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Vážení spoluobčané, 
blíží se konec roku a tím i doba, kdy se zamýš-
líme nad tím, co všechno se nám za uplynulý rok 
v městském obvodě povedlo. Nebylo toho málo.

Už v prvních lednových dnech jsme na ZŠ 
Vrchlického předávali dětem nové zrekonstru-
ované šatny ve sklepních prostorách školy, kde 
proběhla zároveň sanace zdiva. V průběhu roku 
jsme zároveň po 35 letech opravili i střechu školy, 
která byla v havarijním stavu a kterou do budovy 
zatékalo. 

V průběhu letních prázdnin prošla velkou 
rekonstrukcí i MŠ Slunečnice na Těšínské ulici 
v Radvanicích. Stavební úpravy byly nezbytné 
kvůli zajištění bezpečnosti a dodržení hygienic-
kých předpisů. Celá školka se rozsvítila barvami, 
děti se mohou vydovádět v úplně nových hernách, 
modernizací prošlo sociální zařízení a umývárny. 

V minulém období proběhla rekonstrukce MŠ v 
Ostravě-Bartovicích, tedy dnes můžeme říci, že 
máme obě předškolní zařízení našeho obvodu 
zcela moderní a zářící barvami.

Tím však opravy objektů v městském obvodě 
neskončily. V současné době se dokončuje velká 
rekonstrukce obytného domu na Třanovského 
ulici, který se neopravoval od doby, co byl 
postaven, tedy po válce. Hodně úsilí, které jsme 
opravě věnovali, se vyplatilo a už nyní můžete 
vidět, jak se jeho podoba změnila k nepoznání. 
Vzhled a stav všech bytových domů si samo-
zřejmě zaslouží více, proto hodláme v celkových 
rekonstrukcích pokračovat. Výhodou nebude jen 
úspora finančních prostředků, ale také komfort 

starostka městského obvodu 
srdečně zve na 
rOzsVÍceNÍ 
VÁNOČNÍHO sTrOmU
Vážení spoluobčané,  
ráda bych Vás tímto pozvala na slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu před budovou 
radnice městského obvodu, které se uskuteční 
ve středu 19. 12. v 17.30 hodin. Společně 
s dětmi si zazpíváme písně s vánoční temati-
kou a děti do 15 let, které mají bydliště v měst-
ském obvodu, budou mít možnost „napsat 
Ježíškovi“. Na předem připravené kartičky 
můžou napsat jedno své přání (v hodnotě 
do cca 1 500 Kč) a vhodit jej do poštovní 
schránky „pro Ježíška“. Tři šťastné na místě 
vylosujeme a jejich přání se pokusíme spl-
nit a přivezeme dárek přímo k Vám domů. 
Překvapení v podobě dárku čeká také na 
jednoho vylosovaného rodiče. Rádi bychom 
tímto přispěli k pohodové vánoční atmosféře 
a dali Vám příležitost aspoň na chvíli vydech-
nout v tom pravidelném předvánočním shonu.

Program:
od 16:30 hodin – Klauni z Balónkova rozdá-
vají dětem tvarované balónky
16:30–17:30 – děti píšou svá přáníčka 
Ježíškovi
17:00 – vystoupení dětí s vánočními písněmi
17:30 – rozsvícení vánočního stromu
17:35 – losování

Mgr. Šárka Tekielová, starostka

co se nám v letošním roce povedlo
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Slavnostní oh ostroj bude odpálen dne 
31.12.2012 ve 21.00 hodin 

p ed budovou radnice. 
 

silvestrovský 
ohňostroj

Starostka městského obvodu Radvanice 
a Bartovice Mgr. Šárka Tekielová tímto srdečně 
zve všechny spoluobčany na společné setkání 
u příležitosti tradičního silvestrovského ohňo-
stroje, který bude odpálen v poslední den roku 
2012 ve 21.00 hod. před budovou zdejší radnice. 
Stejně jako každoročně pro Vás připravíme 
i malé občerstvení ve formě svařáčku a koláčku.

(Pokračování na straně 2)

pozvánka na 
zastupitelstvo 

Starostka městského obvodu  
Radvanice a Bartovice 
Mgr. Šárka Tekielová 

zve občany na 13. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, které se koná 
ve čtvrtek 13. prosince 2012 od 16.00 

hodin v hasičské zbrojnici  
v Radvanicích.

Hezké Vánoce a šťastný nový rok



Nábor mladých hasičů
Hledáme zájemce, kteří by se chtěli přihlásit 

do kolektivu mladých hasičů. Hledáme zručné 
a sportovně založené děti ve věku 6–15 let.

V kolektivu MH se žáci učí jak zručným, 
tak sportovním aktivi-
tám. Vědomosti, které 
nasbírají, mohou jed-
nou využít v dospělosti, 
jako např. první pomoc, 
pomoc při živelních 
pohromách, prevenci 
před požáry a mnoho 
dalších. 

Na bližší informace 
odpovíme na čísle 
725 528 552 anebo se přijďte podívat na tré-
nink, který je každou neděli od 14 hodin v tělo-
cvičně ZŠ Vrchlického. 

Jakub Lév, vedoucí kolektivu MH

RaB noviny 2

Dalimilův park v současné době působí tma-
vým, nepřívětivým a neudržovaným dojmem. 
Láká k aktivitám různých asociálních skupin. 
Stávající herní prvky pro děti jsou poškozené, 
ve špatném technickém stavu a mnohdy pro 
děti nebezpečné. Park tak slouží převážně pro 
průchod obyvatel a nevytváří klidový prostor, 

který by inspiroval k relaxaci a aktivnímu 
odpočinku či volnočasovým aktivitám. 

Aby se stávající stav zlepšil, byl studenty 
VŠB-katedry architektury zpracován ideový 
návrh estetizace parku, který vnese do území 

atraktivní dynamické prvky, např. relaxační 
hřiště pro seniory či otevřené hřiště pro děti. 
Práce spojené s údržbou parku jsme zahájili 
již v letošním roce, kdy byly pokáceny dřeviny 
ve špatném zdravotním stavu. Budou namon-
továny první relaxační cvičební prvky pro 
seniory, které městský obvod pořídí z dotač-
ního příspěvku společnosti ArcelorMittal, 
a.s. Dále je plánováno odstranění starých 
laviček a provedení výsadby dřevin. V příštím 
roce by pak měla následovat úprava zelených 
ploch, oprava stávajících chodníků a výměna 
mobiliáře. V případě, že se nám podaří sehnat 
další finanční prostředky, doplníme plochu 
parku o dětské herní prvky (viz vizualizace). 
Dalimilův park by se tak brzy měl stát velmi 
atraktivní lokalitou pro naše občany.

Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

snažíme se, aby dalimilův park změnil svou tvář

nájemníků, které nemusíme rok co rok omezovat 
postupnými opravami, které vyžaduje stav byto-
vého fondu. Tímto děkujeme všem nájemníkům 
za pochopení a trpělivost při opravách.

Pozornost jsme věnovali také stavu místních 
komunikací, které jsme plošně opravili, prosadili 
jsme vjezd nákladních vozidel na Těšínskou 
ulici. Rekonstruovali jsme také chodník podél 
ulice Čapkova, který nesplňoval prvky bezpeč-
nosti a který je hojně využívaný hlavně občany, 
kteří jdou za nákupy do supermarketu Penny. 
Abychom získali peníze na zvelebení městského 
obvodu, usilovali jsme pomocí projektů o získání 
peněz z ministerstev, EU a statutárního města 
Ostravy. Jejich úspěšnost se doufám projeví už 
v příštím roce na vzhledu obce, opravách škol-
ských zařízení, úsporách energií a v neposlední 
řadě v kulturním životě obce.
Obvod žije kulturou

Městský obvod ale nežil jen rekonstrukcemi. 
Občané si mohli užívat kultury a společenských 
akcí. Přispěl k tomu provoz Společenského domu 
v Bartovicích, kde kromě společenských událostí, 
jako jsou plesy a různé oslavy, bylo uvedeno něko-
lik divadelních představení s populárními herci, sál 
zaplnily koncerty, charitativní akce a festivaly nebo 
výstavy. Mohli jsme zde přivítat zvučná jména, 
jako jsou Jan Přeučil s Evou Hruškovou, Josef Alois 
Náhlovský, herce pražské divadelní společnosti 
Artur, na jejichž představení jsme přispěli obča-
nům finanční částkou na zakoupení vstupenky. 
V závěru roku vznikly v prostorách společenského 
domu atraktivní hrací koutek a Komunitní klu-
bovna BARAK. Zároveň se společenský dům stal 
chráněným pracovištěm, v němž podporujeme 
integraci osob se zdravotním postižením.

