novou třídu pak obdivovali i rodiče dětí Foto Z. Sedláčková
Dne 1. září byl pro všechny děti, rodiče,
zaměstnance i pro občany Bartovic velice
slavnostní, otevírala se totiž po rekonstrukci
nová třída Mateřské školy Za Ještěrkou.
O půl osmé ráno přišli ve slavnostní náladě
pan starosta Ing. Břetislav Blažek, CSc., paní
místostarostka Ing. Bc. Ivana Michálková,
vedoucí stavebního odboru Ing. Dagmar
Hrnčárková, ředitel zhotovitelské firmy

Vamoz pan Ján Pjaták, sponzoři z řad firem
a rodičů a ředitelka školy Táňa Krumniklová.
Na úvod přednesl pan starosta projev,
ve kterém zdůraznil, jak je rád, že stavba byla
ukončena v řádném termínu, a vyzdvihl velmi
dobrou spolupráci s firmou Vamoz – servis,
a.s. Po slovu pana starosty poděkovala ředitelka
školy všem sponzorům za sponzorské dary,
které výrazně přispěly k tomu, aby byla nová

třída mateřské školy vybavena. Rovněž poděkovala vedoucí stavebního odboru Ing. Dagmar
Hrnčárková řediteli firmy Vamoz a všem
sponzorům za báječnou spolupráci. Po slavnostním přestřižení pásky si mohli všichni
zúčastnění prohlédnout novou třídu a pohrát si
s dětmi. Slavnostní tečkou byl přípitek.
Ing. Ludmila Tikovská, vedoucí MBŠaK
Táňa Krumniklová, ředitelka školy

Strážníci a okrskáři slouží obvodu
Cílem nové koncepce Městské policie
Ostrava je zlepšení spolupráce mezi strážníkem a občanem a udělat z městské policie
v co největší míře službu občanům města.
Po roce a půl je možno říci, že se nám nastavené cíle daří plnit, což nám potvrzují ohlasy
samotných lidí i vedení městského obvodu.
Městský obvod Radvanice a Bartovice
je z hlediska Městské policie Ostrava začleněn
do oblasti IVC Slezská Ostrava a je rozdělen
na deset okrsků. V každém z nich pak plní
úkoly městské policie jeden okrskář. Jsou to
Jaroslav Cejpek, Milan Koch, Libor Kubica,
Roman Macura, Petr Pavlica, Jiří Stankuš, Jiří
Škarka, Martin Urban, Pavel Venglář a Hana
Zábojníková. Všichni okrskáři i vedení oblasti
IVC Slezská Ostrava úzce spolupracují s vedením městského obvodu. Na pravidelných schůzkách je projednáván stav veřejného pořádku
v obvodu a také kulturní, sportovní a společenské akce, při kterých je potřeba zajis-

Trénování paměti
Navštivte kurz trénování paměti pro seniory, nový běh kurzu začíná 5. 10. v Domě
s pečovatelskou službou na Gajdošově ulici 39
v Moravské Ostravě. Zájemci se mohou přihlásit na čísle 776 763 519. 
(red)
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tit veřejný pořádek. K těm nejrozsáhlejším
v letošním roce patřily volby do poslanecké
sněmovny, motocyklové závody Radvanický
okruh, zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti silničního provozu při výstavbě kruhového objezdu na Těšínské ulici, mezinárodní
závody v orientačním běhu, Běh Terryho Foxe
a řada dalších.
Ve spolupráci s vedením městského obvodu
se nám podařilo v letošním roce nainstalovat
u dvou radvanických občanů nouzové tlačítko
v rámci projektu Senior linka. Tento projekt
je určen především pro osamělé seniory a lidi
se zdravotním handicapem.
Velmi dobrá spolupráce je mezi vedením městského obvodu a skupinou prevence
Městské policie Ostrava. Jsou realizovány nejrůznější preventivní programy pro děti a mládež jako např. „Bezpečná hřiště a pískoviště“,
zaměřený na prevenci ohrožení injekčními
stříkačkami a jehlami, pohozenými na veřejném prostranství a v místech, kde si hrají děti,
nebo projekt „Co s volným časem“, v jehož
rámci strážníci připravují nejrůznější setkání
a výlety s dětmi, které vyrůstají v sociálně
rizikovém prostředí.
Oblastí, které strážníci městské policie,
a zejména místní okrskáři, věnují maximální
možnou pozornost v rámci obvodu, je narušování veřejného pořádku v prostorách kolem
zastávek MHD U Káňů, ať už se jedná o problematiku sprejerství, konzumaci alkoholu osobami mladšími 18 let či poškozování veřejně
prospěšného zařízení. Strážníci se zaměřují

také na řešení případů nedovoleného stání
motorových vozidel v okolí ozdravného centra Ještěrka a problematiku zakládání černých skládek v lokalitách Trnkovec a Lipina.
Samozřejmě plní strážníci ještě celou řadu
dalších úkolů, mj. byla ve spolupráci s Policií
ČR přijata opatření k eliminaci krádeží zboží
v nově otevřeném nákupním středisku.
V červnu letošního roku byla zahájena realizace části projektu Úsvit, v jehož rámci byli
strážníkům v obvodu Radvanice a Bartovice
přiděleni dva asistenti prevence kriminality,
kteří se v lokalitách Trnkovec a Lipina podílí
na prevenci kriminality, přispívají k ochraně
bezpečnosti osob a majetku, provádí dohled
nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích a vykonávají pochůzkovou činnost
s cílem snížit riziko vandalismu ve spolupráci
se strážníky-okrskáři.
Dodržování veřejného pořádku a pravidel
občanského soužití je věcí nás všech, a proto
vítáme jakoukoliv spolupráci se všemi občany,
kterým není lhostejné dění v jejich okolí
a projeví snahu o pomoc při nápravě. Mohou
se na nás kdykoli obrátit se svými podněty,
připomínkami. Nepřetržitě je na příjmu stálá
služba na tel. č. 950 735 011 a připraveni jsou
také okrskáři. Občané s nimi mohou hovořit
mj. také každé pondělí mezi 12. a 15. hodinou
na služebně na ul. Těšínské 281 v Radvanicích.
V případě nouze je vám samozřejmě k dispozici tísňová linka 156.
Vladimíra Zychová,
Městská policie Ostrava

Okružní křižovatka se už staví
Stavba okružní křižovatky ulic Těšínská–
Lihovarská–Čapkova byla zahájena zhotovitelem – akciovou společností STAVIA
dne 2. září 2010. V současné době probíhá
výstavba první poloviny křižovatky.
V průběhu měsíce října začne výstavba
druhé poloviny, kdy silniční provoz na ulici
Těšínská bude veden po již dostavěné polov ině k ři žovatk y a bude řízen
kyvadlově semafory. To s sebou
samozřejmě přinese větší provozní komplikace. Úplné uzavření
ulice Čapkova i pro autobusovou
dopravu bude navíc znamenat
odklon autobusových linek č. 29,
30 a 71. Objízdná trasa pro tyto
linky povede po místních komunikacích ve „vilové čtvrti“, a to
tak, že pro směr od centra bude
využita ulice Vrchlického a z ul.
Rokycanova budou autobusy vyjíždět na ul. Čapkova. Pro druhý
směr bude využita ul. Menšíkova
s v ý jezdem z u l. Havlá skova

na Těšínskou. Úseky těchto komunikací bude
nutno po dobu trvání objízdných tras zjednosměrnit. Věříme, že uživatelé těchto komunikací tato přechodná opatření pochopí. Provoz
linek č. 23 a 32 bude pokračovat ve změněných trasách, ve kterých jezdí od zahájení
stavby.
Ing. Ctirad Havlásek,
vedoucí odboru MHDaP

Sbírka končí

Ke dni 30.8. končí veřejná sbírka na spolufinancování útulku pro nalezené psy
v Třebovicích provozovaného městem
Ostrava a městskou policií. Od tohoto
data již není možno přijímat příspěvky
na bankovní účet zřízený k tomuto účelu.
Děkujeme tímto všem dobrovolným dárcům. Závěrečné vyúčtování sbírky bude
zveřejněno. 
MPO

