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Ivan mládek 
nezklamal

V sobotu 15. září se v areálu TJ Sokol usku-
tečnily Radvanické slavnosti, tedy akce určená 
pro malé i velké diváky. Pro ty menší byly při-
praveny kolotoče, skákací hrady, kouzelnice 
Radana, klauni s balónky a mnohé děti se do 
programu zapojily i v rámci vystoupení základ-
ních škol. Slavnosti zahájila starostka městského 
obvodu Mgr. Šárka Tekielová. Tradičně zají-
mavé vystoupení pak předvedly ZUŠ E. Runda 
a Základní škola Vrchlického a volné chvilky 
mezi vystoupeními doplňovala svými písnič-
kami paní harmonikářka Naďa Mrázková. Pak 
přišlo na řadu kouzelnické Duo Rascals, které 
své vystoupení efektně završilo ukázkou něko-
likametrového hada. Po ukázce zásahu hasičů 
a vyhlášení soutěže o nejkrásnější zahradu 
a balkon přišla na řadu ta část programu, která 
asi návštěvníky zajímala nejvíce – vystoupení 
Ivana Mládka a Banjo Bandu. Tento známý 
komik nás se svými kolegy vydržel bavit téměř 
celou hodinu a zejména Lenka Plačková a Lenka 
Šindelářová alias Kalamity Jane sklízely pravi-
delný potlesk. Pak už následovala skupina HEC, 
která hrála nejen k poslechu, ale především 
k tanci, a s krátkou přestávkou na ohňostroj nás 
bavila až do půlnoci. Pevně věříme, že si všichni 
přítomní akci užili a příští rok se v tomto čase 
opět sejdeme. Poděkování patří panu Kalovi, 
který na slavnosti zapůjčil párty stan.

Jan Maceček, odbor OaVV 

Po prázdninách se otevřela Mateřská škola 
Slunečnice na ulici Těšínská v Radvanicích, 
v jejíchž prostorách byly provedeny stavební 
úpravy, které spolu s rekonstrukcí kuchyně 
a vytápění v minulém roce ukončily celko-
vou vnitřní rekonstrukci stávajících prostor, 
jež byla naposled provedena před 24 lety 
a která byla nezbytná pro chod mateřské školy 
z hlediska zajištění bezpečnosti a dodržení 
hygienických předpisů. Stávající rozvody zdra-
votechniky a elektroinstalace, včetně instalací 
nových těles, byly nahrazeny novými. Dále 
byly provedeny nové vnitřní rozvody vody, 
výměna zařizovacích předmětů, stávající výto-
kové baterie byly nahrazeny pákovými bateri-
emi. Sociální zařízení pro děti bylo vybaveno 
závěsnými klozety s tlačítkovým splachová-
ním. V rámci kompletního vybavení umýváren 
a sociálního zařízení byla instalována nová 
zrcadla a zásobníky na mýdla, včetně držáků 
toaletního papíru. Povrchová úprava v sociál-
ních uzlech byla opatřena novými barevnými 

keramickými obklady a podlaha novou dlažbou 
tak, aby se děti zde cítily příjemně. Stávající 
podlahy v hernách, kancelářích, šatnách a jídel-
nách byly nahrazeny novou nášlapnou vrstvou, 
tvořenou kombinací koberce a linolea s vyso-
kou odolností proti opotřebení. Nové linoleum 
bylo položeno i na vnitřní schodiště.

Především nové dispoziční úpravy heren 
a tříd umožní lepší komunikaci mezi dětmi a uči-
telkami. Všechny prostory jsou vymalovány 
barevně, což působí v komplexu velmi pozitivně.

Realizace byla zajišťována na základě 
výběrového řízení firmou JAMTEKO GROUP, 
a.s., se sídlem Studentská 659, Nový Bohumín. 
Celkové náklady na rekonstrukci byly ve výši 
6,7 mil. Kč. Finanční prostředky městský 
obvod získal na základě žádosti o poskytnutí 
finančního transferu ve výši 7 mil. Kč z roz-
počtu statutárního města Ostravy za podpory 
zastupitele statutárního města Ostravy Bc. 
Aleše Boháče.

Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor MBaI

mateřská škola v radvanicích 
září novotou a barvami

Takto vypadala mateřská škola před a po rekonstrukci. Rozdíl je na první pohled patrný. Fota: BcA.  Q

Roman Pecháček
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Oznámení o době a místě konání 
voleb v městském obvodu

V souladu s ust. § 27 odst. 1 zákona 
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev 
krajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
oznamuji tímto, že volby do Zastupitelstva 
Moravskoslezského kraje se v městském 
obvodu Radvanice a Bartovice uskuteční ve 
dnech 12. a 13. října 2012, a to od 14:00 hod. 
do 22:00 hod. (12. října 2012), a od 08:00 hod. 
do 14:00 hod. (13. října 2012).

Místem konání voleb v městském obvodu 
Radvanice a Bartovice jsou následující sídla 
volebních okrsků, do kterých náležejí tyto 
části městského obvodu Radvanice a Bartovice 
(ulice):

Volební okrsek č. 291 – volební míst-
nost v ZUŠ Edvarda Runda, Třanovského 
501/12, Ostrava – Radvanice pro voliče 
s trvalým pobytem na ulicích: Čapkova č. 54, 
56, 58, 60, 78, 80, 82, 84, 98, 100, 112, 116 a 128, 
Dopravní, Hraniční, Karvinská č. 249, 255, 257 
a 259, Kobrova, Kozácká, Křístkova, Křivecká, 
Matušínského, Na Svahu, Poláškova, Ráčkova, 
Radvanická, Revírní, Rokycanova č. 1, 3 a 5, 
Světlá, Šmídova, Těšínská č. 267, 269 a 269a, 
Těžní, Tomicova, Třanovského č. 14, 16, 20, 21, 
23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 
41, 42 a 44, U Stavisek, V Osadě, Vrchlického 
č. 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53 a 57, Za 
Šachtou;

Volební okrsek č. 292 – volební míst-
nost v Klubu důchodců, Těšínská 46/307, 
Ostrava – Radvanice pro voliče s trvalým 
pobytem na ulicích: Budovcova, Čapkova 
č. 14, 18, 20, 22, 24, 34, 36 a 38, Dalimilova, 
Havláskova, Holešova, Hviezdoslavova, 
Karvinská č. 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 a 264a, Menšíkova, Mikšova, 
Pražanova, Rokycanova č. 6, 6a, 8, 10, 12, 
13, 14, 16, 21, Stromského, Ščerbovského, 
Šporovnická, Těšínská č. 271, 273, 279, 281, 
291, 297, 300, 304, 304a, 305, 306, 308, 312, 314 
a 316, Třanovského č. 3, 6, 7, 8 a 9, Třeneckého, 
U Výhybky, Vrchlického č. 6, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 
36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52a, 54, 56, 58 
a 60;

Volební okrsek č. 293 – volební míst-
nost v budově spol. UNIMETRA (budova 
bývalé školy na Lipině), Těšínská 773/396, 
Ostrava – Radvanice pro voliče s trvalým 
pobytem na ulicích: Artézská, 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, Rohova, Stařešinská, Táborská, 
Těšínská č. 317, 318, 320, 321, 325, 327, 329, 335, 
340, 342, 350, 352, 354, 369, 371, 372, 373, 374, 
375, 379, 383, 385, 385a, 387, 402a, 404, 408, 
410 a 418, Újezdní, Vardasova, Zadní;

Volební okrsek č. 294 – volební 
místnost v MŠ Bartovice, Za Ještěrkou 
507/8, Ostrava – Bartovice pro voliče s trva-
lým pobytem na ulicích: Bémova, Dvorová, 
K Pískovně, K Rybníkům, Ke Studánce, 
Klaklova, Lejskova, Majovského, Mezní, 
Myslivecká, Na Okraji, Na Výsluní, Potoční, 
Radova, Sestupná, Stranou, Těšínská č. 427, 
431, 432, 433, 437, 439, 440, 441, 441a, 445, 446, 
448, 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, 502, 504, 507, 508, 
512, 514, 514a, 516 a 518, U Potoka, U Pramenů, 
U Samoobsluhy, Večerkova, Za Ještěrkou;

Volební okrsek č. 295 – volební 
místnost v ZŠ Bartovice, Bartovická 
129/59, Ostrava – Bartovice pro voliče 
s trvalým pobytem na ulicích: Bartovická, 
Březová, Na Pasekách, Nad Lučinou, Nové 
nádraží, Paškova, Pod Bažantnicí, Pod 
Březinkou, Pod Tratí, Sousedská, Šenovská, 
U Důlňáku, U Lesíka, U Statku, Za Školkou, 
Zahrádkářů;

Volební okrsek č. 296 – volební míst-
nost v ZŠ Trnkovecká, Trnkovecká 867/55, 
Ostrava – Radvanice pro voliče s trvalým 
pobytem na ulicích: 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 č. 213, 213a, 
213b, 215, 217, 221, 221a, 223, 227, 228, 231, 
233, 235, 237, 238, 240, 242, 245, 247, 251, 257, 
259 a 261, Trnkovecká, Turgeněvova, U Lípy, 
U Rybníka, Úvozní, Výzkumná, Za Hostincem.