Čtyři tradiční velké události městského 
obvodu letos přilákaly rekordní počet účastníků.

V únoru to byl IX. Reprezentační ples měst-
ského obvodu, v červenci XVIII. Pouť ke Svaté 
Anně, v srpnu Okruh Františka Bartoše a v září 
Radvanické slavnosti. Tyto tradice jsou v oblibě 
místních, ale lákají do našeho regionu spoustu 
dalších návštěvníků.

Nesmíme zapomenout na dva turnusy letních 
příměstských táborů pro děti ze sociálně nevyho-
vujícího prostředí. Byl o ně velký zájem, děti čekal 
atraktivní program s nevšedními zážitky. 
Životní prostředí

Pamatovali jsme na náš problém se špatným 
ovzduším. Na základě mého pozvání přijeli 
v dubnu do našeho městského obvodu členové 
z Výboru pro životní prostředí Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR, aby získali infor-
mace o špatném životním prostředí vzniklém 
z nevyhovujícího stavu ovzduší v Radvanicích 
a Bartovicích. Podali jsme žádost o dotaci ze 
SFŽP v rámci dotačního titulu „Energetické 
úspory veřejných budov“ a byli jsme úspěšní, 
takže v příštím roce budeme snižovat energe-
tickou náročnost budovy radnice, která bude 
spočívat ve výměně starých oken, rekonstrukci 
vytápění a zateplení budovy.

Pro občany zdejšího obvodu zajišťujeme jako 
jediný městský obvod v Ostravě odběr stavební 
suti ve sběrných dvorech zcela zdarma. 

Jistě by se dala vyjmenovat spousta dalších 
aktivit, které se nám v letošním roce podařilo 
uskutečnit. Bez vás, našich občanů, by to však 
vůbec nešlo. Pokud se tedy nepotkáme osobně 
při rozsvěcení vánočního stromu, na adventním 
koncertě, u silvestrovského ohňostroje nebo u 
jiné příležitosti, chtěla bych poděkovat všem 
spoluobčanům, ale také všem zájmovým a spo-
lečenským organizacím, za podněty a pomoc při 
naši práci pro náš městský obvod.

Jsme na sklonku roku, před námi je předvá-
noční shon, který vyvrcholí klidnými vánočními 
svátky a možná bouřlivým Silvestrem. Přeji 
Vám, abyste vše zvládli a v kruhu svých blíz-
kých si užili vánočních svátků v klidu a osobní 
pohodě.

Mgr. Šárka Tekielová, starostka

co se nám…

Současný stav parku Q

Vizualizace budoucí podoby parku Q

Upozornění 
občanům
Upozorňujeme občany, že v pondělí
31. prosince 2012 bude Úřad městského
obvodu Ostrava-Radvanice z technických 
důvodů uzavřen a ve středu 2. 1. 2013 bude 
pokladna otevřena od 10.00 hodin.

(Pokračování ze strany 1)



Společnost ArcelorMittal podpořila 
finanční částkou 50 000 korun projekt 
vzniku Komunitní klubovny BARAK ve 
Společenském domě v Ostravě-Bartovicích. 
Klubovna tak mohla vzniknout v prostorách 
vedle společenského sálu, které byly původně 
využívány jen málokdy. Nyní bude klubovna 
sloužit k účelům různých společenských komu-
nit, jak už je z názvu patrné. 

Pojmenování BARAK je zkrácením názvu 
BArtovicko-RAdvanický Klub, který sídlí 
ve stejném vstupním vchodě společenského 
domu (bývalý motobar) jako komunitní klu-
bovna. A na jaké aktivity bude tedy Komunitní 
klubovna BARAK využívána? Bude zde 
probíhat kroužek tvořivosti pod uměleckým 
vedením (malování a kreslení, restaurování 
obrazů), přesunou se i kurzy tvůrčího psaní 
v rámci projektu Ze čtenáře spisovatelem, dále 
také vznikne otevřený klub pro děti a mlá-
dež. Pozveme maminky a děti ke společným 

aktivitám, když je součástí klubovny i dětský 
koutek s knihovnou. První takovou akcí bude 
Čertovská nadílka 5. prosince 2012 v 16 
hodin a Minibazárek s dětským oblečením 
dne 15. prosince 2012 od 10 do 15 hodin (viz 
program společenského domu na str. 10). 

Na seniory městského obvodu jsme také 
nezapomněli. Mohou se zde scházet na odpo-
lední čaj a drobné pohoštění, využít svůj volný 
čas k různým zájmovým aktivitám a třeba 
pod dohledem lektorů vyzkoušet komunikaci 
pomocí PC. 

Připravujeme také různé jednorázové akce, 
přednášky a semináře. Budeme rádi, když i vy 
se zapojíte do aktivit nově vzniklé komunitní 
klubovny a najdete tak příjemný prostor pro 
vaše volnočasové činnosti třeba s celou rodi-
nou. Také přivítáme každý nápad na další vyu-
žití klubovny. Ing. Kateřina Tomanová
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Lidé mohou dostat 
dotaci na kotel

Moravskoslezský kraj schválil pokračování 
tzv. kotlíkových dotací. Lidé si od 1. listo-
padu 2012 mohou vyměnit staré ručně plněné 
kotle na tuhá paliva za nové, ekologičtější, níz-
koemisní automatické kotle na uhlí, biomasu 
nebo uhlí a biomasu.

Kraj má na výměnu kotlů vyhrazenu částku 
ve výši 40 milionů korun, která zahrnuje i pří-
spěvek společnosti ArcelorMittal Ostrava ve 
výši pět milionů korun, Třineckých železáren 
a OKD ve výši dva miliony korun a jednoho 
milionu od Nadace ČEZ.

Žádosti o dotace bude krajský úřad přijí-
mat až do 28. 6. 2013 (nebo v den vyčerpání 
alokace, nastane-li tento den dříve). Podrobné 
podmínky dotačního programu zájemci najdou 
na webových stránkách Moravskoslezského 
kraje, Ministerstva životního prostředí 
a Státního fondu životního prostředí České 
republiky.  (sed)

Šedesát dní na šesti vybraných místech 
v Radvanicích a Bartovicích bude jezdit speci-
ální vůz pro měření kvality ovzduší. Provozuje 
ho Magistrát města Ostravy ve spolupráci 
se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě. 
Špičkové technické zařízení poslouží k přes-
nější identifikaci zdrojů znečištění v právě pro-
bíhající topné sezoně.

Město má imisní vozidlo od Zdravotního 
ústavu pronajato na 100 měřicích dnů (hlavní 
fáze měření potrvá do března 2013) a kromě 
našeho městského obvodu bude měřit znečiš-
tění ovzduší v Přívoze a na celém území města 
Ostravy. 

Nejmodernější přístroje nainstalované do 
automobilu Renault Master poskytují on-line 
výstup na internet. Technologie dokáže přímo 
měřit hodnoty obsahu prachu ve vzduchu 
o velikosti částic 10, 2.5 a 1 mikrometr (PM10, 
PM2.5 a PM1), koncentrace oxidů dusíku, 
oxidů uhelnatého a siřičitého, sirovodíku či 
stanovit hodnoty přízemního ozónu. Umí také 
odebírat vzorky pro další analýzu, čímž se dají 
sledovat i polyaromatické uhlovodíky, těžké 
kovy, dioxiny a další látky v ovzduší.

Speciální vozidlo se objeví na prezentacích 
pro veřejnost např. 8. 12. od 13.30 do 17 hodin 
u Futura.  (red)

V měsíci listopadu zahájil městský obvod 
Radvanice a Bartovice realizaci stavby 
„Celoplošná oprava místních komunikací v měst-
ském obvodě Radvanice a Bartovice“, která byla 
financována z prostředků statutárního města 
Ostravy za podpory zastupitele Bc. Aleše Boháče. 
V rámci stavby byla také provedena oprava místní 
komunikace ulice V Osadě. Městský obvod 
zařadil opravu ulice V Osadě do plánu oprav 
místních komunikací pro rok 2012 v souvislosti 
s peticí s názvem „Petice za opravu ulice“. Tato 
petice byla projednaná zastupitelstvem městského 
obvodu dne 15. prosince 2011 usnesením č. 87/8/11. 

Oprava tak byla provedena v souladu s usnesením 
zastupitelstva městského obvodu a realizovala se 
pouze na pozemcích v ulici V Osadě, které jsou ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy a svěřená 
správa pozemků je městskému obvodu Radvanice 
a Bartovice. Finanční prostředky statutárního 
města Ostravy nebo městského obvodu nesmí být 
použity na opravy komunikací, které jsou na sou-
kromých pozemcích. Stavbu provedla na základě 
výběrového řízení firma KR OSTRAVA a.s. 
a městský obvod tak završil opravy komunikací 
v oblasti „finských domků“.

Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru SŘDaŽP

protihluková 
vyhláška

Od 1. 11. 2012 vstoupila na území města 
Ostravy, tedy i městského obvodu Radvanice 
a Bartovice, v platnost obecně závazná 
vyhláška statutárního města Ostravy č. 4/2012, 
která se týká zabezpečení veřejného pořádku 
formou omezení hluku ve městě v přesně stano-
vených časech. 

Občané se musí denně v době od 20:00 do 
22:00 hodin, v době nočního klidu (22:00-
6:00 hodin) a po celý den v neděli a o státních 
či jiných svátcích zdržet činností, které způ-
sobují hluk. Patří mezi ně např. používání 
sekaček na trávu, křovinořezů, kotoučových 
a motorových pil, brusek a rozbrušovaček, pne-
umatických kladiv, kompresorů, vrtaček apod. 
Dle vyhlášky jsou občané Ostravy povinni se 
zdržet rovněž užívání zábavní pyrotechniky 
(mimo 31.12.). 

Pavla Kolářová, odbor SŘDaŽP

Koncert vážné hudby
Listopadový koncert vážné hudby se konal 

v obřadní síni radnice dne 20. 11. MgA. Jiří 
Bystroň přivítal všechny návštěvníky a také 
představil vystupující studenty Janáčkovy kon-
zervatoře a Gymnázia v Ostravě. Listopadový 
koncert se nesl v duchu spojení smyčcových 
nástrojů a klavíru a ten následující prosincový 
bude laděn vánočně a představit by se nám měli 
sóloví zpěváci z řad studentů JKGO. Termínem 
konání prosincového koncertu je úterý 11. 12. 
Budeme se na Vás těšit. 

Pozn.: Krátkou reportáž a rozhovor s MgA. 
Jiřím Bystroněm z JKGO můžete zhlédnout na 
rab.tvova.cz. Jan Maceček, odbor OaVV

Oprava místní komunikace ul. V Osadě

Vůz měří kvalitu ovzduší ve městě

Ve společenském domě vznikla 
Komunitní klubovna BaraK
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 Hlavní změny v nepojistných dáv-
kových systémech od 1. 12. 2012

V průběhu uplynulých měsíců došlo 
k několika legislativním úpravám, které 
nabývají účinnosti 1. prosince 2012. Úpravy 
se týkají nepojistných dávek, a to mj. kon-
krétně v těchto oblastech: 
•  Souběh rodičovského příspěvku a pří-

spěvku na péči 
•  Vyšší příspěvek těžce postiženým dětem 

předškolního věku 
•  Příspěvek na mobilitu bude moci být nově 

přiznán i osobě, které jsou poskytovány 
pobytové sociální služby 

•  Nahrazení institutu výpůjčky zvláštní 
pomůcky dávkou 

 Rodičovský příspěvek i dětem 
s postižením 

Rodiče zdravotně postiženého dítěte mohou 
kromě příspěvku na péči nově pobírat i rodi-
čovský příspěvek, tedy obě dávky současně. 
Dosud platilo, že děti se zdravotním postiže-
ním po dovršení 1 roku pobíraly vždy jeden 
typ dávky – buď rodičovský příspěvek, nebo 
příspěvek na péči. Rodičovský příspěvek bude 
poskytován na nejmladší dítě v rodině, které 
má nárok na příspěvek na péči, a to nejdéle do 
4 let věku dítěte, respektive do vyčerpání cel-
kové sumy 220 000 Kč. 

Nárok na obě dávky náleží rodiči zdravotně 
postiženého dítěte nejdříve od 1. prosince, 
stačí vyplnit písemnou žádost. Částky rodičov-
ského příspěvku vyplacené před tímto datem 
(z důvodu péče o totéž dítě) se započítávají do 
celkové částky 220 000 Kč. Také rodiče, kteří 
nemohli zvolit výši rodičovského příspěvku 

a pobírají ho v pevných částkách, mohou čerpat 
souběžně rodičovský příspěvek a příspěvek na 
péči. 

Společně se zvýšením výše příspěvku na 
péči (viz dále v textu) touto změnou stát zvy-
šuje pomoc poskytovanou rodinám s dětmi se 
zdravotním postižením předškolního věku. 
 Příspěvek na péči 

Dítěti s těžkým postižením od 4 do 7 
let věku, kterému náleží příspěvek na péči 
ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV 
(úplná závislost), se automaticky (bez ohledu 
na příjem rodiny) zvyšuje příspěvek na péči 
o 2 000 Kč. 

Výše příspěvku na péči pro osoby mladší 18 
let činí měsíčně nadále 3 000 Kč (stupeň závis-
losti I), 6 000 Kč (stupeň závislosti II), 9 000 
Kč (stupeň závislosti III) a 12 000 Kč (stupeň 
závislosti IV). 

I nadále náleží zvýšení výše příspěvku 
na péči o 2 000 Kč nezaopatřenému dítěti do 
18 let věku, které má nárok na příspěvek na 
péči, a také rodiči, kterému náleží příspěvek 
na péči a který pečuje o nezaopatřené dítě do 
18 let věku, pokud rozhodný příjem rodiny je 
nižší než dvojnásobek částky jejího životního 
minima. 

Pokud tedy bude dítě, které pobírá příspěvek 
na péči ve stupni III. nebo IV., splňovat pod-
mínky věku (od 4 do 7 let) i nízkého příjmu (pří-
jem společně posuzovaných osob bude nižší než 
dvojnásobek částky jejich životního minima), 
dávka se zvýší o 2000 Kč pouze jednou. 
 Příspěvek na mobilitu 

Příspěvek na mobilitu je určen těm, kteří 
nezvládají základní životní potřeby v oblasti 

mobility nebo orientace, pravidelně se potřebují 
někam dopravit a zároveň jim nejsou posky-
továny pobytové sociální služby (v domově 
pro seniory, domově pro osoby se zdravotním 
postižením, v domově se zvláštním režimem 
nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče). 
Změna od 1. 12. spočívá v tom, že příspěvek 
na mobilitu bude moci být z důvodů hodných 
zvláštního zřetele nově přiznán i osobě, které 
jsou poskytovány výše uvedené pobytové 
sociální služby. 

Poskytnutí příspěvku na mobilitu v tomto 
případě není nárokové, krajské pobočky Úřadu 
práce České republiky budou žádosti hodnotit 
individuálně, a to na základě skutečných cest 
osoby se zdravotním postižením. Opakovanou 
dopravu nebude osoba se zdravotním postiže-
ním prokazovat formou „čestného prohlášení“, 
avšak jiným věrohodným způsobem. 
 Nahrazení institutu výpůjčky 
zvláštní pomůcky dávkou 

Institut výpůjčky zvláštní pomůcky, který 
byl určen pro stropní zvedací systémy, scho-
dolezy a schodišťové plošiny, se ruší. Pomoc 
státu bude realizována stejným způsobem jako 
u jiných pomůcek – příspěvkem na zvláštní 
pomůcku. Nově se příspěvek poskytuje také na 
pomůcku „schodišťová sedačka“. 

Smlouvy o výpůjčce uzavřené do 1. pro-
since 2012, práva a povinnosti, které z těchto 
smluv vyplývají, zůstávají v platnosti i po 
tomto dni. Pokud osoba podala před tímto 
datem návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 
a do tohoto dne nebyla smlouva uzavřena, 
může namísto uzavření smlouvy o výpůjčce 
podat žádost o poskytnutí příspěvku na zvláštní 
pomůcku. O této možnosti bude osoby, kterých 
se to týká, písemně informovat Úřad práce ČR. 

Mgr. Irena Kopciuchová, vedoucí odboru SVaŠ

sociální odbor informuje

Stavba „Rekultivace vodního toku Ráček 
v k.ú. Bartovice“ byla zahájena v listopadu 
roku 2012 a jejím zhotovitelem je firma AWT 
Rekultivace a.s. Stavba řeší úpravu části kori-
doru potoku Ráček v celkové délce 728 m. 

Vodní tok Ráček se nachází v městském 
obvodu Radvanice a Bartovice na katastrálním 
území Bartovice a je pravostranným přítokem 
Podléského potoka. V příkopu podél poru-
šeného úseku bylo navrženo od stávajícího 
vtokového objektu zatrubnění u sportovního 
areálu ozdravného centra Ještěrka. Konec 
úpravy je navržen, až po vlastní pramenné 
pásmo. Projektovaná úprava navazuje na 
připravovanou revitalizaci spodního úseku 
vodního toku Ráček, který by měl být proveden 
v rámci úpravy Podléského potoka. Úprava byla 
navržena v souladu se zásadami revitalizace 
vodních toků. 