Pietní akt ke „Dni horníků“ s položením
květin se uskuteční

dne 9. října 2010
ve 14 hodin
u památníku PTP.
Ing. Renata Nytrová, tajemnice

Uznání lidem
z našeho obvodu

Branný den začal explozí
Ve dnech 7. a 9. září proběhl na místních
základních školách již třetí ročník Branných dnů.
Ty byly zahájeny explozí cukru a hliníku, kterou
obstarali odborní pracovníci VVUÚ Radvanice.
Stejně jako v minulých letech se akce, pořádané
městským obvodem Radvanice a Bartovice,
zúčastnily děti základních a mateřských škol
sídlících v našem obvodu.
Děti se aktivně zapojily do plnění řady
tradičních i netradičních úkolů, které pro ně
připravili pracovníci Policie ČR, Městské
policie Ostrava, Českého červeného kříže,
Hlavní báňské záchranné stanice OKD a.s.,
Dobrovolného sdružení hasičů Radvanice
a Bartovice a BESIP. Soutěže a úkoly přispěly
k všestrannému rozvoji dětí jak po stránce teoretické, tak i praktické. Byly připraveny modelové situace, ve kterých si děti mohly ověřit
své znalosti a dovednosti v oblasti záchrany
lidského života, pomoci v případě požáru nebo
svou schopnost pomoci osobě, která se stala
obětí trestného činu.
Zapojení všech složek integrovaného
záchranného systému bylo vítaným zpestřením
běžné výuky dětí. Současně by mělo přispět
k lepší přípravě dětí na některé modelové situ-

Pietní akt
ke Dni horníků

ace. V neformálním styku se děti zbavily ostychu
při komunikaci s policisty. Naučily se správnému
využívání bezpečnostních pomůcek a základům
poskytnutí první pomoci.
Děti se mohly blíže seznámit s policejní
a záchranářskou technikou. K vidění byla služební vozidla Policie ČR a Městské policie
Ostrava, která slouží při výkonu pořádkové
služby a služby dopravní policie. Svou specializovanou techniku předvedli také záchranáři. Děti
si vyzkoušely pobyt na vysokozdvižné plošině
a osahat si mohly také další záchranářskou výstroj.
Psovodi z Krajského ředitelství Policie ČR
Severomoravského kraje, odboru služby pořádkové policie, oddělení služební kynologie,
skupiny základních kynologických činností,
předvedli dynamickou ukázku výcviku služebních psů. Policejní kynologové se svými psy
představili v celé šíři náročnost jejich vysoce
odborné specializace. Soubor činností složený
z cviků poslušnosti a ovladatelnosti byl doplněn
o divácky velmi atraktivní ukázku zákroku proti
ozbrojenému pachateli, která v dětech vzbudila
vlnu údivu a nadšení.
Městská policie Ostrava se dětem pochlubila svým psem záchranářem a také starokladrubskými koňmi, kteří jsou využíváni zejména
při zabezpečení veřejného pořádku během konání
nejrůznějších kulturních, sportovních a společenských akcí, ale i při běžném výkonu hlídkové
služby v některých hůře dostupných lokalitách.
Nasazení všech zúčastněných zhatilo jen
počasí, které v průběhu druhého dne nadělilo dětem provazy deště. Ale ani tato skutečnost nikomu nezkazila náladu a po oba dny
se děti dobře bavily a za své úsilí si odnesly také
hodnotné ceny, které byly pořízeny z dotace
Statutárního města Ostravy.
Mgr. Irena Kopciuchová
vedoucí odboru sociálních věcí

K úspěchům našeho obvodu Radvanice
a Bartovice patří udělení bronzových medailí
České obce sokolské za dlouholetou činnost v TJ Sokol Radvanice–Bartovice člence
zastupitelstva obvodu paní Mileně Šotové,
která také sponzorskými dary přispívá k zlepšení prostředí sokolovny, a za celoživotní
obětavou cvičitelskou a činovnickou práci
v naší jednotě paní Evě Kodrlové při příležitosti jejího životního jubilea. Děkujeme
za soustavně vykonávanou sokolskou činnost
a věříme v úspěšné předání symbolické štafety dalším pokračovatelům v této mládeži
a veřejnosti potřebné a záslužné činnosti
ve prospěch našeho obvodu.
PaedDr. Josef Přibyl, starosta TJ Sokol

Dotace

na Bezpečný dům
Městsk ý obvod v ypracoval investiční
záměr na akci Bezpečný dům – Pátova
655/2 v Ostravě-Radvanicích v rámci programu
č. 144 050 Podpora prevence kriminality.
Následně na základě žádosti na Ministerstvo
vnitra ČR o registraci byl městskému obvodu
vydán registrační list. Tímto bylo zahájeno
v ýběrové řízení na zhotovitele realizace.
Po ukončení výběrového řízení na zhotovitele díla bude požádáno o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
ve výši cca 640 tisíc korun. Realizace akce
je kryta ve stoprocentní výši požadovaných
finančních prostředků. O výsledku a dalším
postupu Vás budeme informovat.
Ing. Dagmar Hrnčárková,
vedoucí odboru VŽPaVH
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Z jednání
samosprávy
obvodu
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice
na své 85. schůzi dne 18. srpna 2010
- projednala zprávu o výsledku hodnocení
přiměřenosti a účinnosti systému finanční
kontroly městského obvodu v roce 2010
provedené v červenci odborem interního
auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy
a schválila příkaz k odstranění nedostatků
- projednala opětovný návrh na udělení čestného občanství města Ostravy p. Arminu
Delongovi, rodákovi z Bartovic, držiteli Národní ceny vlády České republiky
Česká hlava v oboru elektronové mikroskopie za rozvoj elektronové mikroskopie
v Československu a přenos oborového knowhow do průmyslového využití a doporučila
orgánům statutárního města Ostravy vyjádřit souhlas s udělením čestného občanství
- rozhodla o zřízení druhého funkčního
místa zaměstnance zabezpečujícího veřejnou službu s ohledem na to, že celkový
počet pracovníků veřejné služby již dosahuje téměř 80 osob
- projednala kapitálový rozpočet na rok 2011
a kapitálový výhled na léta 2012–2014
- rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě
na provádění komplexní péče o zeleň
městského obvodu se zhotovitelem HAUTRAVESA, s.r.o.
- rozhod la o u zav řen í sm louv y o dí lo
na „Výměnu stávajících oken v bytovém domě,
ul. Revírní 435/2 v Ostravě-Radvanicích“
za cenu 360,412 Kč se zhotovitelem DECPLAST Trade s.r.o.
- rozhodla o uzavření darovacích smluv
s MAYAK Corporation, a. s., na 433 Kč,
s van Gansew in kel, a. s., na 425 Kč
a s Rob er tem Č í ž em I N S TA MON T
na 4.999 Kč na nákup cen do tomboly
na XVI. Bartovickou pouť ke sv. Anně
- v yhod not i la X V I. Ba r tov ickou p ouť
ke s v. A n ně a v y jád ř i la poděková n í
za vzorné uskutečnění poutě celému organizačnímu štábu pod vedením Jindry Láskové
z odboru majetkového, bytového, školství
a kultury úřadu a za pomoc při organizaci
akce a za účast na programu oběma sborům
dobrovolných hasičů Radvanic a Bartovic
- projednala organizační opatření k zajištění
„Setkání jubilantů“ a k zajištění pořádání
akce „Děti policii, policie dětem – branný
den“
- schválila nominaci PaedDr. Josefa Přibyla
na Seniora roku 2010 ve IV. ročníku ankety
Senior roku 2010, kterou vyhlásil Poradní
sbor seniorů primátora města Ostravy
- rozhodla o provedení stavebních prací díla
„Oprava pojezdového a pochůzího chodníku na hřbitově v Ostravě-Radvanicích“
za cenu 500 000 Kč se zhotovitelem DAV a.s.