Zároveň tímto, v souladu s ust. § 27 odst. 2 
zákona, upozorňuji voliče na povinnost prokázat 
při hlasování totožnost a státní občanství České 
republiky (platným občanským průkazem nebo 
cestovním pasem České republiky) a pro zajiš-
tění nerušeného průběhu voleb do zastupitelstva 
kraje dále upozorňuji na následující:

Sada hlasovacích lístků bude dodána všem 
voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, na 
požádání ji obdrží voliči i ve volební místnosti. 
Hlasovací lístky se doručují na adresu trvalého 
pobytu voliče vhozením do domovní schránky, 
předáním rodinným příslušníkům apod.

Volič hlasuje ve volební místnosti v tom 
volebním okrsku, kam podle svého místa byd-
liště patří. Volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné.

Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého 
seznamu voličů a prokáže své právo hlasovat ve 
volebním okrsku, dopíše okrsková volební komise 
do výpisu ze stálého seznamu voličů. Volič, který 
se dostavil do volební místnosti s volebním průka-
zem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové 
volební komisi. Po záznamu do výpisu ze stálého 
seznamu voličů obdrží volič prázdnou úřední 
obálku. Na žádost mu okrsková volební komise 
vydá i novou sadu hlasovacích lístků.

Poté volič vstoupí do prostoru pro úpravu 
hlasovacích lístků, kde vloží do úřední obálky 
jeden hlasovací lístek, na kterém může zakrouž-
kováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů 
vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. 
Voliči, který se neodebral do prostoru určenému 
pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební 
komise neumožní hlasování.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku 
do volební schránky. V prostoru určeném pro 
úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo 
přítomen zároveň s voličem. Pouze s voličem, 
který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro 
tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst nebo 
psát, může být v prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv 
však člen okrskové volební komise, a hlaso-
vací lístek za něho v souladu s jeho pokyny 
upravit, vložit do úřední obálky a úřední 
obálku s hlasovacím lístkem vložit do volební 
schránky.

Volič může okrskovou volební komisi ze 
závažných důvodů, zejména zdravotních, 
požádat o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost (doma), ale pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena.

Mgr. Šárka Tekielová, starostka

Informace o volbách do zastupitelstev krajů 
a Senátu Parlamentu České republiky

Opravy na silnici 
I/59 Ostrava, 
ul. Fryštátská

Od 10. 10. do 19. 10. 2012 bude provádět 
společnost STRABAG a.s. opravy na silnici 
I/59 Ostrava, ul. Fryštátská.

Oprava výše uvedeného úseku bude pro-
bíhat v následujících etapách:

10.10.–17.10. frézování asfaltového krytu 
a čištění komunikace. Práce budou probíhat 
za provozu s částečným omezením, usměr-
ňováním dopravy.

18. 10.–19.10. se uskuteční pokládka 
nové brusné vrstvy v celé šíři komunikace 
(dvou jízdních pruhů). Práce se budou 
provádět při částečné uzávěře, kdy budou 
uzavřeny dva jízdní pruhy a provoz bude 
převeden do zbývajících dvou jízdních 
pruhů, kde bude probíhat obousměrný 
provoz.

Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru SŘDaŽP
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Po několika úspěšných 
vyprodaných humorných 
divadelních představeních 
ve Společenském domě 
v Ostravě-Bartovicích je 
připraveno další, tentokrát ze 
škály komika Josefa Aloise 
Náhlovského. Komik se v pro-
gramu nazvaném Besídka se 
Šaškem spojil s moderátorem 
Zdeňkem Vrbou a zpěvačkou 
Ivou Hajnovou, aby společně 

nabídli představení plné vtipů, 
humorných příběhů doplněných 
o známé písničky. Návštěvníci 
akcí ve společenském domě 
už mohli právě Ivu Hajnovou 
vidět v červnu na Koncertě 
česko-italského přátelství, kde 
publikum doslova nadchla svým 
skvělým pěveckým vystoupe-
ním. Představení Josefa Aloise 
Náhlovského se bude konat tedy 
opět ve Společenském domě 

v Ostravě-Bartovicích dne 13. listopadu 2012 
v 18 hodin. Lze prozradit, že Besídka se Šaškem 
se v Ostravě doposud ještě nikde nehrála. 
Očekáváme tedy zvýšený zájem diváků, proto 
si včas zajistěte vstupenky v předprodeji spole-
čenského domu. Cena vstupenky je 200 Kč.

Ing. Kateřina Tomanová

Městský obvod, pod vedením starostky 
Mgr. Šárky Tekielové, se rozhodl investo-
vat značné finanční prostředky z rozpočtu 
městského obvodu ve výši 7,5 mil. Kč do 
opravy bytového fondu. Bylo rozhodnuto 
radou městského obvodu, že se bude jednat 
o rekonstrukci, která bude zahrnovat podstat-
nou část provedení stavebních úprav, které 
budou rozsahově jako první od doby výstavby 
předmětného bytového domu. Stavební práce 
budou zahrnovat provedení hydroizolací 
spodní stavby, elektroinstalace ve sklepních 
prostorách a rozvody k bytovým rozvadě-
čům, osazení plynových kotlů, včetně nových 
rozvodů ústředního vytápění v jednotlivých 
bytech, kde tyto práce nejsou provedeny. Dále 

bude stávající bytový dům zateplen, včetně 
zateplení půdy, provedena výměna oken v 1. 
podlaží a výměna poškozených částí krovu 
a nová plechová krytina a další související sta-
vební úpravy.

Realizace bude zajišťována na základě 
výběrového řízení s vybraným uchazečem, 
kterým je obchodní společnost BDSTAV 
MORAVA s.r.o., Bruzovice. Městský obvod 
uzavře s vybraným uchazečem smlouvu o dílo 
a následně bude stavba předána budoucímu 
zhotoviteli k zahájení realizace s předpokláda-
ným ukončením do konce tohoto roku.

Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor MBaI 

Základní škola Trnkovecká a Sdružení na 
pomoc zdravotně postiženým KATO získaly 
Regiogranty společnosti ArcelorMittal Ostrava. 
Mezi dvacet neziskových a příspěvkových orga-
nizací ostravská huť rozdělila milion korun.

Základní škola přidělených 12 500 korun 
využije na modernizaci výuky, konkrétně na 
multimediální učební materiály pro interak-
tivní tabuli, sdružení KATO obdrželo 50 000 
korun, které přispějí k vybudování komunitní 
klubovny pro volnočasové aktivity různých 
komunitních skupin (děti, mládež, senioři, 
rodiny) spolu se zdravotně postiženými oso-
bami.

V letošním roce se o granty až do výše sto 
tisíc Kč přihlásilo 346 projektů. To je o 167 
žádostí více než v loňském roce, ve kterém si 
milion korun rozdělilo 16 organizací a nezis-
kových projektů. Projekty musí být zaměřeny 
na jednu ze stanovených oblastí, kterými jsou 
vzdělávání, sociální a charitativní oblast, 
zdraví a bezpečnost, ekologie nebo zachování 
a šíření tradic regionu. Komise složená z osob-
ností Moravskoslezského kraje a zástupců 
ArcelorMittal Ostrava, mezi kterými nechy-
běla ani starostka městského obvodu Mgr. 
Šárka Tekielová, letos doporučila k podpoře 
dvacet neziskových projektů.

(sed)
Foto: ArcelorMittal

zásadní stavební úpravy bytového domu ul. Třanovského 21, 23, 25

milion od arcelormittal Ostrava poslouží 
hendikepovaným, školám i seniorům

V komisi, která vybírala vítězné projekty,  Q

zasedla i starostka Mgr. Šárka Tekielová.

Symbolický šek převzala také ředitelka  Q

Základní školy Trnkovecká Mgr. Šárka Honová. 

Foto: ArcelorMittal

josef alois Náhlovský se představí v Besídce se Šaškem

Vyhodnocení soutěže 
o nejkrásnější zahradu

Letos proběhl první ročník soutěže 
o nejkrásnější zahradu našeho městského 
obvodu. Byly vyhlášeny dvě kategorie. 
V první, o nejkrásnější rozkvetlou zahradu, 
se na prvním místě umístila paní Milena 
Němčíková z Radvanic. Druhou kategorii, 
o květinovou výzdobu domu, vyhrála Monika 
Golombová z Radvanic. Obě ženy převzaly 
na Radvanických slavnostech z rukou paní 
starostky výhru – digitální fotoaparát, které 
věnovaly firma Jiřího Krzywoně a ETVM. 
Ostatní soutěžící, kteří se umístili na druhém 
a třetím místě (v Bartovicích to byla MŠ Za 
Ještěrkou, v Radvanicích manželé Prokopovi 
a Csernaiovi), obdrželi drobné dárky. Příští rok 
bude soutěž probíhat znovu. Těšíme se tak na 
další krásné zahrádky a vyzdobené domy. 