Předmětem stavebního objektu je odstra-
nění poškozených stromů a stromů rostoucích 
v korytě vodoteče, včetně odstranění náletových 
křovin. Dále bude provedena rekonstrukce 

stávájících propustků v trase vodoteče na 
ul. Majovského, ul. Mezní, ul. Na Výsluní, 
ul. U Samoobsluhy a tím dojde v termínu od 
12. 11. 2012 do 31. 12. 2012 k úplné uzavírce 
těchto komunikací. Objízdné trasy jsou už 
v daných úsecích patřičně vyznačeny na míst-
ních komunikacích. Propustek na ul. Klaklova 
bude sanován. V rámci tohoto stavebního 
objektu je obnova břehových a doprovodných 
porostů podél revitalizované části recipientu. 
Obnova je zaměřena na trvalou luční a dřevin-
nou vegetaci. 

Ing. Věra Raisová, 
vedoucí odboru SŘDaŽP

rekultivace vodního toku ráček Uzavírky místních 
komunikací

Z důvodu výměny a rekonstrukce 
vodních propustků v silničním tělese 
v rámci stavby „Rekultivace vodního toku 
Ráček“ jsou v termínu od 12. 11. 2012 do 
31. 12. 2012 zcela uzavřeny místní komuni-
kace III. třídy Na Výsluní, v úseku 75 m od 
ulice Těšínské, Mezní, v úseku 45 m od ulice 
Těšínské a Majovského, v úseku 60 m od 
ulice Těšínské. Objízdné trasy jsou v daných 
úsecích patřičně vyznačeny na místních 
komunikacích. Ing. Věra Raisová, 

vedoucí odboru SŘDaŽP

pojďme společně vybrat návrh nového 
vzhledu „velkého kruhového objezdu“

Ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích bude až do konce března instalována výstava 
návrhů estetizace kruhového objezdu Fryštátská X Těšínská v Ostravě-Radvanicích, které zpra-
covali studenti Vysoké školy báňské-TU, katedry architektury. Občané mohou výstavu navštívit, 
prohlédnout si všechny navržené varianty a na místě se vyjádřit hlasovacím lístkem k vybranému 
projektu. Vítězný projekt, který si občané sami zvolí, bude zohledněn ve výběru odbornou komisí, 
která posoudí vhodnost a možnost jeho realizace. Následně budou 3 vítězné návrhy odměněny na 
slavnostním vyhlášení za přítomnosti veřejnosti, odborné poroty a vedení městského obvodu.

Mgr. Šárka Tekielová, starostka



Společnost I.V.L. s.r.o., která 1. 11. 2012 ote-
vřela nově zrekonstruovaný prodejní sklad pod 
názvem Můj vercajk v Ostravě Bartovicích, 
byla založena v roce 1995. Naší hlavní činností je 
prodej (jak maloobchodní, tak i velkoobchodní) 
nářadí a nástrojů, které dovážíme a nakupujeme 
výhradně v zemích Evropské unie.

V návaznosti na již získané sedmnáctileté 
zkušenosti se snažíme zákazníkům nabízet 
zboží, které je značkové a slouží k účelu, za 
jakým si zákazník výrobek pořídí, tudíž nepro-
dáváme a ani nebudeme prodávat značky, na 
které nejsme schopni zajistit záruční a pozá-
ruční servis, včetně dodávek náhradních dílů.
Toto opatření se týká zejména elektronářadí.

Portfolio našich výrobků je poměrně široké, 
a proto uvádíme na svých stránkách (www.ivl.
cz) a ve svých propagačních materiálech pouze 
značky kompletně zastoupené, značky vedené 
okrajově si zákazník může prohlédnout přímo 
ve skladu. Mezi námi prodávané značky patří 
například:

Wekador (německý výrobce utahovacích 
hrotů), REX (holandský výrobce vrtáků), Rapid 
(švédská značka sponkovacího a hřebíkovacího 
nářadí a horkovzdušných a lepicích pistolí), 
Fiskars a Bahco (nářadí pro dům, zahradu i les 
původem z Finska a Švédska), Makita (profesio-
nální japonské elektrické a aku nářadí), Dolmar 
(benzínové nářadí), Bosch Professional 
a Bosch-Skil (elektrické a akumulátorové nářadí 

původem z Německa), Wkręt-Met (kotevní 
technika a spojovací materiál od polského 
výrobce), dále nářadí Juco, Beast, Magg, uni-
verzální mazivo WD-40, dveřní kování Hoppe, 
zámky Cisa, Hobes, Tesla, stavební chemii 
a lepidla Den Braven, Ceresit, Pattex a spoustu 
jiných značek.

Sortiment je postupně doplňován dle přání 
zákazníků, kde se snažíme reagovat na jejich 
poptávky a postupně zboží naskladňovat. Naším 
obchodním krédem je nabídnout zákazníkovi co 
nejkvalitnější servis v nově rekonstruovaných 
prostorách, které zároveň vytváří příjemnou 

atmosféru a pohodlí při 
samoobslužném nakupo-
vání, a ušetřit ho dnes už 
velmi vysokých nákladů 
(parkovné, pohonné hmoty, 
čas strávený v přeplněném 
provozu) vznikajících při 
shánění produktů v blízkém okolí. 

Další podstatnou výhodou je osobitý přístup 
k zákazníkovi, který se dnes v hypermarketech 
už takřka „nenosí“. 

Máme za to, že bychom se touto formou 
mohli etablovat v lokálním regionu Ostravy-
-Bartovic a Radvanic a rozšířit tak nabídku 
služeb a výrobků, které by mohly zákazníkům 
napomoci k pohodlnějšímu životu.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Kolektiv zaměstnanců I.V.L. s.r.o.

Upozornění:
Chtěli bychom Vás upozornit na skutečnost, že 
ve skladu Můj vercajk není možné zakoupit 
spojovací materiál, kotevní a hmoždinkovou 
techniku po jednotlivých kusech. Za tímto 
účelem jsou zřízeny naše dvě maloobchodní 
prodejny v Petřvaldu a Ostravě-Radvanicích. 

Na časté dotazy zákazníků směřující k mož-
nosti nákupu zboží ve skladu sdělujeme, že 
„Můj Vercajk“ je přístupný pro všechny.
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seriÁL 
představujeme podnikatele 

v obvodu

Zdravíme všechny příznivce hasičského 
spolku. Začal nám podzim a to pro naše spor-
tovní družstva znamená konec další závodní 
sezóny a její celkové zhodnocení. 

Rok to byl pro naše sportovce velice 
úspěšný. Letos se do soutěží zapojila hned 
2 ženská a 3 mužská družstva, z toho jedno 
družstvo veteránů. Přes nespočet soutěží, 
které jsme objeli, byla i tato sezóna věnována 
zejména Moravskoslezské lize.

Moravskoslezská liga, dále jen MSL, se 
skládá z 15 kol v kategorii mužů a žen a z 6 kol 
v kategorii veteránů. Jako každý rok, tak i letos 
jsme pořádali závěrečné a důležité kolo MSL. 
Důležité zvláště proto, že až u nás se rozhodlo, 
kdo si vyleze v celkovém hodnocení na pomy-
slný stupínek nejvyšší. Štěstí stálo na naší straně 
a družstvo žen „A“ soutěž vyhrálo dokonce 
v novém traťovém rekordu a pojistilo si tak 
konečné třetí místo. Ženské „B“ se umístilo na 
druhé příčce, což jim umožnilo radovat se z cel-
kového prvního místa. Přestože naši muži „A“ 
brali až 3. příčku, v celkovém hodnocení jim to 
bodově stačilo na udržení svého vedení. Mužské 
„B“ se na domácí trati předvedlo 5. místem, cel-
kově pak skončili na místě šestém. 

Posledním naším zástupcem bylo družstvo 
veteránů. To se mohlo předvést jen na pár sou-
těžích, ovšem o to horší bylo udržet si přední 
příčky. Mužům se na domácí trati nedařilo tak, 
jak by zřejmě očekávali. Vše stačilo ke krás-
nému výslednému druhému místu.

Naše ženy se dále zúčastňovaly také 
Moravskoslezského poháru, dále jen 
MSP, který je v menším měřítku obdobou 

Moravskoslezské ligy s rozdílem, že zahrnuje 
zejména Opavský okres. Moravskoslezský 
pohár tvoří celkem 14 závodů. Jelikož se datum 
soutěží MSP a MSL občas překrývá, mohly se 
holky zúčastnit pouze 12 kol. Z těchto 12 kol 9x 
zvítězily a ani dvoukolová absence jim nezabrá-
nila k získání mistrovského titulu.