RaB noviny 4

14. setkání hornických
měst a obcí ČR

Město Stříbro hostilo ve dnech 10.12. září 14. setkání hornických měst a obcí
ČR. Navázalo tak na tradici, která spojuje profesionály i příznivce „hornického
řemesla“. Náš městský obvod zastupovala
místostarostka Ing. Bc. Ivana Michálková,
Ing. Ludmila Tikovská a Jindra Lásková.
Organizátoři připravili bohatý kulturní
program i s předáváním cen Český Permon
skokem přes kůži a průvody všech účastníků setkání. Město Ostravu zastupoval
náměstek primátora Vojtěch Mynář.
Text a foto Jindra Lásková, MBŠaK
- rozhodla o uzavření darovací smlouvy na autobusovou čekárnu s dárcem Outdoor akzent
- souh lasi la s tí m, aby nař í zení města
č. 7/2009, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních
úseků silnic a vymezují úseky místních
komu n i k ac í a cho d n í k ů , na k ter ých
se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním
sněhu a náledí, bylo doplněno o úsek chodníku na ulici Pod Bažantnicí v OstravěBartovicích, a to od autobusové zastávky
„Podzámčí“ po autobusovou zastávku
„Alpine IPS“ v celkové délce 440 metrů
- rozhodla o uzavření darovací smlouvy s PPS
Kania ve výši 25 000 Kč na opravu topného
média v rámci rekonstrukce Mateřské školy
Za Ještěrkou
- projednala stav ovzduší v městském obvodu

Kolik dětí
navštěvuje
naše školy?
Ve školním roce 2010/2011 v našem městském obvodu do lavic na Základní škole
Trnkovecká usedlo celkem 147 žáků, z toho
je 17 prvňáčků. Základní školu Vrchlického
navštěvuje celkem 281 žáků, z toho je 35 dětí
je z odloučeného pracoviště Bartovická. Počet
prvňáčků je 44.
Samozřejmě musíme připomenout i přípravné třídy školáků, které jsou zřízené
v obou našich základních školách, kdy ZŠ
na Vrchlického ulici bude navštěvovat 10 dětí
a ZŠ na Trnkovecké ulici 11 dětí.
Po č t y na šich nejmen ších „ školá k ů“
v našich mateřsk ých školách jsou naplněny do maximální výše povolené kapacity.
V Mateřské škole ul. Těšínská v Radvanicích
je 75 dětí a v Mateřské škole ul. Za Ještěrkou
v Bartovicích díky nově otevřené třídě je 76
dětí.
Ing. Ludmila Tikovská,
vedoucí odboru MBŠaK

-

a.
b.
c.
d.
e.
-

za první pololetí roku 2010 zpracovanou
Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě
odložila žádost o v yjádření ke stavbě
„Kompostárny“ na pozemcích parc. č. 2337
a 2345/1 v k. ú. Radvanice a na pozemku
parc. č. 1160 v k. ú. Bartovice a uložila vyzvat
žadatele k předložení dalších podkladů obsahujícím m. j. rozbor:
vlivu na životní prostředí
vlivu na zaměstnanost dané oblasti
vytíženosti provozu
obslužnosti provozu občany městského
obvodu
přínosu pro občany městského obvodu
rozhodla o uzavření smlouvy o dílo „Zábrana
proti odlétajícím míčům ze školního hřiště
ZŠ, ul. Vrchlického 401/5 v Ostravě-Radvanicích“ za cenu 199 200 Kč s firmou
ENESPO, s.r.o.
Ing. Renata Nytrová, tajemnice

Dožínky v družebním městě Wodzisławiu Śląskim —Kokoszycích
Již dva měsíce vedení městského obvodu
jedná s vedením městské části Kokoszyce o uzavření Dohody o partnerských vztazích, spolupráce bude navázána v různých oblastech, a to
zejména: obchodní a průmyslové spolupráci,
školení pracovníků městské zprávy, výměna
zkušeností v rámci organizace práce městských
služeb, ochrana životního prostředí, urbanismu
a obnovy města, vědy a vzdělávání a v neposlední
řadě v oblasti kultury, sportu, cestovního ruchu.
Návrh dohody je v současné době zaslán k odsouhlasení na Magistrát města Ostravy odboru
legislativně právnímu k odsouhlasení a následně
bude předložen do rady městského obvodu,
rady města a zastupitelstva městského obvodu.
Občanské sdružení Sboru dobrovolných
hasičů Ostrava – Radvanice již má uzavřenou
družební smlouvu se Sborem dobrovolných
hasičů Kokoszyce. Zástupci družebního města
Wodzisław Śląski – Kokoszyc a sboru dobrovol-

ných hasičů Kokoszyce nás pozvali na „Dožínky
města - 2010“, které se konaly 19. září v městské
části Kokoszyce. Celé delegaci se dostalo vřelého přivítání. Pan starosta Ing. Břetislav Blažek,
CSc. a velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů
v Ostravě – Radvanicích p. Pavel Šebesta byli
přivítání primátorem města Wodzisławu Śląski
Lechem Litworem a starostou městské části
Kokoszyce Mieczysłaem Kiecou a obdrželi
sošku místního řezbáře. Kulturní program byl
bohatý a velmi zajímavý. Celá akce byla zahájená mší „dožinkovou“ v kostele Neposkvrněného
srdce Panny Marie, následoval kočárový průvod
a následně se celý kulturní program odehrával
v prostorách a okolí hasičské zbrojnice. Delegace
Polska na základě pozvání pana starosty se
zúčastnila „Lidové veselice“, kterou pořádal náš
městský obvod u příležitosti 705 výročí založení
obcí Radvanice a Bartovice.
Ing. Bc. Ivana Michálková, místostarostka

Máme u nás
šikulky
Z webových stránek ZOO Ostrava jsme
se dozvěděli, že Lucie Linhartová, žákyně
VII.A třídy a dlouholetá redaktorka našeho
školního časopisu, se zúčastnila fotosoutěže
ZOO Ostrava vašima očima. Do soutěže
zaslala fotografii servala a připojila krátký
veršovaný slogan. Jsme velice rádi, že žáci
naší školy se aktivně zapojují do všech akcí
konaných v Ostravě. Lucinka je také členkou
přírodovědného kroužku naší školy a minulý
školní rok se pečlivě starala o pakobylky,
které chovala ve své třídě. Péče o zvířátka
a vnímání ekologických potřeb celé přírody
na naší škole podporujeme a máme radost
z kladných ohlasů z řad našeho žactva.
Mgr. Hana Ostřanská, ředitelka školy

Stop Senior lince
Městská policie Ostrava v současné době
pozastavuje příjem zájemců o montáž zařízení Senior linky. V současné době se snaží
získat finanční prostředky na nákup zařízení pro stávající zájemce, kterých evidujeme
už více než sto. Jedna sada komunikátoru stojí
cca 6 000 Kč. Jelikož jde o nemalou částku,
Městská policie Ostrava není schopna zaručit,
že získá finanční prostředky na nákup dalších
zařízení. O změnách bude policie informovat.
str. Dana Klišová, Městská policie Ostrava

Běželi jsme pro Ostravu 2015
Tuto akci připravoval tým
Ostrava 2015 ve spolupráci se
statutárním městem Ostrava jako
podporu kandidatury Ostravy
na Evropské hlavní město kultury (EHMK) v roce 2015. Titul
EHMK je připravována k olympiádě v kulturní oblasti. Jistě
tato paralela nebyla náhodná.
Kultura jako taková v sobě zahrnuje i aktivní styl, na kterém je
závislá i kvalita života lidí žijících
v dané lokalitě.
Jednotlivé úseky štafety probíhaly 23 městskými obvody a
uvnitř těchto obvodů i jejich historickými částmi ve dnech 2. a 3.
září, přičemž každý úsek měřil
symbolických 2015 metrů. Štafeta
do našeho městského obvodu doběhla dne
3. září po 15 hodině. Štafetu v našem městském obvodu přivítal Ing. Břetislav Blažek,
CSc., starosta a Ing. Bc. Ivana Michálková,
místostarostka, děti a vyučující ze Základní
školy Vrchlického, vyučující ZŠ Trnkovecká,
sportovci Sokolu Radvanice a občané městského obvodu. Štafeta celou trasu nesla symbolickou pochodeň s ohněm 2015, na kterou
starostové městských obvodů připevňovali
stužku symbolizující daný městský obvod.