Ing. Kateřina Tomanová
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z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na své 40. schůzi dne 
29. 8. 2012:
-   projednala žádost o souhlas s otevřením 

a provozováním zařízení ke sběru a výkupu 
kovového odpadu a neželezných kovů na 
pozemku p.č. 1707/8 v katastrálním území 
Radvanice a nesouhlasí s otevřením a provo-
zováním zařízení,

-   rozhodla o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu v souladu s § 12 odst. 3, zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, pod názvem 
„Rekonstrukce chodníku podél ul. Čapkova 
v Ostravě-Radvanicích“ a zaslání výzvy 
k podání nabídky na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce 
zájemcům v rozsahu a za podmínek dle pří-
loh předloženého materiálu,

-   rozhodla o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu v souladu s § 12 odst. 3, zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, pod názvem 
„Celoplošná oprava místních komunikací 
v městském obvodě Radvanice a Bartovice“ 
a zaslání písemné výzvy k podání nabídky na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce zájemcům v rozsahu a za pod-
mínek dle příloh předloženého materiálu,

-   rozhodla o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu v souladu s § 12 odst. 3, zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů pod názvem 
„Rozšíření ulice U Lípy v Ostravě- 
-Radvanicích – 2. část“ a zaslání písemné 
výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce 
zájemcům v rozsahu a za podmínek dle pří-
loh předloženého materiálu.

Rada městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na své 41. schůzi dne 
12. 9. 2012:
-   projednala nominaci paní Evy Stoškové na 

sedmé prestižní ocenění Křišťálový kamí-
nek, které vyhlašuje Asociace TRIGON 
v rámci jubilejního XX. ročníku Evropských 
dnů handicapu, a schvaluje nominaci za 
městský obvod Radvanice a Bartovice,

-   projednala nabídku Úřadu pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových, územní 
pracoviště Ostrava na bezúplatný převod 
pozemků p. č. 1566/1, p. č. 1786, p. č. 1831, 
p. č. 1891 a p. č. 654/2 v k.ú. Bartovice, jež 
jsou v katastru nemovitostí vedeny jako 
vodní plochy se způsobem využití jako 
koryta vodního toku přirozené nebo upra-
vené, a doporučuje statutárnímu městu 
Ostrava souhlasit s bezúplatným převodem 
pozemků, s výjimkou pozemku p. č. 654/2 
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, a souhlasí 
se svěřením uvedených pozemků do správy 
městského obvodu,

-   rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. 
S 0441/2012/OaVV na finanční dar ve výši 
2 000 Kč s dárcem ETVM, s. r. o., Uhlířská 
1945/14, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, 
IČ 48390356, u příležitosti vyhlášení 
výherce Soutěže o nejkrásnější zahradu 
městského obvodu Radvanice a Bartovice 
dne 15. září 2012 na Radvanických slavnos-
tech v Ostravě-Radvanicích,

-   rozhodla o zadání veřejné zakázky na sta-
vební práce pod názvem „Rekonstrukce 
elektroinstalace v objektu ZŠ, ul. Trnkovecká 
867/55 v Ostravě-Radvanicích“ formou zjed-
nodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, a zaslání písemné 
výzvy zájemcům k podání nabídek na zhoto-
vitele předmětné stavby v rozsahu a za pod-
mínek dle příloh předloženého materiálu,

-   vylučuje z vyhlášeného výběrového řízení 
veřejné zakázky na stavební práce zadané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, na realizaci akce 
pod názvem „Stavební úpravy bytového 
domu, ul. Třanovského 21, 23, 25 v Ostravě- 
-Radvanicích“ uchazeče, kteří předložili svou 
nabídku pod: pořadovým číslem 5, RAMSES 
OSTRAVA, spol. s r.o., Těšínská 227/279, 
716 00 Ostrava-Radvanice, IČ: 46578161, 
pořadovým číslem 7, SARAY STAVBY, s.r.o., 
Nádražní 613/38, 702 00 Ostrava-Moravská 
Ostrava, IČ: 28561333, z důvodu uvedených 
v příloze č. 1 a č. 2 předloženého materiálu,

-   rozhodla na základě zprávy o posouzení 
a hodnocení nabídek o pořadí nabídek na 
veřejnou zakázku na stavební práce zadané 
ve zjednodušeném podlimitním řízení 
na realizaci akce pod názvem „Stavební 
úpravy bytového domu, ul. Třanovského 21, 
23, 25 v Ostravě -Radvanicích dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, a o výběru 
nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy 
o dílo č. S 0443/2012/MBaI s vybraným 
uchazečem, který předložil svou nabídku 
pod pořadovým číslem 4, za cenu nej-
výše přípustnou 4.389.540 Kč bez DPH, 
5.004.076 Kč včetně DPH se zhotovitelem: 
obchodní společnost: BDSTAV MORAVA 
s.r.o., sídlo: Bruzovice 88, PSČ 739 36 
Bruzovice, IČ: 26807947, DIČ: CZ26807947 
dle příloh předloženého materiálu.

Zastupitelstvo městského obvodu 
Radvanice a Bartovice na svém 12. 
zasedání dne 13. 9. 2012:
-   projednalo „Petici za odvolání ředitelky 

Základní školy Ostrava-Radvanice, p.o., 
Trnkovecká 55/867, 716 00 Ostrava- 
-Radvanice“ dle čl. 18 Listiny základních 
práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., 
o právu petičním, a souhlasí se zněním 
návrhu odpovědi na petici,

-   schvaluje plnění příjmů a čerpání výdajů 
rozpočtu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice za leden–červenec 2012,

-   rozhodlo o uzavření smlouvy č. 10080266 
o poskytnutí podpory (vedené pod č. 
S 0250/2012) od poskytovatele Státního 
fondu životního prostředí ČR se sídlem 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 
00020729, v rámci Operačního programu 
Životní prostředí ČR na financování pro-
jektu „Obnova zeleně na hřbitově v Ostravě- 
-Radvanicích“, akceptační číslo 10080266,

-   rozhodlo o převodu nemovitosti – pozemek 
parcela č. 1820/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 2380 m² v k. ú. 
Bartovice, obec Ostrava, zapsané na listu 
vlastnictví č. 1048 vedeném Katastrálním 
úřadem pro Moravskoslezský kraj v Opavě, 
katastrální pracoviště Ostrava, mezi sta-
tutárním městem Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice, se sídlem Ostrava- 
-Radvanice, Těšínská 87/281, PSČ 716 00, 
IČ 00845451-17, jako prodávajícím, a spo-
lečností Pyrex spol. s r.o., adresou Marxova 
372, 736 01 Havířov-Město, IČ 47667974, 
jako kupujícím, za dohodnutou cenu 
590.390 Kč.

Mgr. Kateřina Zdražilová,
tajemnice

Běh naděje proti rakovině 

V pátek 14. 9. se během dopoledne za 
organizačního vedení sokolské jednoty 
a ředitelství škol konal XI. ročník huma-
nitární akce „Běh naděje“. Účelem akce je 
absolvováním běžecké tratě, udělat něco pro 
své zdraví a získat z finančního příspěvku 
účastníků prostředky na výzkum rakoviny. 
Jako zástupce radnice městského bvodu se 
zúčastnil místostarosta Ing. Štěpán Košťál. 
Na účet sbírky po odpečetění pokladniček 
na finančním odboru magistrátu města 
Ostravy byla odeslána částka 4 906 Kč. 
Pořadatelé děkují za podporu akce vedení 
škol.   Josef Přibyl
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SerIál 
představujeme podnikatele 

v obvodu

Statutární město Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice v rámci pomoci obča-
nům v řešení problémů s velkoobjemovými 
odpady z domácností, ve spolupráci se společ-
ností OZO Ostrava, s.r.o., umístí velkoobje-
mové kontejnery na osvědčená místa v obou 
našich městských obvodech:

Radvanice: 12.–13. listopadu 2012 (pondělí 
přistavení, úterý dopoledne odvoz)
1. Lipina – ul. Na Hrázkách – garáže 2 ks
2. Lipina – Na Ostří – u bývalé školy 1 ks
3 Trnkovec – křižovatka Úvozní  

x Pastrňákova 1 ks
4. Trnkovec – křižovatka Výzkumná x 

Turgeněvova 1 ks
5. Trnkovec – křižovatka Pošepného  

x Hutní 1 ks 
6. Čechovova – nad bývalým kinem 1 ks
7. Dalimilova – hřiště DTJ 1 ks
8. křižovatka Haškova x Ludvíkova 1 ks
9. ul. Kobrova 2 ks

Radvanice: 13.–14. listopadu 2012 (úterý při-
stavení, středa dopoledne odvoz)
1. Vrchlického – u školy 1 ks

2. křižovatka Čapkova x Radvanická – u samo-
obsluhy 1 ks

3. Karvinská – u samoobsluhy 1 ks
4. křižovatka Třanovského x Karvinská 1 ks
5. ulice U Stavisek – křižovatka s Čapkovou 1 ks
6. ulice Za Šachtou – křižovatka s Ludvíkovou 

(býv. Míroděv) 2 ks
7. Kamčatka – křižovatka  

Na Svahu x Kozácká 1 ks
8. Bučina – Šmídova – točna autobusu č. 29 

(býv. Důl Fučík 3) 1 ks
9. Lipina – křižovatka Újezdní x Na Stezce 1 ks

Bartovice: 14.–15. listopadu 2012 ( 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: 15.–16. listopadu 2012 ( čtvrtek 
přistavení, pátek dopoledne odvoz )
1. křižovatka Majovského x Na Okraji 1 ks

2. křižovatka Březová x Sousedská 1 ks
3. Těšínská – parkoviště u koupaliště 1 ks
4. křižovatka Nad Lučinou  

x Pod Bažantnicí 1 ks
5. Na Pasekách – za podjezdem u Václavka 1 ks
6. U Důlňáku – před podjezdem  

u zahrádek 1 ks

Apelujeme, prosím, na vaši ohleduplnost – 
nedávejte do kontejnerů materiál, který tam 
nepatří. Do kontejneru nepatří popel z domác-
nosti, stavební suť a domovní odpad.