Koncem října jsme se zúčastnili již tradič-
ního memoriálu v Širokém Dole, který je jak 
u nás, tak na Slovensku považován za jednu 
z nejkvalitnějších soutěží, už jen co se počtu 
soutěžních družstev týče. V letošním roce 
se této akce zúčastnilo na 200 týmů, z toho 
bychom chtěli vyzdvihnout právě naše ženy 
a pogratulovat jim. Jako jedinou výslednou 
„šestnáctkou“ za celou dobu konání této sou-
těže se dostaly na to nejhezčí 1. místo a mužské 
béčko na pěkné 5. místo! Družstvo žen „B“ 

obsadilo příčku 10., veteráni místo 5. a družstvo 
mužů „A“ po nezdaru 68.

SDH Bartovice jsou známé nejen na klasic-
kých pohárových soutěžích, a to jak denních, 
tak nočních po celém Moravskoslezském kraji, 
ale i na Slovensku, kam si o volném víkendu 
zajedou poměřit své síly také s konkurenčními 
družstvy ze Slovenska. 

Závěrem lze jen napsat obrovské poděko-
vání našemu Jirkovi Válkovi za neocenitelnou 
starost, přípravu, prostředky a spoustu dalšího, 
co pro nás dělá, a samozřejmě také obecnímu 
úřadu v čele s paní starostkou Mgr. Šárkou 
Tekielovou. SDH Bartovice

sdH Bartovice, mistři moravskoslezského kraje

můj vercajk v Ostravě Bartovicích
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Naši jubilanti v prosinci 2012
Blahopřejeme!

Jeništová Eva, Mokroš Tomáš, Píštěk Petr, Kuňáková Pavlína, Buchta Tomáš, 
Habiňáková Irena, Naarová Jana, Kartarik Miroslav, Herman Petr, Šústalová Milena, Mamčář 

Vlastimil, Kubačáková Eliška, Bosák Štefan, Babjaková Jaromíra, Kopecký Ladislav, 
Vavřincová Marta, Toman Karel, Havlíčková Jana, Straka Jiří, Molnárová Gizela, Holešová 
Jiřina, Rutová Markéta, Ryšková Libuše, Petrášová Jitka, Bacovská Květoslava, Vachalová 

Danuše, Žáčková Libuše, Vavřincová Marie 
 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 
– Prosincové pranostiky – 
soutěž pro děti 
Co nevíte o Vánocích – test 
pro děti 
Tajemná NIANE – výstava 
kreativní tvorby stále tajemné 
Niane 
Ilustrace a kresby – 
„Z ničeho nic“ – výstava 
kreseb Renáty Gebauerové 
Z nitek kouzlo na Zem 
sklouzlo – výstava výšivek 
paní Jarolímové

7.12. 15.00 Komise sociální

11.12. 15.00 Komise školství, mládeže 
a sportu 

11.12. 15.00 ZO SPCCH – výborová 
schůze

11.12. 15:00 KD při DPS Bartovice – 
Vánoční koledy s harmonikou

11.12. 18:00 Koncert vážné hudby – 
obřadní síň radnice

12.12. 14:00 KD Radvanice – Vánoční 
posezení

12.12. 15:00 Kulturní komise
12.12. 15.00 Komise životního prostředí

13.12. 13:00-
16:00

Pobočka KMO 
v Radvanicích – Klub 
Sluníček – Vánoce na triku – 
výroba úžasných dárků pro 
nejbližší

13.12. 16.00
13. zasedání Zastupitelstva 
MěOb RaB – hasičárna 
Radvanice 

13.12. 16:00 KD Bartovice – Jestli na nás 
Mikuláš nezapomněl?

14.12. 17:00 ČSV ZO Radvanice-členská 
schůze

17.12. 17:00

Pobočka KMO 
v Radvanicích – Klub 
Sluníček – Vánoční ladění – 
předvánoční pozastavení 
nejen nad knihou

19.12. 16:00 48. schůze Rady MěOb RaB – 
kancelář starostky

19.12. 16:30-
17:30

Rozsvěcení Vánočního 
stromu – před radnicí

31.12. 21:00 Silvestr 2012 ohňostroj před 
budovou radnice

v měsíci prosinci

Kalendář
událost í

V plném optimismu a životním elánu osla-
vila své krásné životní jubileum sedmdesát 
let naše zaměstnankyně úřadu, správkyně 
Klubu důchodců v Radvanicích paní Věra 
Bartuselská. V měsíci listopadu oslavila 
významné životní jubileum devadesát jedna let 
paní Božena Sovová. Jubilantkám, dlouhole-
tým obyvatelkám našeho městského obvodu, 

srdečně pogratulovali starostka Mgr. Šárka 
Tekielová, místostarosta Ing. Štěpán Košťál 
a matrikářka Bc. Šárka Krkošková. 

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

Text a foto Bc. Šárka Krkošková, odbor OaVV

Oslavily krásné jubileum

Božena Sovová Q Věra Bartuselská Q

Statutární město Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice, vyhlásilo veřejnou 
zakázku na služby s názvem „Provedení zimní 
údržby místních komunikací a ploch na území 
městského obvodu Radvanice a Bartovice“ 
zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejná zakázka byla rozdělena na následu-
jící části:

Zimní údržba místních komunikací a ploch 
v k.ú. Radvanice v období 2012/2013,

Zimní údržba místních komunikací a ploch 
v k.ú. Bartovice v období 2012/2013,

Zimní údržba chodníků v k.ú. Radvanice 
a k.ú. Bartovice v období 2012/2013.

Na základě rozhodnutí o výběru nejvhod-
nější nabídky bude zimní údržbu místních 
komunikací a ploch v k.ú. Radvanice zajišťovat 
firma Technické služby, a.s., Slezská Ostrava 
a zimní údržbu místních komunikací, ploch 
v k.ú. Bartovice a chodníků v městském obvodě 
Radvanice a Bartovice Zbyněk Najzar. Zimní 
údržbu budou rovněž zajišťovat pracovníci 
veřejně prospěšných prací, kteří jako zaměst-
nanci městského obvodu pečují o čistotu veřej-
ných prostranství, a dále pracovní četa složená 
z dlouhodobě nezaměstnaných v rámci tzv. 

veřejné služby. Dále se budou na zimní údržbě 
podílet radvaničtí hasiči, kteří budou čistit 
některé chodníky a plochy v centru Radvanic.

V městském obvodě je k zimní údržbě 
určeno celkem 19 km chodníků. Udržovat se 
nebude pouze úsek chodníku na ulici Ráčkova 
v délce 175 m a chodník na ulici Šmídova 
v délce 130 m. Městský obvod nezajišťuje 
zimní údržbu na I. a II. třídy ulic Pod Bažanticí, 
Dvorová, Bémova, Šmídova, Ludvíkova, 
Lihovarská, Trnkovecká, Pikartská a Čapkova 
v úseku od ulic Rokycanova po Frýštátská, 
které jsou ve správě Ostravských komunikací, 
a.s., a dále také silnic ulic Těšínská, Šenovská, 
Radvanická, Čapkova v úseku od ulice 
Těšínské po Radvanickou, které jsou ve správě 
Správy silnic Moravskoslezského kraje, pří-
spěvková organizace. Jedná se o místní komu-
nikace, po nichž je vedena městská hromadná 
doprava. 

Z důvodu kvalitního provádění zimní 
údržby cest dále vyzýváme občany, aby pokud 
možno nenechávali svá vozidla na místních 
komunikacích, a to i z toho důvodu, že se vysta-
vují nebezpečí poškození svého vozidla sněho-
vou technikou.

Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru SŘDaŽP

zimní údržba pro rok 2012/2013
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Vzpomínka 
Ta rána v srdci bolí a nikdy se 

nezahojí. I když už nejsi mezi námi, 
v srdci žiješ stále s námi. 

Dne 4. prosince uctíme tichou 
vzpomínkou 2. výročí úmrtí 

Tomáše Bordáše. 
S láskou v srdcích vzpomínají manželka 

Monika a dcera Magdalénka.

Zlatá svatba

Eduard a Ludmila Šlimarovi 
oslaví 1. 12. 2012 50 let společného 

života.
Pevné zdraví, hodně radostí, málo 

starostí a další společně prožitá léta 
přejí 

syn Petr s přítelkyní Janou, dcera Šárka, vnučky 
Lenka s rodinou, Lucie s rodinou a Daniela, 

sestry Slávka, Jiřka a Hanka s rodinami. 

Dne 1. 12. 2012 vzpomeneme  
třetí smutné výročí úmrtí naší 

drahé maminky,  
babičky, prababičky a tchyně 

paní 

Marie Havláskové 
z Radvanic. 

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. 

Za celou rodinu dcera Marta.