Po připevnění stužky pan starosta a naši
sportovci ze Sokola Radvanice, vyučující ze
ZŠ Trnkovecká a řada občanů doprovodili
štafetu na závěrečnou trasu do městského
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Celá
akce byla ukončena 3. září na Masarykově
náměstí, kde byl připraven i bohatý kulturní
program.
Ing. Bc. Ivana Michálková,
místostarostka, Foto Irena Kopciuchová
Další fotografie najdete na poslední straně.

Občané na setkání besedovali se zástupcem RPG
Ve středu 22. září 2010 proběhla v Hasičské
zbrojnici Radvanice beseda občanů s představiteli našeho městského obvodu – starostou
Ing. Břetislavem Blažkem, CSc., místostarostkou Ing. Bc. Ivanou Michálkovou, členem rady
Vojtěchem Mynářem a členem zastupitelstva
Ing. Štěpánem Košťálem.
Setkání s občany bylo v tomto volebním
období posledním.
Úvodem pan starosta přivítal občany městského obvodu a omluvil neúčast zástupců
společnosti RPG RE Management, s.r.o., především pana ředitele pro vnější vztahy Petra
Handla, a to z důvodu nutné účasti na jednání
u majitele organizace pana Bakaly ve vazbě
na ukončené soudní řízení proti RPG RE.
Podotknul, že vedení městského obvodu bude
iniciovat dohodu, aby zodpovědní zástupci
společnosti RPG dodrželi již daný slib účasti
na jednáních o problematice zanedbaného
bytového fondu v lokalitě „Kamčatka“ „Finské
domky“ a „Trnkovec“. Jednání se zúčastnil
za společnost RPG pouze referent technické
správy pan Robert Jalůvka.
Jednání bylo zahájeno jednotlivými stížnostmi občanů, kteří svou situaci zoufale
podrobně popisovali, s tím, že žádali po
zástupci společnosti vysvětlení a především
nápravu, aby konečně společnost RPG začala
opravovat a vkládat účelně finanční prostředky
do již zdevastovaného bytového fondu, který
je již desítky let postaven bez jakýchkoliv
zásadních oprav. Občané se domnívají, že za
vysoké nájemné, které je jim vyměřené, mají

právo na opravy svých bytů včetně společných
prostor. Jedná se především o izolace sklepních prostorů, výměny oken, dveří, venkovních
omítek, systému vytápění atd. Dále byly z řad
občanů vzneseny stížnosti na zákaznickou
linku společnosti, která je navíc zpoplatněna,
že výstupy z jejich podaných žádostí o opravy
nejsou žádné, takže zbytečně provolají své
finanční prostředky, které jsou dosti vysoké.
Stížnosti byly zaměřené na vlhké byty, výskyt
plísní a netěsnosti oken, dveří, což způsobuje,
že byty nelze vytápět – v bytech je teplota tak
kolem 17° C. Další okruh stížností se týkal
špatného stavu vodních řadů, odpadů, zatékání
střech, vadných komínů atd. Někteří nájemníci
jsou tak zoufalí, že si opravy provádějí sami.
Starosta se po vyslechnutí předmětných
stížností obrátil na zástupce RPG s dotazem,
jestli má společnost zpracován plán oprav na
rok 2011 a požádal o jeho zveřejnění. Všichni
byli ujištěni, že plán oprav je zpracován
a bude k dispozici.

Samostatný blok stížností se týkal lokality
„Lipina“, kde dochází k velkým problémům
s agresivními občany i přes velkou snahu hlídek městské policie sjednat pořádek. Občané
upozornili na výskyt opakovaných černých
skládek a s tím spojený i výskyt potkanů,
což narušuje vlastní bydlení v této lokalitě.
Městský obvod i společnost RPG zajišťují
opakovaně odklizeni černých skládek. Dále
společnost RPG byla vyzvána k demolici bytových objektů v dané lokalitě v souhrnu tak,
aby byl vytvořen náležitý prostor, který by byl
následně připraven k nové bytové zástavbě.
Občané informovali vedení městského
obvodu o nedostatečném zajištění dopravy do
lokalit „Kamčatka“ a „Finské domky“ s požadavkem řešení.
Občané konstatovali, že chybí ve v ýše
uvedených lokalitách dětská hřiště. Vedení
městského obvodu jim vysvětlilo, že se jedná
o pozemky společnosti RPG a tudíž nemůže
dětská hřiště realizovat, jelikož městský obvod
nesmí vkládat finanční prostředky do cizího
majetku.
Závěrem bylo panem starostou přislíbeno,
že veškeré stížnosti občanů budou projednány
na jednání s RPG RE konaném dne 24. září
2010 a o výsledku budou občané informováni.
Ing. Bc. Ivana Michálková,
místostarostka městského obvodu
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Kalendář
událostí

Oslavy krásného jubilea

v měsíci říjnu
2.10.

08:00

4.–.8.10.
6.10.

15:45

6.10. 09:00

Radvanický superschol – III. ročník
přehlídky schol ostravského děkanátu
Týden knihoven – hr y, soutěže a kviz y
Komise výstavby – zasedací místnost
radnice
Strom života – beseda o sestavování
rodokmenu – městská knihovna
Komise bezpečnosti a dopravy – zasedací
místnost radnice
Komise životního prostředí – zasedací
místnost radnice

6.10.

15:30

7.10.

15:00

7.10.

16:00 Klub důchodců Bartovice

8.10. 13:00 Komise sociální
9.10.

14:00 Položení květin k pomníku PTP

10.10. 13:00 Drakiáda – Radvanice Pastrňákova
12.10. 14:00
12.10. 17:00
13.10. 16:00
13.10.

8:00

15.10. 14:00
16.10. 08:00

Komise školství, mládeže a sportu –
zasedací místnost radnice
Koncert studentů JKGO – obřadní místnost
radnice
Komise kulturní a sportovní – obřadní
místnost radnice
Vzduch – beseda o ekologii – městská
knihovna
Volby do zastupitelstva obcí a Senátu
Parlamentu ČR
Volby do zastupitelstva obcí a Senátu
Parlamentu ČR

20.10. 15:00 Přednáška Středověká města – ZŠ Vrchlického
22.10.

Zahrada plná vůní – městská knihovna

22.10. 14:00 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR
22.10. 18:00 Uspávání broučků – ZŠ Vrchlického
23.10. 08:00 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR

Dne 25. 10. 2010
vzpomeneme
první smutné
výročí, kdy nám
navždy odešla
matka a sestra paní

Q Adéla Balucká, 91 let

Q Ludmila Slívová, 80 let

Koncem měsíce srpna 2010 oslavily své
krásné životní jubileum 80 let paní Ludmila
Slívová a 91 let paní Adéla Balucká v úžasné
kondici a životní pohodě. Dlouholetým obyvatelkám našeho městského obvodu Radvanice
a Bartovice osobně pogratuloval starosta

městského obvodu Ing. Břetislav Blažek, CSc.,
a vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí
Mgr. Taťána Frajs. Do dalších let přejeme pevné
zdraví, životní elán, osobní pohodu a stále dobrou náladu.
Text a foto Mgr. Taťána Frajs,
vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí

Vítali jsme občánky
V prosluněnou sobotu 18. září slavnostně
přivítali maličké občánky, kteří se narodili
v našem městském obvodu v období od dubna
letošního roku, v obřadní síni radnice místostarostka městského obvodu Radvanice
a Bartovice paní Ing. Bc. Ivana Michálková
a vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí Mgr. Taťána Frajs. Každé z dětí
obdrželo upomínkový list s věnováním paní
místostarostky, říkanky, bryndáček s vyšitým textem „občánek Radvanic a Bartovic“

a maminka květinu. Našim nejmenším zazpívaly a zarecitovaly děti z mateřské školy
v Ostravě-Bartovicích pod vedením paní
učitelky Kramolišové a pana Krále. Krásnou
a slavnostní atmosféru celého obřadu vítání
občánků zachytila i naše internetová televize
a záznam je k dispozici k nahlédnutí prostřednictvím internetových stránek Radvanic
a Bartovic nebo na adrese www.radvanice.tv.
Text a foto Mgr. Taťána Frajs,
vedoucí odboru OaVV

ANNA KANIOVÁ,
rozená KIRSCHNEROVÁ.
Nikdy nezapomeneme, dcera Sylva
a sestra Věra.