Občané našeho obvodu mohou dále 
využívat sběrné dvory v areálu býva-
lého statku v Bartovicích na ulici 
U Statku a v areálu bývalého koupaliště 
v Radvanicích na ulici Poláškova. Sběrné 
dvory jsou otevřeny: 04/2012–10/2012 
pondělí, středa, pátek od 15.00 hod. do 
18.00 hod., v sobotu od 08.00 hod do 12.00 
hod, 11/2012–04/2013 pondělí, středa, 
pátek od 14.00 hod. do 17.00 hod., v sobotu 
od 08.00 hod do 12.00 hod.

Ing. Štěpán Košťál, 
místostarosta městského obvodu

ÚKlIdOVá aKCe – podzim 2012

V tomto dílu představíme podnikatele 
Radima Mojžíška, který provozuje Restauraci 
Ještěrka v Bartovicích.

V říjnu to budou tři roky, co se Radim 
Mojžíšek dozvěděl, že vyhrál výběrové řízení 
na pronájem restaurace v Ozdravném centru 
Ještěrka. „Restauraci jsem musel zkulturnit 
a vybavit, protože tady kromě nábytku a baru 
nebylo vůbec nic. Netrvalo to dlouho, asi 
měsíc, protože už jsem měl všechno rozmyš-
lené,“ vzpomíná podnikatel na své začátky 
v Bartovicích.

Rodák z Ostravy, který v Bartovicích 
bydlí už 30 let, se do své mateřské obce vrá-
til po letech strávených na různých místech 
České republiky a v cizině. Je totiž vyučený 
kuchař, a tak své zkušenosti z gastronomie 
získával třeba v ostravských hotelech Imperial 
a Palác, kopřivnické Tatře, pracoval v Praze, 
Krkonoších, v Německu jako šéfkuchař. „Už 
se mi nechtělo cestovat. Narodil jsem se tady, 
mám tu rodiče a jsou tu lepší lidi než třeba 
v Praze,“ vysvětluje, proč se rozhodl podnikat 
právě v Bartovicích.

A že na kuchařinu nezanevřel, dokazuje i ve 
své restauraci. V pracovní dny tu připravuje tři 

druhy meníček, strávníci si mohou pochutnat 
i na minutkách, pizze, grilovaných kolenech, 
čerstvých zákuscích nebo na tataráku. Jak sám 
přiznává, nejraději vaří česká jídla, jako jsou 
svíčková nebo guláš. „Vařím skutečné hotovky, 
z kvalitních surovin. Když si u mě dáte hovězí 

vývar, tak je skutečně z kostí, a ne z kostky,“ 
zdůrazňuje Radim Mojžíšek a prozrazuje, že 
jídla připravuje sám. „Vařil jsem ve špičko-
vých hotelech, vím, jak to jídlo má vypadat, 
a prostě jsem nenašel nikoho, kdo by to dělal 
podle mých představ. Kuchařina je totiž podle 
mě poslání – když k tomu nemáte vztah, tak to 
nemůžete dělat,“ vysvětluje, proč každý den 
vstává v šest hodin, aby mohl v poledne serví-
rovat obědy.

V restauraci se ale jenom nevaří. „Čepujeme 
Ostravar, Radegast a letošní novinku 
Staropramen Cool Grep. Máme bohatý výběr 

nealka od firmy Pepsi, spoustu druhů káviček, 
míchaných nápojů, horkých drinků a čokolád. 
Zkrátka, u nás si určitě lidé vyberou, na co mají 
chuť, koneckonců děláme to pro ně,“ vypočítává 
majitel restaurace. Konají se tu různé akce, oslavy, 
svatby, štamgasti se tu mohou podívat na spor-
tovní zápasy v televizi a na velkoplošné projekci, 
od konce září tu mohou také sázet na výsledky 
sportovních zápasů na online terminálu Tipstar. 
Příjemné je také posezení na venkovní terase 
pod slunečníky, což ocenili návštěvníci hlavně 
v letošním horkém létě. Restaurace je propojena 
s Léčebným centrem Ještěrka, takže jeho návštěv-
níci také často  do restaurace zavítají, aby si dali 
něco dobrého k snědku nebo k pití.

Konkurence místních hospod se nebojí. 
„Lidé se musí sami rozhodnout, kam se posadí. 
Buď to budu dělat pořádně, nebo nijak. Nic 
mezi tím není,“ uzavírá Radim Mojžíšek.

PaedDr. Zuzana Sedláčková

RESTAURACE 
JEŠTĚRKA
Radim Mojžíšek
Za Ještěrkou 
629/1
Bartovice
Tel: 774 848 447, 
775 573 131
E-mail: moj-
zoun37@ 
centrum.cz

restauraci ještěrka provozuje radim mojžíšek
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Naši  jubilanti v říjnu 2012
Blahopřejeme!

Lérová Dana, Strachottová Dagmar, Sedlářová Jindřiška, Cabák Pavel, Žáček Ivan, 
Šmahajová Marie, Gacík Pavol, Vycudilík Jan, Břenek Josef, Šefránek Jiří, Čopjáková 

Štěpánka, Fehér Oldřich, Kuchtová Jarmila, Zvoníčková Alenka, Čajka Miroslav, Mertová 
Eva, Mihelová Gizela, Moskáĺová Terezia, Prášek Vladimír, Poláková Marie, Mimra Josef, 

Jančíková Vlasta, Lembasová Marie, Paseková Libuše, Swietonová Zdenka 
 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 příjmení a jméno oslavence.

Během 
půjčování

Pobočka KMO 
v Radvanicích – Říjnové 
pranostiky

Během 
půjčování

Pobočka KMO 
v Radvanicích – Zvíře ze 
ZOO Ostrava

2.10. 15.00 KD při DPS Bartovice – 
Výroční schůze

3.10. 13:45
Pobočka KMO 
v Radvanicích – Hříčky se 
slovíčky

3.10. 15.00 KD Radvanice – Světový 
den seniorů

4.10. 16.00 KD Bartovice – Den 
seniorů

9.10. 15.00 ZO SPCCH – výborová 
schůze

9.10. 15.00
Komise školství, mládeže 
a sportu – zasedací 
místnost

10.10. 15:0 43. schůze Rady MěOb 
RaB – kancelář starostky

10.10. 15:00 Kulturní komise – 
zasedací místnost

10.10. 15.00 Komise sociální-obřadní 
síň úřadu

12.10. 18.00 ČSV o.s. ZO Radvanice – 
Výborová schůze

16.10. 16:00 KD při DPS Bartovice – 
Den seniorů

17.10. 15.00
Komise životního 
prostředí – zasedací 
místnost

18.10.-
21.10.

ZO SPCCH – víkendový 
pobyt

18.10. 16:00 KD Bartovice-Jubilanti II. 
pololetí 

 19.10. 9:00-
17:00

ČZS Radvanice – Výstava 
dýní

19. 10.  17.00
ZŠ Vrchlického a 
Sokolovna - Haloweenský 
karneval

 20.10. 8:00-
12:00

ČZS Radvanice – Výstava 
dýní

22.10. 12.30-
13.45

Pobočka KMO 
v Radvanicích – Potemnělými 
ulicemi Ostravy

23.10. 15.00
44. schůze Rady MěOb 
RaB-kancelář starostky

25.10. 15:00
ZO SPCCH – beseda 
o Canisterapii

27.10. 10:00
Vítání občánků – obřadní 
síň úřadu

30.10. 15:00
KD při DPS Bartovice – 
Jubilanti II. pololetí

31.10. 15.00
KD Radvanice –  
Halloweenské odpoledne 
seniorů

v měsíci říjen

Kalendář
událost í

Starostka městského obvodu Radvanice 
a Bartovice vás zve na slavnostní vítání 
občánků 27. října 2012 v 10,00 hodin 
v obřadní síni zdejší radnice.

Vážení rodiče, pokud máte zájem o účast na 
slavnostním obřadu vítání občánků, dostavte 
se, prosím, v úřední dny na sekretariát Úřadu 
městského obvodu Radvanice a Bartovice 

(1. patro, č. dveří 15) s platným občanským prů-
kazem a rodným listem dítěte. 