Na jaře letošního roku se uskutečnil křest 
knížky zdejší autorky Kateřiny Tomanové 
Jahody pro Popelku aneb Když chlap fackuje 
hysterku. Knížku tehdy 13. dubna 2012 pokřtil 
Martin Maxa. Už po pár týdnech se dostala do 
podvědomí veřejnosti a v červnu 2012 byla čte-
náři oceněna Knihou měsíce. 

Nyní autorka navázala volným pokračová-
ním, které nazvala Jahody pro Popelku II aneb 
Hon na zajíce. Třináctka v datu se zdá být šťast-
ným číslem spisovatelky, neboť k druhému 
křtu došlo v úterý 13. listopadu 2012. Patronem 
a kmotrem knížky se stal český komik Josef 
Alois Náhlovský, který se ve Společenském 
domě v Ostravě-Bartovicích zároveň předsta-
vil spolu se Zdeňkem Vrbou a Ivou Hajnovou 
ve společné talk show Besídka se šaškem. 
Závěrem je potřeba zmínit, že obě pokračování 
„Jahod“ jsou velmi humorným čtením na vážná 
témata společnosti, vztahů a životních udá-
lostí. Výtěžek z prodeje podporuje charitativní 
aktivity. Obě knížky vydalo nakladatelství 
Repronis v Ostravě. 

Pokud ještě knížky nezdobí vaši knihovnu, 
jistě mohou být teď v předvánočním časem 
vhodným dárkem pod vánočním stromečkem. 
Knížky zakoupíte u všech dobrých knihkupců, 
prostřednictvím knižních e-shopů nebo přímo 
ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích 
za doporučenou cenu 149 Kč. (red)

Knížka Jahody pro popelku 
slaví úspěchy

Knihu Jahody pro Popelku II aneb Hon na  Q

zajíce pokřtil komik Josef Alois Náhlovský. Foto: 

archiv autorky

Štědrý den: Vigilie Narození Páně – 
pondělí
•  24. 12. 2012 | 22:00 hod. – Mše svatá „půl-

noční“ zpívá schola mladých
Slavnost Narození Páně – úterý
•  25. 12. 2012 | 9:00 hod. – Mše svatá ze slav-

nosti | Chrámový sbor zpívá I. Vánoční mši 
lidovou od Dr. J. Máchy, op. 68

Svátek sv. Štěpána – středa
•  26. 12. 2012 | 9:00 hod. – Mše svatá
 9:45 hod. – Vánoční hra (nejen pro děti)

Silvestr – pondělí
•  31. 12. 2012 | 16:30 hod. – Mše svatá se svá-

tostným požehnáním na závěr občanského 
roku 2012

Slavnost Panny Marie, Matky Boží – 
úterý
•  2013 | 9:00 hod. – Mše svatá 
 na začátku Nového roku 2013
Slavnost Zjevení Páně – neděle
•  6. 1. 2013 | 9:00 hod. – Mše svatá

s žehnáním vody, kadidla a křídy 

Vánoce 2012 v chrámu Neposkvrněného 
početí panny marie v Ostravě-radvanicích

akce v knihovně
Prosincové pranostiky
soutěž pro děti v doplňování pranostik
prosinec | během půjčování
Tajemná NIANE 
výstava kreativní tvorby stále tajemné Niane
prosinec | během půjčování
Ilustrace a kresby – „Z ničeho nic“
výstava kreseb Renáty Gebauerové
prosinec | během půjčování
Z nitek kouzlo na Zem sklouzlo
výstava výšivek paní Jarolímové
prosinec | během půjčování
Přečti si s námi kousek
čtení a povídání s dětmi ze ZŠ Bartovice
3. 12. | od 14.00
KLUB SLUNÍČEK
Hvězdička z jablíčka
předvánoční setkání s dětmi z MŠ 
Slunečnice
beseda s výtvarnou dílnou
4. 12. | v dopoledních hodinách
Vánoce na triku
výtvarná dílna pro děti
výroba úžasných dárků pro nejbližší 
čtvrtek 13. 12. | od 13.00 do 16.00
Vánoční ladění
předvánoční zastavení nejen nad knihou
17. 12. | od 17.00 

radvanice@kmo.cz, 599 522 211 

Ve dnech 18.–21. října uspořádala místní 
organizace SPCCH pro své členy víkendový 
pobyt na Morávce. Během pobytu podnikali 
členové túry na zdejší vrcholy a někteří pro-
cházky po blízkém okolí. Na hotelu pak měli 
k dispozici bazén s mořskou solí, který hojně 
využívali. Počasí bylo nádherné, a tak toho 
někteří členové využili i ke sběru hub.

Za SPCCH Šárka Mendlová  
Foto: Archiv SPCCH

Víkendový pobyt spccH



Co všechno tento měsíc zažily děti z mateř-
ské školy v Bartovicích?

Zhlédly v mateřské škole dvě divadelní 
představení Jak si myška našla kamarády 
a Vesmírnou pohádku. Dále pak děti ze 
třídy Myšek navštívily v Kulturním domě 
v Bartovicích krásné a poutavé představení 
v podání p. Přeučila a paní Hruškové nazvané 
„Šípková Růženka“. Dětem se toto předsta-
vení velmi líbilo, protože si mohli zazpívat 
a dokonce si zatančit tanec Princezen.

V úterý 16.10. uspořádaly paní učitelky 
v odpoledních hodinách pro děti a jejich maminky 
Podzimní tvoření. Maminky, které přišly se 
svými dítky, si zde mohly nejen vyrobit krásné 
podzimní ozdoby, ale také si mohly po náročném 
dni odpočinout u čaje/kávičky a bábovky, které 
pro ně upekly paní učitelky a paní maminka 
Sedláková. Všem moc děkujeme, že přišli, a dou-
fáme, že si užily hezké odpoledne, a těšíme se, až 
se příště shledáme na dalším tvoření. V sobotu 
20.10. děti ze třídy Myšek opět navštívily Kulturní 
dům v Bartovicích, kdy při příležitosti 1. roč-
níku „Vinobraní“ děti vystoupily s tanečkem 
„Tučňáci“. Dne 23.10. nás ve školce navštívil 
klaun Hopsalín s příběhem „Červená karkulka“. 

Děti se dověděly, co všechno barvy dovednou, 
zazpívaly si a zatančily. V sobotu 27.10. jsme byly 
básničkami a písničkami přivítat v Obřadní síni 
v Radvanicích nové občánky.

M. Krystyjanová a H. Holubová
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drakiáda
Dne 24. 10. 2012 se uskutečnila v odpoledních 

hodinách Drakiáda, organizovaná Unií rodičů při 
ŽS v Bartovicích. Ani nepříznivé počasí nepoka-
zilo radostnou atmosféru v tělocvičně školy. Draci 
nelétali v oblacích, ale stejně jich bylo mezi dětmi 
plno. V nápaditých soutěžních disciplínách děti 
v družstvech draky kreslily. Následovala rych-
lostní soutěž ve sbírání barevně odlišených puzzle 
výstřižků s obrázkem draka, které pak děti sesta-
vovaly do správného tvaru. Pak se všichni pěkně 
zapotili při podbíhání pod „létajícím“ lanem. 
Drakiádu ukončila eko-soutěž při vytváření obrov-
ského draka z PET víček na podlaze tělocvičny. 
Veškeré úsilí korunovala sladká odměna z rukou 
milých maminek z naší Unie rodičů.

Vedení školy ZŠ Vrchlického

Okénko mateřské školy

Rada městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na své 44. schůzi dne 
24. října 2012:
-  vyslovila souhlas s umístěním pamětní 

desky Robertu Matulovi, čestnému občanovi 
statutárního města Ostrava, na prostranství 
u budovy úřadu městského obvodu,

-  schválila zápis do Kroniky městského obvodu 
Radvanice a Bartovice za rok 2011,

-  rozhodla o uzavření smluv o nájmu bytů,
-  rozhodla o udělení plné moci pro společnost 

Fundus, spol. s r.o., se sídlem Jahodová 58, 
Brno, k zastupování pro zajištění dokladů, 
vyjádření, stanovisek, jakožto i ke kore-
spondenci a k jednání s úřady a ostatními 
dotčenými účastníky řízení, v rámci vypra-
cování projektové dokumentace pro územní 
řízení a stavební povolení na stavbu: 
„Revitalizace území rybníka Volný a les-
ních pozemků v k.ú. Radvanice pro využití 
volného času, II. etapa – Projekt sanace 
svahu“,

-  rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě 
o dílo č. 0453/2012 ze dne 8. října 2012 
na změnu termínu dokončení díla 

„Rekonstrukce chodníku podél ul. Čapkovy 
v Ostravě -Radvanicích“,

-  rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. S 0533/2012/
SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Oprava 
odvodnění a povrchu ulice U Pramenů“ se zhoto-
vitelem: STASPO, spol. s r.o., se sídlem Ostrava-
-Radvanice, Těsínská 254.