Radvanický
superschol
V sobotu dne 2. 10. pořádá Římskokatolická
farnost Ostrava Radvanice již III. ročník přehlídky schol z Ostravy a okolí pod názvem
Radvanický superschol. Začínáme ráno v 8.45
hodin společnou bohoslužbou v kostele,
po které následují zajímavé dopolední hudební
workshopy v prostorách ZŠ Vrchlického.
Přesně v 16 hodin začíná v kostele koncert
schol.
Mgr. Marek Jargus, farář
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Naši jubilanti v říjnu 2010
Blahopřejeme!
Hana Urbancová, Lubomír Steber, Stanislav Sladčík, Eva Košárková, Ludmila
Švidrnochová, Miloslava Pospíšilová, Anna Galušková, Štěpán Košťál, Miroslav
Nytra, Jozef Kanálik, Věra Svobodová, Pavla Káňová, Milan Ožanka, Štefan
Smílek, Hana Strachotová, Marie Šnoblová, Božena Sedláčková, Milan Rada,
Jindřich Štroch, Jindřiška Burdová, Agneša Úradníková, Jozef Moskál, Jarmila
Knurová, Stanislav Krejčí, Zdeňka Cwiková, Miroslav Ryška, Gizela Packová,
Zdenka Swietonová
Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví a osobní pohody!
Jména oslavenců v této společenské rubrice zveřejňujeme bez jejich předchozího souhlasu. Pokud
si občan zveřejnění nebude přát, je tento požadavek nutno uplatnit u redakční rady nebo zaslat
na adresu úřadu nejpozději do uzávěrky RaB novin, tj. do 15. dne v měsíci. Jelikož v informačním systému evidence obyvatel nelze zjistit, jaké tituly či vědecké hodnosti občan získal,
uvádíme zde pouze jméno a příjmení oslavence.

Na Základní škole Vrchlického Hurá do školky
začal nový školní rok
Rádi bychom se s Vámi podělili o zážitky
ze zahájení nového školního roku. Dne 1. září
se otevřely dveře všech tří školních budov
a do slavnostně v yzdobených tříd a nově
vymalované budovy Vrchlického zasedli žáci.
Zvláště pro prvňáčky to byl den, na který
se jistě všichni těšili tak jako paní učitelky
a všichni zaměstnanci školy. Žáky přivítala paní
ředitelka Mgr. Hana Ostřanská s paní zástupkyní Mgr. Hanou Němcovou, která věnovala
všem prvňáčkům krásnou kytičku. Prvňáčci
také dostali dárky od SRPŠ Radvanice, Unie
rodičů Bartovice, Magistrátu města Ostravy
a firmy EVENT marketing, s.r.o. Za dárečky
mnohokrát děkujeme.
A nyní pár informací o škole: Základní
škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5,
je úplnou základní školou s právní subjektivitou. Vyučování probíhá dle učebních plánů
a učebních osnov, v PT, 1., 2., 3., 4., 6., 7.,
8. a 9. ročníku se vyučuje podle nového školního
vzdělávacího programu, 5. ročník se vyučuje
podle vzdělávacího programu Základní škola.

Branný den

Dne 9. 9. proběhl na ZŠ Trnkovecké
branný den. I když nám letos nepřálo počasí,
tak se tento den vydařil. A my, žáci ZŠ,
bychom touto cestou chtěli poděkovat všem
složkám, které se o zdárný průběh zasloužily.
Text a foto Mgr. Ivana Kačmaříková

Školu navštěvuje ve školním roce 2010/2011
celkem 281 žáků, v prvních třídách zasedlo
44 žáků a 10 dětí nastoupilo do přípravné
třídy.
Vy uč ování probí há cel kem v 16 tř ídách, z toho ve 13 třídách od 1. do 9. ročníku na pracovišti v Ostravě-Radvanicích
(z toho v 5 třídách na odloučeném pracovišti
na ul. Havláskova 1).
Současně probíhá vyučování ve 3 třídách
na odloučeném pracovišti Bartovická 59,
výuka tam pokračuje v režimu malotřídní
školy.
Součástí školy je jedna přípravná třída,
školní družina se třemi odděleními (z toho
1 o ddělen í na o d louč eném prac ov i št i
Bartovická 59), školní klub na odloučeném pracovišti Havláskova 1 a školní jídelna na ulici
Vrchlického 5 a výdejna stravy na odloučeném
pracovišti Bartovická 59. Školní jídelna poskytuje stravování nejen žákům a zaměstnancům
školy, ale od května 2008 také cizím strávníkům ve výši 63 Kč v době 11.00–11.40 hodin.
V letošním školním roce mohou žáci školy
navštěvovat tyto kroužky: anglický jazyk, čtení
hrou, sportovní hry, německý jazyk, počítačový, přírodovědný, školní časopis, výtvarněkeramický, Logopedická péče, Sobotní klub
(turistika), myslivecký, modelářský, rukodělný,
volnočasové aktivity a tvořivá dílna pro rodiče
a děti (vždy ve čtvrtek v 17.00 hodin). V budovách školy jsou také realizovány v odpoledních hodinách různé aktivity, které vedou
externí pracovníci: náboženství, disco dance –
hip hop a kroužek preventivního programu
pro děti „Co s volným časem“ pod vedením
strážníků městské policie Ostrava.
Na škole pracuje aktivně Sdružení rodičů
a přátel školy (SRPŠ), Unie rodičů (odlouč.
prac. Bartovická ul.) a Školská rada.
Ve škeré i n for mac e o škole najdete
na webových stránkách www.zsvrchlickeho.cz
a prezentace naší práce je možno zhlédnout
na stránkách www.radvanice.tv.
Vedení ZŠ Vrchlického

A tak tu máme nový školní rok 2010–2011.
Děti jsou po prázdninách plných zážitků zase
zpět ve školce a my jsme se na ně moc těšily.
Po předchozích deštivých dnech se na nás
usmálo sluníčko a zpříjemnilo nám tak první
den v MŠ. Na začátek nového školního roku,
jako každoročně, do školky přijelo divadlo.
Dva čmeláčci Čmelda a Brumda spolu s paní
ředitelkou Danou Lérovou přivítali děti
a rozdali jim malé dárečky. Následně jsme
zhlédli pohádku „Jak si Čmelda a Brumda
uklidili palouček“, kdy se děti zábavnou formou přesvědčily, jak je důležité mít pořádek
v hračkách, uklízet je a vzájemně si pomáhat.
Druhý den navštívil děti v MŠ pan starosta
Ing. Břetislav Blažek, CSc. a paní místostarostka Ing. Bc. Ivana Michálková a popřáli
dětem i paním učitelkám mnoho úspěchů
ve školním roce. Celý kolektiv MŠ bude dělat
vše proto, aby se dětem, zvláště pak nově
přijatým, ve školce líbilo.
Henrieta Čajková, MŠ Ostrava-Radvanice