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

Mgr. Šárka Tekielová, 
starostka

Pozvánka na vítání občánků

Přibližně stovka seniorů se sešla 20. září 
ve Společenském domě v Bartovicích, aby 
se zástupci městského obvodu oslavili svá 
významná životní jubilea.

Městský obvod, prostřednictvím svých 
zaměstnanců z odboru sociálních věcí a škol-
ství, připravil pro seniory odpoledne plné 
zábavy a pohoštění. Již při vstupu do nazdo-
beného sálu Společenského domu byli všichni 
oslavenci obdarováni kytičkami a malými 
dárky, které pro ně vyrobily děti ze Základní 
školy Vrchlického v Radvanicích. Po krátkém 
úvodu a přivítání přednesl svou gratulaci mís-
tostarosta Ing. Štěpán Košťál, který popřál 
jubilantům pevné zdraví a také dobrou zábavu 
u připraveného programu. Poté již na pódium 
přitančily mažoretky z Paskova. Tyto dámy 
předvedly, že tanec není výsadou jen náctile-
tých a může přinášet radost z pohybu v každém 
věku. Jejich vystoupení představilo pestrou 
směs žánrů, která byla završena dynamic-
kým kankánem. Svou zručnost a kreativitu 
předvedl také Filuta, klaun z Balónkova. 

Z kalifornských žížal (tak nazýval své balónky) 
postupně vykouzlil různá zvířátka, od myšky 
až po žirafu. Vrcholem jeho tvorby pak byla 
gigantická chobotnice nebo speciální květina 
„láskovník obecný“. Filuta se o své výtvory 
nesobecky rozdělil s účastníky a bylo vidět, že 
jeho představení není určeno jen dětem, kterým 
své kejkle obvykle předvádí. Po kulturním 
vystoupení si jubilanti vychutnali pohoštění. 
Nechyběl také tradiční dort, jehož rozkrojení 
se odhodlaně ujal místostarosta Ing. Štěpán 
Košťál. Jeho zkušenost v krájení, kterou získal 
již v loňském roce, byla již na první pohled 
patrná. Jeho řez byl čistý a rovný. Pak už nezbý-
valo, než skvělý dort rozdělit mezi všechny 
oslavence.

Z reakcí jubilantů bylo patrné, že se jim akce 
líbila. Ocenili možnost širokého setkání a taky 
zájem, který o ně projevují představitelé měst-
ského obvodu.

Bc. Daniel Novák, odbor SVaŠ

jubilanti se sešli ve Společenském 
domě v Bartovicích

Mažoretky z Paskova  Q

Dort jubilantům nakrojil místostarosta Ing.  Q

Štěpán Košťál. Fota: Bc. Daniel Novák
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Dne 21. 10. 2012 vzpomeneme 
nedožité 70. narozeniny a zároveň 
3. výročí úmrtí milovaného manžela, 

tatínka a dědečka pana 

Zdeňka Šlosarčíka 
z Ostravy-Bartovic. S láskou a úctou 
vzpomínají manželka Věra, syn Luděk, 
dcera Lenka, vnučka Terezka a celá 

rodina.

Dne 18. 9. 2012 jsme vzpomněli 
1. smutné výročí úmrtí paní

 Naděždy Sochacké 
z Ostravy-Radvanic. 

Zároveň dne 25. 10. 2012 vzpomeneme 
její nedožité 73. narozeniny. 

Jak krásné by bylo osobně Ti blahopřát, 
teď můžeme jen kytičku na 

hrob Ti dát 
a s bolestí v srdci na Tebe 

vzpomínat. 
S láskou a slzami v očích 

vzpomíná manžel 
s rodinou. 

Nikdy nezapomeneme. 

Dne 25. 10. 2012 vzpomeneme  
již 3. smutné výročí, kdy nás navždy 

opustila 
paní 

Anna Kaniová, 
roz. Kirschnerová z Radvanic.  
S láskou vzpomínají dcera Sylva  

a sestra Věra.

Památka zesnulých 
v Husově sboru
Otevření Husova sboru ve dnech  
vzpomínek na zesnulé:
Pondělí  29. 10. 2012  10:00–17:00 hod.
Čtvrtek   1. 11. 2012  9:00–16:00 hod.
Pátek   2. 11. 2012  9:00–16:00 hod.
Sobota  3. 11. 2012  9:00–16:00 hod.
Neděle  4. 11. 2012  7:40–16:00 hod. 
Vzpomínkové bohoslužby v Husově sboru:
Čtvrtek  1. 11. 2012  16:00 hodin
Neděle   4. 11. 2012  8:00 hodin
Telefon: 775 092 801
e-mail: husiti.radvanice@email.cz

Výstava vyřezávaných 
a zdobených dýní

Žáci našich škol i letos potěší naše oko svými 
nápaditě vyřezávanými a zdobenými dýněmi, 
cuketami aj. Výstava se uskuteční v pátek 
19. října 2012 od 9.00 do 17.00 hod. a v sobotu 
20. října od 8.00 do 12.00 hod. Bude možno si 
opět zakoupit suchou květinovou vazbu žáků 
speciální střední odborné školy. Vyzýváme 
hlavně rodiče, ať se přijdou podívat, jak šikovné 
mají děti. Komu zbudou dýně, cukety nebo 
patizony, věnujte je na naši výstavu ve středu 
odpoledne nebo sobotu odpoledne do budovy 
zahrádkářů (vedle hasičů) do 10. 10. 2012.

Za spolupráci s veřejností děkuje  
výbor ZO ČZS Ostrava-Radvanice

Pomoc obětem kriminality v našem městě 
nabízí občanské sdružení Bílý kruh bezpečí. Jeho 
služeb využívají občané Ostravy a přilehlého 
regionu již 15 let. Služby mohou využít nejen 
samotné oběti trestné činnosti, ale rovněž svědci 
trestné činnosti nebo pozůstalí po obětech. 

Poskytované služby jsou bezplatné, diskrétní 
a nestranné. Služba je vždy zajišťována psy-
chosociálním a právním poradcem. V poradně 
je možno získat především právní informace, 
čerpat psychosociální pomoc a emocionální 
podporu. Ve velmi závažných případech Vám 
můžou odborníci z BKB poskytnout např. 
i doprovod k soudu nebo pomůžou se získáním 
finančního odškodnění od státu nebo z nadač-
ních fondů apod. Poradna rovněž na zakázku 
realizuje přednáškovou činnost a distribuuje 

materiály v rámci prevence kriminality. Součástí 
poradny BKB v Ostravě je rovněž Intervenční 
centrum pro osoby ohrožené domácím násilím – 
specializovaná poradna, která se zaměřuje na 
prevenci a pomoc obětem domácího násilí. 

Ostravská poradna BKB, o. s., pro oběti 
trestné činnosti sídlí v Domě kultury města 
Ostravy na adrese 28. října 124 v Ostravě a je 
v provozu bez objednání každé úterý a středu 
od 16 do 18 hodin, tel. kontakt je 597 489 204, 
email bkb.ostrava@bkb.cz. 

Více informací o činnosti sdružení, mate-
riály pro laickou i odbornou veřejnost a další 
informace můžete získat na www.bkb.cz. 

Provoz poradny je finančně zajišťován 
MPSV ČR a statutárním městem Ostrava.

Bílý kruh bezpečí 

Pomoc obětem kriminality v Ostravě 

Městská policie Ostrava zve na další 
z letošních bezplatných kurzů, které pořádá 
v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná 
se ve středu 31. října 2012 od 16:00 hodin. 
Místem konání bude budova na ul. Hlubinské 
6 v Moravské Ostravě (bývalé ředitelství 
městské policie). Říjnové téma setkání 
s občany jsme nazvali Nebezpečný internet. 
Hovořit se bude o možných rizicích pro děti 
i dospělé, kteří se na internetu pohybují, ať 
už ve vztahu k seznamování se, chatování, 
stahování filmů a hudby i programů, probírat 
se bude i kyberšikana. Samozřejmě nebude 
chybět oblíbená sebeobrana

Městská policie Ostrava

Kurz pro veřejnost
Vzpomínka

dne 29. 10. 2012 si připomeneme 
5. výročí úmrtí paní 

MILENY 
KALOČOVÉ, 

vedoucí pošty  
v Ostravě-Radvanicích. 

S láskou a úctou vzpomínají 
dcery Šárka a Simona 

s rodinami.

Městská policie Ostrava nabízí zájemcům 
možnost evidence jízdního kola. Při nahlášení 
ztráty či odcizení takto evidovaného jízdního 
kola je informace předána strážníkům ve 
výkonu služby, kteří mohou svou pozornost 
zaměřit příslušným směrem a v případě, že 
na kolo odpovídající popisu toho odcizeného 
narazí, mohou učinit náležitá opatření vedoucí 
k vrácení kola právoplatnému majiteli.
Při samotné evidenci zájemce předkládá:
-   jízdní kolo, které bude zaevidováno 
-  občanský průkaz nebo jiný odpovídající 

doklad totožnosti
-  doklad o způsobu nabytí jízdního kola (např. 

doklad o koupi, faktura, stvrzenka o zapla-
cení, kupní smlouva apod.)