Rada městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na své 45. schůzi dne 7. lis-
topadu 2012:
-  vyslovila souhlas s vypovězením smlouvy 

S 0271/2010 o pravidelném čištění a údržbě 
nášlapných rohoží, uzavřené s BERENDSEN, 
spol. s r.o., se sídlem Modřice, Brněnská 442,

-  rozhodla o záměru pronájmu části pozemku 
parc. č. 2217/22 ostatní plocha, neplodná půda 
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,

-  rozhodla o záměru pronájmu části pozemku 
parc. č. 2217/23 ostatní plocha, neplodná půda 
v k. ú. Radvanice,

-  vyslovila souhlas s uzavřením darovací 
smlouvy mezi Mateřskou školou Ostrava-
-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková 
organizace, a Mgr. Simonou Čermákovou, 
advokátní kancelář, Zámecké nám. 42, 
Frýdek-Místek, pro 5 000 Kč na financování 
výuky, kulturního, sportovního a tělovýchov-
ného vzdělávání dětí,

-  vyslovila souhlas s uzavřením darovací 
smlouvy mezi Mateřskou školou Ostrava-
-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková 
organizace, a rodiči dětí, které předmětnou 
mateřskou školu navštěvují, pro 15 000 Kč 
na nákup hraček, učebních a didaktických 
pomůcek a výtvarného materiálu pro děti 
mateřské školy,

-  rozhodla o uzavření smlouvy o právu 
provést stavbu č. 0548/2012/SŘDaŽP 
na stavbu „Revitalizace území ryb-
níka Volný a lesních pozemků v k.ú. 
Radvanice pro využití volného času, 
II. etapa – sanace sesuvu“ s Mojmírem 
Skřičkou, bytem Oty Synka 1854/37, 
Ostrava -Poruba,

-  vyslovila souhlas s oznámením Krajskému 
soudu v Ostravě o nesprávnosti údaje 
v obchodním rejstříku,

-  rozhodla o uzavření dohod o vytvoření pracov-
ních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací a poskytnutí příspěvku, spolufinanco-
vaného ze státního rozpočtu a Evropského 
sociálního fondu, s Úřadem práce České 
republiky – Krajská pobočka v Ostravě,

-  rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě 
o dílo č. 458/2012/MBaI ze dne 3. října 2012 
na změnu termínu dokončení díla „Rozšíření 
ulice U Lípy v Ostravě -Radvanicích – 
2. část“.
Mgr. Luboš Niessner, vedoucí odboru OaVV

z jednání místní samosprávy

Ostrava přijde 
o 158 milionů korun 

 Od roku 2013 si čtyři největší města v České 
republice finančně pohorší, kvůli vládní novele 
rozpočtového určení daní dostanou o 1,1 mili-
ardy korun z rozpočtu méně. Na nová pravidla 
doplatí i obce s velkou rozlohou, menší obce 
a města si naopak o 12 miliard přilepší. Praha 
by měla podle novely přijít ročně o 650 milionů 
korun, Brno o 203 milionů, Ostrava o 158 mili-
onů a Plzeň o 90 milionů korun. Menší obce 
a města dosud dostávají v průměru 6 800 korun 
na jednoho obyvatele. Změnou zákona se to má 
zvýšit v průměru na zhruba 9 000 korun.  (red)

děti se učí v provizorních 
prostorách

Žáky Základní školy Trnkovecká můžeme 
nyní potkávat na radnici. Po havárii elektro-
instalace našli útočiště v obřadní síni místní 
radnice a také v Klubu důchodců Radvanice. 
Výuka v provizorních prostorách, která odpo-
vídá hygienickým normám, potrvá zřejmě do 
konce roku 2012. (sed)

Foto: Šárka Honová
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Uzávěrka příštího 
čísla: 13. 12. 2012

Zima se nám pomalu blíží, a proto je třeba 
se s podzimem rozloučit. Jedno listopadové 
odpoledne se v MŠ Slunečnice v Ostravě-
-Radvanicích uskutečnila akce s názvem 
„Dobrou noc, broučci!“. Tato akce proběhla 
6. 11. a zúčastnily se jí děti spolu se svými 
rodiči a také paní učitelky.

Nejprve si děti vyrobily broučky a berušky 
z papíru nebo přírodního materiálu za asistence 
rodičů na jednotlivých třídách. Panovala zde 
dobrá nálada a pohodová atmosféra, kterou 
jsme si všichni společně užili, a rodiče si tvo-
ření mohli zpříjemnit šálkem dobré kávy nebo 
čaje. Než děti svá díla dokončily, snesla se 
venku tma. Nastal čas vyprovodit broučky na 
jejich poslední cestě před zimním spánkem. 
Rozsvítili jsme lampionky, lucerničky, svě-
týlka a s písničkou „Na mravenčí pasece“ jsme 
se vydali na cestu. I přes nepříznivé počasí děti 
broučky uložily do postýlky připravené před 
budovou MŠ a ukolébavkou je uspaly k zim-
nímu spánku.

Chtěly bychom touto cestou poděko-
vat strážníkům Městské policie – služebna 
Ostrava-Radvanice za dohled nad bezpečností 
celého průvodu. Všem zúčastněným se akce 
líbila a na jaře zase broučci na shledanou.

Henrieta Čajková, MŠ Radvanice
Fotografie najdete na poslední straně

Florbal v sokole 
V sobotu 10. 11. se uskutečnil přátelský zápas 

našich začínajících florbalistů v naší sokolovně 
v Radvanicích. Jako soupeře jsme si pozvali 
naše dlouholeté přátele ze Sokola Frenštátu pod 
Radhoštěm. Sehráli jsme celkem 3 vzájemná 
utkání, ve kterých byl lepší náš zkušenější sou-
peř. Výsledky zápasů ale v této věkové kategorii 
nebyly nejdůležitější. Šlo hlavně o to, aby naši 
začátečníci nabrali zkušenosti, které mohou 
uplatnit v budoucnu možná i v některém z prvo-
ligových oddílů. Zvláště nás potěšila hojná účast 
rodičů, na kterou jsme nebývali v minulých 
letech zvyklí. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří 
se podíleli na organizaci turnaje, hlavně tre-
néru Stanislavu Zientkovi a Tomáši Tomeškovi, 
kteří se dlohodobě podílejí na fungování flor-
balu v naší jednotě. 

Za Sokol Radvanice a Bartovice Lumír Pěčka

V pátek 19. 10. se před školou sešly děti 
v maskách s lampiony. Lampionový průvod 
procházel ulicemi Radvanic, bohužel ještě 
sluníčko trošku svítilo. Cílem průvodu byla 
sokolovna. Tam už byl připravený sál k reji 
Halloweenského karnevalu. Účastnili se ho 
žáci 1. stupně i nejmenší děti, které nechodí do 
školy. Novinkou karnevalu bylo to, že zváni 
byli i žáci 2. stupně, kteří si připravili ty nejstra-
šidelnější masky. 

Děti přišly v maskách čarodějů, čarodějnic, 
princezen, upírek, čertů, kostlivců, duchů, 
vampýrů, dýní a mnoha dalších strašidelných 
masek. Rodiče a porota měli nelehký úkol, pro-
tože museli vybrat ty nejlepší.

Celý program byl doplněn soutěžemi, za 
které soutěžící dostali sladkou odměnu. Závěr 
krásného odpoledne vyvrcholil napínavou 
tombolou. Lahodné občerstvení formou 
zákusků, chlebíčků a grilovaných steaků nám 
připravili tatínkové a maminky ze SRPŠ. ̋ Bylo 
vyhlášeno 20 nejlepších masek, první 4 místa 

obsadila čarodějnice, pirát, čert a vítězem se 
stala mumie. Ceny pro výherce věnovalo SRPŠ. 
Určitě to byl velký zážitek pro děti i dospělé. Už 
se těším na další akce.  

ZŠ Vrchlického, Klára Nosková – žákyně VII. A 
Foto: Hana Ostřanská

Návštěva knihovny
Ve středu 7. 11. jsem s žáky IV. B (2. a 4. 

ročník) navštívila knihovnu v Radvanicích. 
S paní Petrou Růžičkovou jsme se předem 
domluvily na tématu, které by děti zau-
jalo a o kterém by se chtěly dozvědět více 
informací. Tématem naší návštěvy byli 
pravěcí živočichové – dinosauři i současní 
živočichové. Program byl perfektně připra-
ven i realizován, děti byly zcela vtaženy do 
vyprávění i do soutěže. Měly také možnost 
si opět knihovnu prohlédnout a seznámit se 
s různými zajímavými knihami, kterých má 
tato knihovna opravdu mnoho. S paní Petrou 
Růžičkovou jsme se také dohodly na další 
pravidelné spolupráci. Ještě jednou děkuji 
knihovnicím Petře Růžičkové a Mgr. Martině 
Dolasové za skvěle strávený čas v knihovně.