S Ještěrkou
se nenudíme

Pro bezpečná hřiště a pískoviště
Od konce června dosud probíhá projekt
Městské policie Ostrava projekt s příznačným
názvem Bezpečná hřiště a pískoviště.
Každoročně provádějí v yškolení strážníci Městské policie Ostrava sběry použitých injekčních stříkaček a jehel odhozených
na veřejném prostranství nebo místech veřejnosti přístupných. Počet stříkaček a jehel,
které strážníci městské policie z veřejných
prostranství odstraní, se každoročně zvyšuje.
Zatímco v roce 2002, kdy jsme s touto činností
začínali, bylo z veřejných prostranství odstraněno 71 injekčních stříkaček, v roce 2008 jich
bylo již 2 485 a v roce 2009 dokonce 3 496.
V letošním roce od ledna do srpna hovoříme
již o 3 259 sebraných stříkačkách.
Každý, kdo na pohozenou injekční stříkačku nebo i jen jehlu narazí, má možnost

kontaktovat Městskou policii Ostrava prostřednictvím bezplatné telefonní zelené linky
na č. 800 199 922 nebo prostřednictvím tísňové linky městské policie 156.
V rámci projektu mají občané možnost
pohovořit na toto téma se strážníky, kteří
se dle připraveného harmonogramu nacházejí
na daných místech v mobilním preventivním
centru. Občané zde kromě rad a informací
získají také řadu propagačních a informačních
letáků, vztahujících se k činnosti městské policie.
Městská policie Ostrava
datum

čas

místo

5. 10. 13:00 ZŠ Vrchlického
14. 10. 15:30 ul. Kobrova u dětského hřiště
21. 10. 13:00 ZŠ Trnkovecká

Sotva začal školní rok, už mohly děti
v naší mateřské škole vidět divadelní pohádku
Podzimní trpaslík od divadélka Beruška, které
za dětmi přijelo do školky. Kromě tohoto krásného představení, které děti již zhlédly, na ně
čeká v průběhu školního roku ještě plná hromada krásných divadelních představení. Kromě
divadélek se děti v naší školičce můžou také těšit
na taneční kroužek, který vede pan učitel David
Král, dále pak na plavání, které budou děti
navštěvovat každé pondělí, a spoustu dalších
krásných školních i mimoškolních akcí, které
si pro ně připraví jejich paní učitelky a také náš
obecní úřad Radvanice a Bartovice.
Text a foto Bc. Hana Holubová
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Úsvit — projekt sociální prevence
a volnočasových aktivit v lokalitě Pátova
Občanské sdružení CENTROM je organizace, která se svou činností zaměřuje na pomoc
jednotlivcům a rodinám ohroženým sociálním
vyloučením nebo již sociálně vyloučeným.
V Ostravě-Radvanicích začala organizace
působit v roce 2007, a to nejprve v rámci terénní
práce, při které zaměstnanci organizace poskytovali základní sociální poradenství rodinám přímo
v jejich přirozeném sociálním prostředí. V roce
2008 umožnil městský obvod organizaci rozšířit do lokality také projekt Bydlení s doprovodným sociálním programem. Počet bytů určených
k realizaci tohoto projektu z počátečních pěti
vzrostl na současných jedenáct s tím, že ani tento
počet zřejmě nebude konečný. K dalšímu rozšíření činností organizace v lokalitě došlo v letošním roce. Od 1. dubna zde funguje nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež a je zde poskytováno
také odborné sociální poradenství.
V létě letošního roku bylo občanské sdružení CENTROM městským obvodem Radvanice
a Bartovice osloveno s nabídkou spolupráce
v rámci projektů „Kdo si hraje, nezlobí“
a „Bezpečný dům“. Zapojení organi zace
do těchto projektů bude mít vliv na všechny
sociální služby, které v lokalitě poskytuje.
Díky výše uvedeným projektům získá organizace možnost přístupu k nově zbudovanému
a bohatě vybavenému hřišti, na kterém bude za příznivého počasí realizovat volnočasové aktivity
pro děti využívající služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Počítáme s tím, že v rámci

Akce Wolfram 2010
Ve dnech 10. až. 9. září se uskutečnil
ve Frýdlantu nad Ostravicí a Malenovicích
4. ročník vzpomínkové akce „WOLFRAM
2010“ u pří ležitosti 66. v ýročí v ysazení
čs. paraskupiny Wolfram za druhé světové
války v Beskydech. V rámci akce se uskutečnila soutěž skautů s brannou tematikou,
vyhlášení výsledků vojensko-branného závodu
a předání cen. V neděli akce vyvrcholila
pietním aktem a položením věnců u hrobu
Josefa Bierského. Akce „WOLFRAM 2010“
se kromě příslušníků Krajského vojenského
velitelství Ostrava zúčastnili i příslušníci
aktivních záloh a náměstek ostravského primátora Vojtěch Mynář.
Operace Wolfram tvořila za druhé světové
války určitou výjimku ve zvláštních akcích
organizovaných londýnským centrem československého odboje. Od ostatních paraskupin
se Wolfram lišil počtem i složením. Byl to
jediný výsadek, který nakonec zvláštní akci
provedl. Výsadek se skládal z těchto členů:
Josefa Otiska, Vladimíra Řezníčka, Josefa
Bierského, Roberta Matuly a Josefa Černoty.
Řezn íč ek , Biersk ý a Matula pochá zeli
z Ostravska, Robert Matula je radvanickým
rodákem, který žije v Kanadě. 
(sed)
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nízkoprahového zařízení pro děti a mládež své
aktivity rozšíříme zejména o sportovní činnosti.
Děti a mladí lidé budou moci využít možnosti trávit svůj čas hraním míčových her, tenisu, badmintonu, stolního tenisu, budou si moci zahrát ruské
kuželky či dětský minigolf. Plánujeme také pořádání nejrůznějších soutěží a sportovních turnajů.
Do venkovních prostor budeme moci přesunout
také doučování, které je v rámci provozu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež jednou
z nejvíce žádaných a využívaných aktivit. V teplých dnech jarních a letních měsíců se pracovníci
spolu s dětmi budou moci přesunout na hřiště
a využít přenosné magnetické tabule a dalších
pomůcek ke zatraktivnění a ozvláštnění tohoto
doučování. V podzimních a zimních měsících pak
bude doučování probíhat v prostorech provozovny
organizace. Vzhledem k tomu, že jsme dostali
možnost rozšířit své vybavení o nejrůznější knihy,
učebnice a pracovní sešity, budou se naši pracovníci snažit těchto pomůcek maximálně využít
k tomu, aby doučování bylo pro děti zábavné
a zajímavé. Doučování není samozřejmě jedinou
činností, které budou moci děti v nízkoprahovém
zařízení pro děti a mládež věnovat. Nabídneme
jim také řadu výtvarných, pohybových i jiných
volnočasových aktivit.
Činnost organizace se však, jak už bylo
uvedeno, nezaměřuje pouze na děti. V rámci
registrované slu žby Sociál ně a k tiv i zač n í
slu žby pro rod i ny s dět m i provoz ujeme
ve třech objektech na ulici Pátově v Ostravě-Radvanicích také Bydlení s doprovodným
sociálním programem. Náplní tohoto projektu
je především práce s rodinou, a to takovým
způsobem, aby byla po opuštění programu
schopna samostatně řešit veškeré záležitosti
spojené s bydlením i jinými životními oblastmi
a aby tato rodina byla ve všech ohledech
funkční. Dosažení tohoto cíle, který je v současné době naplňován především prostřednictvím intenzivní sociální a terénní práce, jistě

Chodníky na hřbitově

V září 2010 byla dokončena další etapa
výstavby chodníků na hřbitově v Ostravě-Radvanicích pracovníky firmy DAV a.s.
Finanční částka 500 tisíc korun, jež byla
na tuto akci vyčleněna, zřejmě návštěvníky
hřbitova nebude mrzet a bude náležitě
oceněna.  Text a foto J. Lásková, MBŠaK

napomůže rozšíření aktivit o společné činnosti
rodičů a dětí – ať už se bude jednat o společná sportovní utkání a turnaje, hry a soutěže
nebo výtvarné či jiné činnosti. Ještě v letošním
roce plánujeme v rámci této služby zahájení
provozu specializované mateřinky pro děti
předškolního věku. I v této službě počítáme
se zapojením rodičů.
Podpořeno bude také odborné sociální poradenství, zde budeme moci proškolit sociální
pracovníky v odborné problematice a rozšířit
materiální vybavení.
Velice si ceníme možnosti zapojit se do projektů „Kdo si hraje, nezlobí“ a „Bezpečný dům“
a věříme, že díky nim budeme schopni nabídnout svým klientům v Radvanicích a Bartovicích
ještě kvalitnější a komplexnější sociální služby.
Mgr. Irena Kopciuchová,
vedoucí odboru sociálních věcí