-  pokud nelze doložit doklad o koupi, je 
možno tento nahradit čestným prohlášením 
o způsobu nabytí jízdního kola

O evidenci kola může požádat pouze osoba 
starší 15 let.v Občan po zaevidování kola obdrží 
nálepku se znakem Městské policie Ostrava a 
s informací, že jízdní kolo je v evidenci měst-
ské policie. Při krádeži takto zaevidovaného 
jízdního kola je třeba informovat pracoviště 
městské policie, kde bylo kolo zaevidováno. 
Bližší informace jsou k dispozici na interneto-
vých stránkách Městské policie Ostrava www.
mpostrava.cz. 

Městská policie Ostrava

evidence jízdních kol u městské policie
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Od roku 1949 se již pravidelně dne 
9. září slaví Den horníků, tedy významný 
den původně zřejmě založený u příleži-
tosti 700. výročí vydání jihlavského hor-
ního práva. A protože má městský obvod 
také bohatou hornickou minulost, neměli 
bychom na tento významný den zapomínat. 
Z tohoto důvodu se dne 7. září sešla paní 
starostka spolu s panem místostarostou 
a dalšími občany u památníku PTP před 
budovou ZŠ Vrchlického, aby vzpomenuli 
na všechny, kteří zde v rámci PTP nedob-
rovolně pracovali, a k památníku položili 
kytici.

Jan Maceček ,
odbor OaVV

Bartovické vinobraní
Společenský dům v Ostravě-Bartovicích 

chystá na ukončení vinařské sezony dne 
20. října 2012 od 10 hodin Bartovické vino-
braní. Sjede se několik vinařství z Jižní 
Moravy a připojí se také prodejci zahranič-
ních vín, zejména z provincií Francie a Itálie. 
Sortiment vína bude doplněn o stánkový pro-
dej občerstvení, sladkostí a dalších produktů. 
Je připraven doprovodný kulturní program 
pro děti i dospělé. Tradičně k vinobraní 
patří lidová a cimbálová muzika, kterou 
vystřídá oldies party. Akce by měla proběh-
nout venku, avšak v případě nepříznivého 
počasí je vše připraveno uvnitř v prostorách 
společenského domu. Neváhejte a přijďte se 
pobavit.

Ing. Kateřina Tomanová

Uctění dne horníků

Od 1. ledna 2011 nabyl účinnosti nový před-
pis, kterým je nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o 
podmínkách požární bezpečnosti při provozu 
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (dále jen 
„nařízení vlády“). 

Dle § 1 výše citovaného nařízení si každý 
musí počínat tak, aby při provozu komína a kou-
řovodu (dále jen spalinová cesta) a spotřebiče 
paliv nedocházelo ke vzniku požáru. Cílem 
nařízení vlády je vést občany k odpovědnosti za 
vlastní majetek. Nařízení vlády stanovuje, kdy 
bude nutné revizi spalinové cesty provést, a pře-
devším kdo je oprávněn tyto revize provádět. Dle 
nařízení vlády již nebude probíhat pouze čištění 
komínu ze střechy do neúčinné výšky komína 
o délce 1/10 účinné výšky komína, ale jde 
o kontroly a čištění spalinových cest, kdy osoba 
odborně způsobilá (živnost v oblasti kominictví) 
kontroluje celou spalinovou cestu, tzn. od spali-
nového hrdla spotřebiče až do volného ovzduší. 
Spalinová cesta je kontrolována a čištěna osobou 
odborně způsobilou (držitelem živnostenského 
oprávnění v oboru kominictví) a to podle druhu 
paliva připojeného spotřebiče a výkonu spo-
třebiče 1 až 3 x ročně (viz příloha č. 1 nařízení 
vlády). Např. u spotřebičů na plynná paliva 
připojených ke spalinové cestě se bude kontrola 
a čištění provádět 1 x ročně. V případě připoje-
ných spotřebičů na pevná paliva bude o četnosti 

rozhodovat především výkon připojeného spo-
třebiče a druh provozu. Čištění spalinové cesty 
sloužící pro odvod spalin od spotřebiče do 50 kW 
včetně je možné provádět svépomocí. Právnická 
nebo fyzická osoba provádějící čištění musí 
učinit zápis do požární knihy nebo jiné provozní 
dokumentace, kterou předloží odborně způso-
bilé osobě při provádění kontroly. 

Další novinkou v nařízení vlády je povin-
nost odborně způsobilé osoby, která při kont-
role, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí 
nedostatky, které bezprostředně ohrožují 

požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek 
osob a které nelze odstranit na místě, nepro-
dleně oznámit tuto skutečnost písemnou cestou 
v případě nedostatků způsobených nedodrže-
ním technických požadavků na stavbu přísluš-
nému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků 
týkajících se nedodržení požadavků na požární 
bezpečnost orgánu státního požárního dozoru.

Lidé mají také možnost požádat o dotaci na 
výměnu starého kotle za nový. Lidé si budou 
moci rozdělit až 50 milionů korun. Na tzv. kot-
líkovou dotaci přispěly i soukromé firmy - pěti 
miliony přispěl ArcelorMittal Ostrava, po dvou 
milionech OKD a Třinecké železárny, milion 
věnoval ČEZ.

Pavla Kolářová, odbor SŘDaŽP

Komíny je třeba před zimou zkontrolovat

Tak si sami zatápíme. Fotografie pořízena  Q

dne 23. 9. 2012 kolem 16. hodiny na ulici Světlá 

v Ostravě-Radvanicích. Foto: Mgr. Šárka Tekielová

Na plenárním zasedání 
ve Štrasburku byl 11. 9. 2012 
oficiálně jmenován novým 
europoslancem za Českou 
republiku Vojtěch Mynář. 
Nastupuje do své funkce po 
v červenci zesnulém Jiřím 
Havlovi a zařadí se tak 
do sedmičlenné delegace 
českých poslanců sociálně 

demokratické frakce. 
Vojtěch Mynář bude působit ve dvou par-

lamentních výborech – Rozpočtovém výboru 
a Výboru pro kontrolu. Zároveň obsadí křeslo 
v Delegaci Evropského parlamentu pro vztahy 
s Běloruskem. Ke svému jmenování europo-
slanec Mynář uvedl: „Do Evropského parla-
mentu přicházím se zkušenostmi především 
z regionální politiky. Osobně v tom vidím 
skutečně vysokou přidanou hodnotu. Rád 
bych unijní politiku a EU jako celek občanům 
Moravskoslezského kraje přiblížil. Kromě 
rozpočtové problematiky jsou mými dlouho-
dobými tématy životní prostředí a doprava, 
propojování a komplexní řešení na evropské 
úrovni se zde přímo nabízí.“   (RED) 

zastupitel obvodu je 
novým europoslancem

máte se čím pochlubit? 
Vystavujte 
na Černé louce

Zahrádkářská výstava ovoce, zeleniny 
a květin se bude konat na ostravské Černé 
louce od 5. do 7. října. Pokud se máte 
čím pochlubit, přineste své exponáty ve 
středu 3. 10. 2012 od 14.00 do 17.00 hodin 
do spolkové místnosti ČZS v Ostravě-
Radvanicích (vedle hasičů). Po výstavě 
vrátíme!

ZO ČZS Ostrava-Radvanice

Pozvání na koncerty 
vážné hudby

Od října opět začíná série koncertů vážné 
hudby v podání studentů Janáčkovy konzerva-
toře a Gymnázia v Ostravě se slovním doprovo-
dem pana MgA. Jiřího Bystroně. Příznivce této 
hudby rádi přivítáme v obřadní síni radnice 
městského obvodu Radvanice a Bartovice ve 
dnech 23. října, 20. listopadu a 11. prosince 
vždy od 17 hodin. Srdečně Vás všechny zveme.

Jan Maceček, odbor OaVV 
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Uzávěrka příštího 
čísla: 18. 10. 2012

V úterý 11. září žáci naší školy zhlédli pře-
hlídku cvičených dravých ptáků. Toto datum 
je pro naši školu v tomto roce významné. Akce 
se konala přesně v den 85. výročí založení naší 
školy. Již původní název školy – Měšťanská 
škola Františka Sokola Tůmy – napovídá, 
proč se konala na sokolovně ukázka sokol-
níků se sokoly. Tato akce proběhla na zdejší 
Sokolovně a dravci byli přivezeni ze společ-
nosti na ochranu dravých ptáků Zayferus. 
Žáci se nejdříve seznámili se všemi dravci, 
kteří zde byli přivezeni. Po tomto teoretickém 
výkladu se sokolníci ptali dětí na různé otázky 
a za správné odpovědi získaly zajímavé dárky 
(pexesa, leporela či kalendář s obrázky dravých 
ptáků). Následovala nejzajímavější část celého 
programu, a to předvádění lovu a letu dravců, 
viděli jsme neslyšný let sov, jak loví poštolka 
kořist za letu a neuvěřitelný let předvedlo 

karančo, které více chodí, než létá. Tato akce 
byla nejen zajímavá, ale i poučná.

Mnohokrát děkujeme TJ Sokol Radvanice 
za vstřícnost a ochotu, se kterou nám umožnili 
akci k 85 letům školy uspořádat v prostoru 
svého hřiště.

Lucie Linhartová, žákyně IX. A a vedení ZŠ 
Vrchlického

Přehlídka dravců na sokolovně Honba za pokladem
Honbu za pokladem s naší školní družinou 

nám paní vychovatelka Lenka Laštuvková 
připravuje vždy na konci školního roku. Letos 
se konala v pátek 15. 6. 2012 odpoledne a byla 
úplně jiná. Starší kamarádi se totiž těšili na 
tábor a začali hovořit o morseovce. Tak jsme 
se domluvili, že letos si trochu více potrápíme 
mozečky. Nejdříve jsme se asi týden v dru-
žině učili morseovku a základy šifrování. 
Paní vychovatelka pak vyvěsila 17 úkolů na 
školním hřišti. Všechna zadání byla napsaná 
šiframi. Bojovaly tam dvě družiny proti sobě: 
Vodníci a Piráti. Každý úkol musel plnit jiný 
člen družinky. Úkolů bylo 17 – zarecitovat 
báseň, vybarvit domeček, hodit tenisák do 
krabice, míč do koše, jít s míčkem na lžičce, 
zatančit naši nacvičenou sestavu a další úkoly. 
Šifry nám potrápily hlavičky, ale byly zábavné. 
Pokladem byl letos dort, který upekla maminka 
Pavelová a byl moc dobrý. Takových veselých 
zážitků by mohlo být více.

Patrik Rác, žák V. A, ZŠ Vrchlického

V novém prostředí 
noví kamarádi

Nový školní rok 2012/2013 jsme v Mateřské 
škole Ostrava-Radvanice zahájili slavnostněji než 
jindy. Všechny přicházející děti do mateřské školy 
vstoupily do zcela nového prostředí, po rekon-
strukci vzhlednějšího, příjemnějšího, moderněj-
šího. Na dětech i jejich rodičích bylo vidět, že se na 
nové prostory školky už moc těšili. 

Děti se přivítaly s novými kamarády a také 
i s učitelkami. Nevynechali jsme samozřejmě 
náš uvítací rituál, a to letos v podobě uvítání 
dětí Myškou Klárkou a Veverkou Zuzkou 
(Divadlo Myšky Klárky a Veverky Zuzky). 
Během dopoledne děti čekala také pohádka 
„Myška Klárka poprvé ve školce“. 

Školní rok jsme nastartovali příjemně 
a vesele. Všem našim dětem z mateřské školy 
tedy přejeme po celý školní rok spoustu kama-
rádů, zajímavých zážitků, zábavy a zaměst-
nancům hodně trpělivosti, spokojenosti 
s vykonávanou prací a dobrou pohodu po celý 
školní rok.  Bc. Martina Stankušová

V období letních prázdnin proběhla rekon-
strukce v MŠ v Radvanicích (informace na 
první straně RaB novin). Týkala nejen nové 
elektroinstalace, vody, zabezpečovacího zaří-
zení, sociálního zařízení, sklepních prostor, ale 
i celého vnitřního řešení interiéru. Bylo reali-
zováno nové dispoziční řešení tříd, které má za 
úkol přinést kvalitnější způsob práce a hlavně 
přispěje k bezpečnosti dětí ve všech třídách. 
Zlepšily se rovněž podmínky pro zaměst-
nankyně, které mají novou šatnu. S napětím 

očekávali nejen všechny pracovnice MŠ, děti, 
ale hlavně rodiče, zda se rekonstrukce zvládne 
v termínu a zda nové řešení a uspořádání tříd 
bude úspěšné a vytvoří takové podmínky, 
které jsou nezbytné pro příjemný, bezpečný 
a radostný pobyt dětí v MŠ. Již chybí jen dopl-
nit prostory výzdobou, která bude především 
z vlastních výrobků a výrobků dětí. A jak se 
rekonstrukce podařila, můžete vidět na foto-
grafiích na poslední straně RaB novin. 

Dana Lérová – ředitelka MŠ

mateřská škola po rekonstrukci

V pondělí 3. záři se po velkých prázdninách 
opět otevřely dveře Mateřské školy Ještěrka 
v Bartovicích, aby přivítaly sedmdesát šest dětí. 

Po příchodu do mateřské školy byly děti roz-
děleny do svých tříd, kde je přivítala nejen paní 
ředitelka Táňa Krumniklová, ale také jejich 
paní učitelky. Všechny jim společně popřály, 
aby se jim ve školce líbilo a aby si zde našly 
spoustu nových kamarádů. Po slavnostním při-
vítání se děti seznámily formou hry s prostory 
mateřské školy, s třídou, kterou budou navště-
vovat, a s hračkami, se kterými si budou hrát. 

I přesto, že ranní příchod dětí byl doprovázen 
pláčem a slzičkami strachu, tak se během dne 
proměnil na krásný dětský úsměv, a to díky paním 

učitelkám, které ví jak děti rozveselit. A tak jedi-
ným přáním učitelského kolektivu je, aby děti šly 
každý den do školky s úsměvem na tváři.

MŠ Ještěrka

Hola, hola školka volá

Statutární město Ostrava vydalo Obecně závaz-
nou vyhlášku č. 7/2012, o stanovení koeficientu pro 
výpočet daně z nemovitostí. Tato vyhláška nabývá 
účinnosti dnem 1. ledna 2013. Znění ceé vyhlášky 
najdete na http://www.radvanice.ostrava.cz/cs/
radnice/uredni-deska/138-2012/000138.pdf. Podle 
informace z finančního úřadu občané, kteří podali 
přiznání k dani z nemovitostí v dřívějších letech 
a kteří budou dotčeni změnou obsaženou v této 

vyhlášce, nemusí podávat nové daňové přiznání, 
změna bude provedena automaticky finančním 
úřadem. Dostanou pouze složenku na jinou částku, 
než byli zvyklí.

Občané, u nichž dojde k jiné změně, napří-
klad prodej – koupě nemovitosti, musí přiznání 
samozřejmě podat v souladu s ustanoveními 
zákona o dani z nemovitostí.

Ing. Renáta Spěváková, vedoucí odboru FaR 

Informace k vydání Obecně závazné vyhlášky 
města Ostravy, kterou se stanoví koeficient 
pro výpočet daně z nemovitostí



PrOGram 
SPOleČeNSKÉHO dOmU V OSTraVĚ-BarTOVICÍCH řÍjeN 2012
 1. Pondělí Otevřen KLUB BARAK 

V prostorách bývalého motobaru nově otevřen klub 
nejen pro mladé. BARAK – Bartovicko-radvanický 
klub. Kultura, koktejly, zábava.

 2. Úterý ZUMBA 
Opět zumbíme! V 18:30 hodin, hlavní sál.  
Cena 60  Kč.

 3. Středa ZE ČTENÁŘE SPISOVATELEM 
Motivační projekt pro začínající spisovatele – laiky 
i odborníky. Napište si svou vlastní knihu pro osobní 
či komerční účely. Pomůžeme ji vydat.

 4. Čtvrtek ZE ČTENÁŘE SPISOVATELEM 
Motivační projekt pro začínající spisovatele – laiky 
i odborníky. Napište si svou vlastní knihu pro osobní 
či komerční účely. Pomůžeme ji vydat.

 5. Pátek ZE ČTENÁŘE SPISOVATELEM 
Motivační projekt pro začínající spisovatele – laiky 
i odborníky. Napište si svou vlastní knihu pro osobní 
či komerční účely. Pomůžeme ji vydat.

 6. Sobota Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní 
Výuka od 9 do 16 hodin.

 7. Neděle Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní 
Výuka od 9 do 16 hodin.

 8. Pondělí Předprodej vstupenek na Josefa Aloise 
Náhlovského 
Zahájen předprodej od 8 do 16 hodin. Představení 
13. 11. v 18 hodin, cena 200 Kč.

 9. Úterý ZUMBA 
Opět zumbíme! V 18:30 hodin, hlavní sál.  
Cena 60  Kč.

10. Středa Výukové semináře 
Výuka od 9 do 16 hodin.

11. Čtvrtek ZE ČTENÁŘE SPISOVATELEM 
Motivační projekt pro začínající spisovatele – laiky 
i odborníky. Napište si svou vlastní knihu pro osobní 
či komerční účely. Pomůžeme ji vydat.

12. Pátek ZE ČTENÁŘE SPISOVATELEM 
Motivační projekt pro začínající spisovatele – laiky 
i odborníky. Napište si svou vlastní knihu pro osobní 
či komerční účely. Pomůžeme ji vydat.