Chcete umět hrát?
ZUŠ Edvarda Runda, pobočka v Ostravě
Radvanicích nabízí dětem a studentům
ve věku od 5 do 18 let ve školním roce
2010–2011
výuku hudebního a výtvarného oboru.
Zájemci o výuku hry na klavír, housle, violoncello, zobcovou flétnu, příčnou flétnu,
klarinet, hoboj, trubku, kytaru, akordeon,
keyboard, sólový a sborový zpěv se mohou
hlásit osobně v ZUŠ nebo na tel. číslech
596 232 167, 733 547 254.
(red)

D ra k i á d a

Městský obvod Radvanice a Bartovice
se Sborem dobrovolných hasičů Radvanice
pořádá dne 10. 10. od 13 hodin 3. ročník
DRAKIÁDY v Radvanicích. Pouštění draků,
nejlépe vlastní výroby, ale i zakoupených,
se uskuteční na poli u ulice Pastrňákova (startoviště motocyklů při Radvanickém okruhu).
Při této soutěži vyhlašuje grafickou soutěž
na téma drak, draci. Prosíme vedoucí kolektivů
o vyhodnocení těchto prací a nejlepší přineste
s sebou na akci, kde provedeme jejich ocenění.
Soutěž draků začne ve 13.30 hodin a bude
pokračovat soutěží v malování draků na cestu
k řídou, nebude chybět grilování párk ů
a pečení brambor v ohni. Připraveny jsou
ukázky z činností policie a hasičů, ukázky
modelářů a moderovaný program pro děti.
Na akci je možné předvést i vlastní modely
letadel, automobilů a podobně. Každý zúčastněný obdrží občerstvení zdarma. 
(red)

Koncerty začínají
Srdečně zveme všechny příznivce vážné
hudby na koncerty do obřadní síně radnice
ve dnech 12. 10., 9. 11., 14. 12. vždy od 17 hodin.
Představí se nám studenti Janáčkovy konzervatoře. Symbolické vstupné 30 korun platí i letos.
Jindra Lásková, MBŠaK

oznámení

o době a místu konání voleb
do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR
Starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice
podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a § 15 odst. 1 č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu
Parlamentu České republiky se uskuteční
 dne 15. října 2010 (pátek) od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a
 dne 16. října 2010 (sobota) od 8.00 hodin
do 14.00 hodin,
případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu
České republiky se uskuteční
 dne 22. října 2010 (pátek) od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a
 dne 23. října 2010 (sobota) od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
2. 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, Křístkova,
Křivecká, 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 trvalému 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 271, 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 místnost: 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, 412, 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, Potoční,
Radova, Sestupná, Sousedská, Stranou, Těšínská
427, 431, 432, 433, 435, 435B, 437, 439, 440, 441,
441a, 445, 446, 448, 449, 451, 453, 455, 458, 459,
459a, 462, 464, 466, 468, 469, 470, 472, 474, 475,
476, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 485, 486, 488,
490, 492, 494, 496, 498, 500a, 501, 502, 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: př ístupová budova do f irmy VA N
Gansewinkel, první za závorou po pravé
straně, Pod Bažantnicí 636/1, 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 místnost: třída Základní školy Trnkovecká v přízemí, Trnkovecká 867/55, Ostrava-Radvanice,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Báňská, Batorova,
Č echovova, D vořáčkova, Fran kev ič ova,
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.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem. Jde-li
o cizince, prokáže po příchodu do volební místnosti okrskové volební komisi státní občanství
státu průkazem o povolení k pobytu vydaným
podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců
na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství České republiky potřebnými doklady,
popřípadě státní občanství státu, jehož
občan je oprávněn hlasovat na území České
republiky, nebude mu hlasování umožněno.

4. Každý volič si může v úředních hodinách na matrice Úřadu městského obvodu
Radvanice a Bartovice ověřit, zda je zapsán
v seznamu voličů pro volby do zastupitelstev
obcí a do Senátu Parlamentu České republiky.
5. Každému voliči budou dodány 3 dny přede
dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb může volič obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu
hlasování ve volební místnosti je každý volič
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
V Ostravě-Radvanicích dne 15. září 2010
Ing. Břetislav Blažek, CSc.,
starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice

Víte, že…?
 29. října 1893 v Ostravě – Mariánských
Horách v hostinci U koule byl založen
Odborný hornicko-hutnický spolek Prokop,
nejvýznamnější dělnický spolek v rakouském Slezsku a na Ostravsku před první
světovou válkou.
 8. září 1898 na vrcholu hory Prašivá
v Beskydech se konal společný česko-polský tábor lidu zaměřený proti germanizaci
a národnostnímu šovinismu.
 4. ledna 1903 pod názvem Slezské číslo
byly vydány souhrnně básně Petra Bezruče,
vycházející v letech 1899–1900 v příloze
časopisu Čas. Pod názvem Slezské písně
byly vydány v roce 1900.
 1. ledna 1906 vídeňská banka Öster
reichische Boden-Credit-Anstalt založila
Rakouskou báňskou a hutní společnost
jako akciovou společnost s kapitálem 25
milionů rakouských korun za účelem držby
a provozování báňských a hutních podniků ve vlastnictví arcivévody Fridricha
Habsburského.
Dagmar Joklová, kronikářka

Zumba od 13. 10. 2010
v Radvanicích

Tělocvična ZŠ na ul. Vrchlického
Začátek: středa 13. 10. 2010 v 17.30 hodin
Cena: 50 Kč na hodinu (platba na místě)
Kontakt: 604 503 817
E-mail: palasdance@seznam.cz
Přijďte si vyzkoušet taneční fitness pro muže
i pro ženy všech věkových kategorií!
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Informace o způsobu hlasování
ve volbách do zastupitelstev obcí ČR
Podrobnosti ke způsobu hlasování jsou zveřejněny na našich webových stránkách, rovněž
tak budou vloženy do obálek s hlasovacími
lístky. Co se týče hlasovacích lístků voleb
do zastupitelstev, v záhlaví každého hlasovacího
lístku je uveden název našeho městského obvodu
a počet členů našeho zastupitelstva, který má
být zvolen, stejně tak je toto uvedeno na hlasovacím lístku pro zastupitelstvo města. Kandidáti
každé volební strany jsou uvedeni na společném
hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích umístěných vedle sebe; není-li to pro počet
volebních stran možné, pokračují sloupce
v následující řadě, případně na druhé straně
hlasovacího lístku. Volební stranou může být
politická strana, politické hnutí, jejich koalice,
nebo sdružení politických stran nebo politických
hnutí a nezávislých kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů. Údaj o členství jednotlivých
kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden
zkratkou; pro informaci voličů budou na zadní
straně informace doručované voličům společně
s hlasovacími lístky uvedeny tyto zkratky s úplnými názvy. Hlasovací lístky Vám budou dodány
do 12. října 2010. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, můžete

ve volební místnosti požádat okrskovou volební
komisi o jiný hlasovací lístek.
Hlasovací lístek můžete upravit jedním z uvedených způsobů:
• Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce
před názvem volební strany pouze jednu
volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům
této volební strany v pořadí dle hlasovacího
lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva, který má být volen. Pokud by byla
označena tímto způsobem více než jedna
volební strana, byl by takový hlas neplatný.
• Označit v rámečcích před jmény kandidátů
křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše
však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden
v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo
označeno tímto způsobem více kandidátů,
než je stanovený počet, byl by takový hlas
neplatný.
• Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze
označit křížkem jednu volební stranu a dále
v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných
samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě

je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům.
Z označené volební strany je dán hlas podle
pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů
zastupitelstva. Pokud by byla tímto způsobem
označena více než jedna volební strana nebo
více kandidátů, než je stanovený počet, byl
by takový hlas neplatný.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku
ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky
několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
Ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
můžete požádat náš úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o hlasování mimo volební
místnost. V takovém případě vyšle okrsková
volební komise k voliči 2 své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Při těchto volbách došlo ke změně místa
konání voleb pro občany z dolních Bartovic –
ve volebním okrsku č. 295 je volební místností př íst up ová budova do f i r my VA N
Gansewinkel, první budova za závorou
po pravé straně (Pod Bažantnicí 636/1).
Zpracováno dle informací na www.mvcr.cz
Ing. Renata Nytrová, tajemnice