13. Sobota Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní 
Výuka od 9 do 16 hodin.

14. Neděle Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní 
Výuka od 9 do 16 hodin.

15. Pondělí ZE ČTENÁŘE SPISOVATELEM 
Motivační projekt pro začínající spisovatele – laiky 
i odborníky. Napište si svou vlastní knihu pro osobní 
či komerční účely. Pomůžeme ji vydat.

16. Úterý ZUMBA 
Opět zumbíme! V 18:30 hodin, hlavní sál.  
Cena 60  Kč.

17. Středa ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA 
Pohádka s Janem Přeučilem a Evou Hruškovou. 
Vystoupení pro MŠ a ZŠ, 
v 10 hodin. Vstupné 30 Kč

18. Čtvrtek Výukové semináře 
Výuka od 9 do 16 hodin.

19. Pátek ZE ČTENÁŘE SPISOVATELEM 
Motivační projekt pro začínající spisovatele – laiky 
i odborníky. Napište si svou vlastní knihu pro osobní 
či komerční účely. Pomůžeme ji vydat.

20. Sobota BARTOVICKÉ VINOBRANÍ  
V 10 hodin, bohatý program, cimbálovka, lidovky, 
oldies party, občerstvení, tombola. Vstupné 20 Kč. 
Za nepříznivého počasí se veselíme uvnitř!

21. Neděle Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní 
Výuka od 9 do 16 hodin.

22. Pondělí Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní 
Výuka od 9 do 16 hodin.

23. Úterý ZUMBA 
Opět zumbíme! V 18:30 hodin, hlavní sál.  
Cena 60  Kč.

24. Středa ZE ČTENÁŘE SPISOVATELEM 
Motivační projekt pro začínající spisovatele – laiky 
i odborníky. Napište si svou vlastní knihu pro osobní 
či komerční účely. Pomůžeme ji vydat.

25. Čtvrtek Výukové semináře 
Výuka od 9 do 16 hodin.

26. Pátek Výukové semináře 
Výuka od 9 do 16 hodin.

27. Sobota Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní 
Výuka od 9 do 16 hodin.

28. Neděle Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní 
Výuka od 9 do 16 hodin.

29. Pondělí ZE ČTENÁŘE SPISOVATELEM 
Motivační projekt pro začínající spisovatele – laiky 
i odborníky. Napište si svou vlastní knihu pro osobní 
či komerční účely. Pomůžeme ji vydat.

30. Úterý ZUMBA 
Opět zumbíme! V 18:30 hodin, hlavní sál.  
Cena 60  Kč.

31. Středa Výukové semináře 
Výuka od 9 do 16 hodin.

Změna programu vyhrazena. Provozní doba pondělí–pátek od 8:00 do 16:30 hodin. 
Informace: tel. 603 142 068, e-mail: kulturak.bartovice@email.cz, www.kulturak-
bartovice.cz, na facebooku: Společenský dům v Ostravě-Bartovicích. Jsme chrá-
něným pracovištěm pro osoby se zdravotním postižením. Statutární město Ostrava 
nás podpořilo dotací ze svého rozpočtu. Podporuje nás městský obvod Radvanice 
a Bartovice.

KOMINICTVÍ RADOVAN
Radovan Polakovič, IČO: 74447971,  

tel.: 605 379 799, 
e-mail: kominictviradovan@seznam.cz 

Nabízím Vám: 
•	 Pravidelnou	kontrolu	spalinových	cest	dle	vyhlášky	
č.	91/2010	Sb.	se	zprávou	o	provedení	kontroly	

•	 Čištění	komínů	a	kouřovodů	
•	 Vložkování	komínů	(na	tuhá,	kapalná	i	plynná	paliva)	
nerezovými	vložkami	

•	 Opravy	komínů	(např.	sanace	komínových	hlav)	

Koupím rodinný dům 
v	Radvanicích	nebo	v	Bartovicích	

a	okolí.	
Mob. 605 440 796.



Výkup papíru a lepenky 
Sběrna	kovového	odpadu	a	barevných	kovů	rozšířila	 

své	služby	o	výkup	papíru	a	lepenky	 
(časopisy,	noviny,	letáky	apod.).	

Otevírací	doba	
Po–Pá	8–18	hod.,	So	8–14	hod.	

SENDY KOVY s.r.o. 
Lihovarská	1432/84,	Ostrava-Radvanice	

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava pro-
vedly v období květen–červen letošního roku 
kompletní vyčištění místních komunikací ve 
správě městského obvodu Slezská Ostrava, 
Radvanice – Bartovice a letos poprvé také ve 
Vratimově a v Šenově.

Čištění bylo provedeno nejmodernějším 
zametacím vozem Mercedes – Scarab, zvaným 
„Mýval“, vybaveným vysokotlakou mycí lištou 
a schopným zachytit i drobné prachové částice 
PM10. V uvedených lokalitách bylo vyčištěno 
celkem 409 km místních komunikací. Mýval 
přitom najezdil více než 960 km (každá silnice 
se musí projet 2x – tam a zpátky), spotřeboval 
téměř 300 m³ vody a posbíral více než 400 tun 
prachu.

Toto tzv. nadlimitní čištění mohlo být 
realizováno díky sponzorské podpoře firmy 
ArcelorMittal Ostrava a.s., která výše zmíně-
ným obvodům, resp. obcím poskytla finanční 
prostředky na úhradu nákladů na čištění míst-
ních komunikací a obvodů, které jsou nejbliž-
šími sousedy firmy a nejvíce tak trpí zvýšenou 
prašností z její produkce.

Posbíráním 400 tun prachu z těchto 
komunikací, který by jinak po každém pro-
jetí automobilu vířil vzduchem a škodil tak 
kolemjdoucím, v neposlední řadě tamním 
obyvatelům, tak přispělo k zlepšení životního 

prostředí, za což patří dík všem, kteří se o to 
zasloužili.

Je to bohužel akce, která se díky sponzor-
ství firmy ArcelorMittal Ostrava a.s. koná 
pouze jednou ročně (pro Slezskou Ostravu 
a Radvanice – Bartovice již potřetí) – z hlediska 
zlepšení životního prostředí by jistě přispělo 
k snížení prašnosti zavést s ohledem na pod-
mínky Ostravska, pravidelné čištění komu-
nikací (např. 1x měsíčně), protože prach na 
silnici, jenž je po projetí automobilem zvedán 
a vířen vzduchem, je jedním z nejvíce obtěžu-
jících faktorů, které lidem způsobují dýchací 
potíže. A prach na silnice sedá každý den.

Ing. Pavel Kollár, předseda představenstva 
Technických služeb, a.s., Slezská Ostrava

Čisticí vůz mýval snižoval 
prašnost v obvodu

BRAMBORÁKOVÝ 
VÍKEND

20.–21. 10. 2012 
V RESTAURACI

ŠENOVSKÁ BAŠTA
Přijďte	ochutnat	tradiční,	
klasické,	ale	hlavně	české	

bramboráky.
Rezervace	stolů	 

na	tel.	603	53	00	68.

V listopadu připravujeme:
Svatomartinská husa

a mladé víno 2012
www.senovskabasta.cz

e-mail:	 
senovskabasta@seznam.cz

SLEVOVÝ 
KUPON

50 KČ
V PIZZERII U KRTEČKA

OBJEDNÁVKA	 
NA	TEL.	603	50	11	11	

Slevu	lze	uplatnit	pouze	
pro	rozvoz	a	při	minimální	
objednávce	2	ks	pizz.
www.senovskabasta.cz

e-mail:	 
senovskabasta@seznam.cz

Kupon	vystřihněte	
a	odevzdejte	při	placení

Dne 3. 9. 2012 jsme slavnostně zahájili 
školní rok 2012/2013. Do lavic letos zasedlo 
287 žáků a žaček. Do první třídy přišlo se záři-
vým úsměvem na tváři 43 dětí. V Radvanicích 
to bylo 30 prvňáčků a v Bartovicích 13 prv-
ňáčků.

Úspěšný start do nového školního roku 
přišla malým školákům popřát paní ředitelka 
Mgr. Hana Ostřanská a zástupce z obce Mgr. 
Irena Kopciuchová, vedoucí sociálního odboru 
a školství. Děti dostaly kytičku od Mgr. Hany 
Němcové a měly ohromnou radost z balíčků se 
školními pomůckami, které našly na lavicích 
spolu s moudrou sovičkou. Tu darovala za LDN 
paní Pišťáčková. Od SRPŠ dostali malí žáčci 
pytlík na pomůcky a od RBP drobnosti do 
aktovky. Všem sponzorům mnohokrát děku-
jeme a prvňáčkům ještě jednou přejeme, aby 
vykročili správnou nohou a aby se jim po celý 
školní rok dařilo.  Vedení ZŠ Vrchlického

Foto: Mgr. Martina Linhartová

Přivítání prvňáčků 
na zŠ Vrchlického

drakiáda
Sbor dobrovolných hasičů Radvanice  ve 

spolupráci s městským obvodem Radvanice 
a Bartovice pořádají dne 14.10.2012 od 13:00 
hod. na ul. Pastrňákova v Ostravě-Radvanicích 
již 5. ročník drakiády. Srdečně zveme všechny 
malé i velké příznivce.
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