ÚKLIDOVÁ AKCE — podzim 2010
Městský obvod Radvanice a Bartovice v rámci pomoci občanům
v řešení problémů s velkoobjemovými odpady z domácností ve spolupráci se společností OZO Ostrava v Ostravě-Kunčicích umístí velkoobjemové kontejnery na osvědčená místa v obou našich městských
obvodech:
 Radvanice: 18.–19. října 2010
(pondělí přistavení, úterý dopoledne odvoz)
1. Lipina – ul. Na Hrázkách – garáže
1 ks
2. Lipina – Na Ostří – u bývalé školy
1 ks
3. Lipina – křižovatka Na Hrázkách x Kopcovecká
1 ks
4. Trnkovec – křižovatka Úvozní x Pastrňákova
1 ks
5. Trnkovec – křižovatka Výzkumná x Turgeněvova
1 ks
6. Trnkovec – křižovatka Pošepného x Hutní
1 ks
7. Čechovova – nad bývalým kinem
1 ks
8. Dalimilova – hřiště DTJ
1 ks
9. křižovatka Haškova x Ludvíkova
1 ks
 Radvanice: 19.–20. října 2010
(úterý přistavení, středa dopoledne odvoz)
1. Vrchlického – u školy
2. křižovatka Čapkova x Radvanická – u samoobsluhy
3. Karvinská – u samoobsluhy
4. křižovatka Třanovského x Karvinská
5. ulice U Stavisek – křižovatka s Čapkovou
6. ulice Za Šachtou – křižovatka s Ludvíkovou (býv. Míroděv)
7. Kamčatka – křižovatka Na Svahu x Kozácká
8. Bučina – Šmídova – točna autobusu č. 29 (býv. Důl Fučík 3)
9. Lipina – křižovatka Újezdní x Na Stezce
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 Bartovice: 20.–21. října 2010
(středa přistavení, čtvrtek dopoledne odvoz)
1. křižovatka Dvorová x Radova
1 ks
2. křižovatka Těšínská x U Samoobsluhy (zpevněná plocha před prodejnou)
1 ks
3. křižovatka Bartovická x Za Školkou
1 ks
4. křižovatka Bémova x Klaklova
1 ks
5. křižovatka Bémova x K Rybníkům
1 ks
6. křižovatka Za Ještěrkou x U Pramenů
1 ks
 Bartovice: 21.–22. října 2010
(čtvrtek přistavení, pátek dopoledne odvoz)
1. křižovatka Majovského x Na Okraji
2. křižovatka Březová x Sousedská
3. Těšínská – parkoviště u koupaliště
4. křižovatka Nad Lučinou x Pod Bažantnicí
5. Na Pasekách – za podjezdem u Václavka
6. U Důlňáku – před podjezdem u zahrádek
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Apelujeme, prosím, na Vaši ohleduplnost – nedávejte do kontejnerů
materiál, který tam nepatří.
Do kontejneru nepatří popel z domácnosti, stavební suť a domovní
odpad.
Občané našeho obvodu mohou dále využívat sběrné dvory v areálu
bývalého statku v Bartovicích na ulici U Statku a v areálu bývalého
koupaliště v Radvanicích na ulici Poláškova.
Sběrné dvory jsou od listopadu do března otevřeny: Pondělí, středa,
pátek od 14.00 hod. do 17.00 hod. v sobotu od 08.00 hod. do 12.00
hod.
Ing. Břetislav Blažek, Csc.,
starosta městského obvodu

BAZÉN JEŠTĚRKA BARTOVICE
ZDRAVÝ POHYB PRO VAŠE TĚLO

AQUA AEROBIC

www.ploty-pletivo.cz

Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00,
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 -15:00 nebo po telefonické domluvě na tel.: 722 550 000
DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč, jinak 300 Kč.

Dodáme Vám kompletní nové oplocení včetně montáže
PLOTY - PLETIVO – zabýváme se výstavbou a prodejem oplocení, jako jsou
poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, apod. Kompletní nabídku zboží a služeb
naleznete na www.ploty-pletivo.cz
Dále nabízíme GARÁŽOVÁ VRATA OD 9.999 Kč. Výklopná, rolovací i sekční a to
jak ruční tak s pohonem na dálkové ovládání, včetně montáže. Více informací naleznete
na www.vrata-ostrava.cz
Prodáváme také TÚJE NA ŽIVÝ PLOT OD 10 Kč. Kompletní nabídka je na
www.thuja.cz nebo na tel.: 722 557 777
Prodej KRMIVA PRO PSY www.pro-psy-krmivo.cz
POPLASTOVANÉ PLETIVO KOMPAKT (ZELENÉ)
4-hrané bez zapleteného napínacího drátu, drát průměru
1,65 mm, s poplastováním 2,65 mm, oko 50 mm
Výška pletiva
Cena za 1m
Balení
Celková cena s DPH
100 cm
45 Kč
25 m
1.125 Kč
125 cm
56 Kč
25 m
1.400 Kč
150 cm
59 Kč
25 m
1.475 Kč
160 cm
67 Kč
25 m
1.675 Kč
180 cm
81 Kč
25 m
2.025 Kč
200 cm
84 Kč
25 m
2.100 Kč

Při předložení tohoto inzerátu máme pro Vás drobný dárek

Vhodný pro všechny věkové kategorie!
Cvičení bez přetížení kostí, kloubů a páteře, intenzívně redukuje váhu, odstraňuje bolesti zad, tvaruje pas, stehna a
hýždě.

Pondělí, středa: 19.30 hod.
PILATES

Cvičení na celý život – zlepšuje flexibilitu, sílu, rovnováhu, dýchání, odstraňuje
svalovou nerovnováhu a bolesti páteře.

Pondělí: 18.00 hod.
CVIČENÍ NA VELKÉM MÍČI

Dynamické cvičení s velkým podílem posilování!
Středa: 17.50 hod.

Informace: 608 745 605
lenka.kolarcikova@seznam.cz
http://aquaaerobic-ov-fm.sweb.cz

Akce oprav

šicích strojů

v bytech zájemců

V Bartovicích i okolí budu
opravovat, po vyjití tohoto
čísla RaB novin 10/2010 .
Přihlaste se co nejdříve, i
když nabídka bude platit po dobu dostatečného zájmu.
Volejte mezi 18,45 až 21,30 hodinou na tel. číslo: 553 628
936
email: milan.miller@seznam.cz
na mob. 776 034 373 jen SMS !

Při této akci neúčtuji benzín.
Váš mechanik šicích strojů Milan Miller

Z AHÁ J E N Í N OVÉ H O ŠKO LN Í H O RO KU

BR AN N É DNY NA Z ÁK L ADN ÍCH ŠKO L ÁCH

O BVO D BĚ ŽE L Z A OSTR AVU 2015

NOVÁ TŘÍDA VE ŠKOLCE V BARTOVICÍCH

Q Snímky Irena Kopciuchová, Radka Petříčková, Daniel Novák, Martina Linhartová, Jarmila Kolkopová a Zuzana Sedláčková
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