Mgr. Radmila Sulková, ZŠ Vrchlického, 
odloučené pracoviště Bartovická

dobrou noc, broučci

Halloweenský karneval s maskami

Kouzelník 
v mateřské školce

V pátek 2. 11. 2012 navštívili naší MŠ 
Slunečnici v Ostravě-Radvanicích kouzelníci 
Kellnerovi z Magic Revue z Frýdku- Místku.

Dětem předvedli, jak se například dají 
rozmnožit mince nosem, z klobouku vyčaro-
vali holubici a ukázali spoustu dalších triků. 
Nejvíce se děti nasmály, když viděly tancují-
cího panáčka, který byl vytvořený z čistého 
kapesníku.

Zábavné představení plné kouzel a čarování, 
kdy byly zapojeny také děti, se nám všem moc 
líbilo.

Simona Slížková

V důsledku působení spodní vody a nevhod-
ného tvaru zemního tělesa byla místní komuni-
kace ulice U Pramenů porušena v délce cca 8 m. 
Došlo k porušení stability násypu a propadu 
vozovky v úseku cca 20 m. 

Délka úseku komunikace, která byla 
zasažena stavbou, je 45 m. Městský obvod 
rozhodl z důvodu havarijního stavu o při-
dělení zakázky společnosti STASPO, spol. 
s r.o. Pro odstranění poruch vozovky a příčin 
jejich vzniku bylo v příkopu podél poruše-
ného úseku položeno potrubí PP DN 300 
v délce cca 22 m. Na potrubí byly osazeny dvě 
revizní šachty DN 600, které byly opatřeny 

vtokovými mřížemi. V úseku cca 20 m byla 
stávající konstrukce porušené části vozovky 
odstraněna včetně podloží a byla provedena 
nová konstrukce v šířce cca 1,5 m. V celém 
úseku bylo provedeno frézování obrusné 
vrstvy v tl. 50 mm, byla položena nová vrstva 
v celé šířce místní komunikace. 

Stavba konstrukčních vrstev vozovky probí-
hala za úplné uzavírky dne 7. 11. 2012 a termín 
dokončení obrusné vrstvy včetně terénních 
úprav byl vzhledem ke klimatickým podmín-
kám stanoven na 17. 12. 2012.

Ing. Věra Raisová, 
vedoucí odboru SŘDaŽP

Oprava odvodnění a povrchu 
vozovky ulice U pramenů



prOGram 
spOLeČeNsKÉHO dOmU V OsTraVĚ-BarTOVicÍcH prOsiNec 2012
 1. Sobota PŘEDPRODEJ vstupenek na PLES Společenského 

domu 
Ples se bude konat 2. 2. 2013, cena vstupného od 
200 do 400 Kč. Hrají Legendy se vrací (Petr Šiška) 
a skupina Premiér (s hitem Hrobař).  
PŘEDPRODEJ vstupenek na KONCERT EVY 
A VAŠKA. Koncert se bude konat 30. 4. 2013, cena 
vstupného 250 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě 
v den konání akce. Vstupenka = skvělý vánoční 
dárek pro seniory.

 2. Neděle Zumba 
Lektorka Michaela Kotulová. V 18:00 hodin, hlavní 
sál. Cena 60 Kč.

 3. 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.

 4. Úterý Zumba 
Lektorka Ivana Pawlasová. V 18:30 hodin, hlavní sál. 
Cena 60 Kč.

 5. Středa ČERTOVSKÁ NADÍLKA pro děti a jejich rodiče 
Program pro děti od 16:00 hodin s nadílkou. Vstup 
zdarma. Nutná rezervace míst!

 6. Čtvrtek Výcvik historického šermu 
17:30–19:30 hodin, malý sál.

 7. Pátek OLDIES PARTY 
Nový Klub BARAK. Od 21:00 hodin, vstup zdarma.

 8. Sobota Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní 
Výuka od 9:00 do 16:00 hodin.

 9. Neděle VÁNOČNÍ ZUMBA – TŘÍHODINOVÝ PROGRAM 
s hosty 
Lektorka Michaela Kotulová. 16:00–19:00 hodin, 
hlavní sál. Hodnotná tombola. Cena 220 Kč 
v předprodeji, 270 Kč na místě.

10. 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.

11. Úterý Zumba 
Lektorka Ivana Pawlasová. V 18:30 hodin, hlavní sál. 
Cena 60 Kč.

12. 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.

13. Čtvrtek Výcvik historického šermu 
17:30–19:30 hodin, malý sál.

14. Pátek KARAOKE PÁRTY 
Nový Klub BARAK. Od 21:00 hodin, vstup zdarma.

15. Sobota MINIBAZÁREK S DĚTSKÝM OBLEČENÍM 
pro zájemce o prodej i koupi dětského oblečení, 
hraček, vánočních ozdob. Od 10:00 do 15:00 hodin. 
Prodejní místa zdarma, vstup zdarma, dětský 
koutek pro děti prodávajících maminek k dispozici.

16. Neděle Zumba 
Lektorka Michaela Kotulová. V 18:00 hodin, hlavní 
sál. Cena 60 Kč.

17. 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.

18. Úterý Zumba 
Lektorka Ivana Pawlasová. V 18:30 hodin, hlavní sál. 
Cena 60 Kč.

19. Středa Výukové kurzy 
8:00–16:30 hodin.

20. Čtvrtek Výcvik historického šermu 
17:30–19:30 hodin, malý sál.

21. Pátek OLDIES PARTY 
Nový Klub BARAK. Od 21:00 hodin, vstup zdarma.

22. Sobota Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní 
Výuka od 9:00 do 16:00 hodin.

23. Neděle Zumba 
Lektorka Michaela Kotulová. V 18:00 hodin, hlavní 
sál. Cena 60 Kč.

24. Pondělí ŠTĚDRÝ DEN 
Klub BARAK má od 20 hodin otevřeno s pořádnou 
štědrovečerní párty!

25. Úterý 1. SVÁTEK VÁNOČNÍ 
Klub BARAK má od 18 hodin otevřeno!

26. Středa 2. SVÁTEK VÁNOČNÍ 
Klub BARAK má od 18 hodin otevřeno!

27. Čtvrtek Výcvik historického šermu 
17:30–19:30 hodin, malý sál.

28. Pátek KARAOKE PÁRTY 
Nový Klub BARAK. Od 21:00 hodin, vstup zdarma.

29. Sobota Víkendový program Klubu BARAK 
Od 18:00 hodin, vstup zdarma.

30. Neděle Zumba 
Lektorka Michaela Kotulová. V 18:00 hodin, hlavní 
sál. Cena 60 Kč.

31. Pondělí SILVESTROVSKÁ PÁRTY  
Klub BARAK od 19 hodin. Vstup – otevřený účet za 
200 Kč.



OLYMAR 
domácí potřeby 
a železářství Šenov 
Vás zve od 26.11.–23.12. na akci 
plnou vánočních slev a ochutnávku 
"punče" 
• misky kompotové sada 6 ks 95 Kč 
• mlýnek na mák 209 Kč 
• stojan na ván. stromeček 298 Kč 
• sklenice na víno 6 ks 219 Kč 
• talíře bílý porcelán 29 Kč 
• příbor dětský nerez sada 69 Kč
Těšíme se na vás! Tel.: 731 161 773 
E-shop na www.olymar.cz 

Na fotbalovém stadionu v Ostravě-
-Radvanicích se v sobotu 10. listopadu odpo-
ledne hrálo mezistátní fotbalové utkání. Nešlo 
sice o ligu mistrů, ale i tak si několik desítek 
příznivců fotbalu přišlo na své. Do Radvanic, na 
hřiště Baníku přijel za místním mužstvem cel-
kem „starých pánů“ autobus z polské Wroclawi 
s hráči klubu Orzeł Swięta Katarzyna. Přátelský 
zápas obou týmů se konal pod záštitou poslance 
Evropského parlamentu, Vojtěcha Mynáře. Ten 
také toto utkání hned v úvodu zahájil krátkým 

proslovem, ve kterém zmínil historii klubu 
i podobných zápasů na tomto trávníku. Počasí, 
na listopad docela slunečné a ne příliš chladné, 
přálo hráčům i divákům a zápas rozdělený 
netradičně na třicetiminutové třetiny proběhl 
ve sportovním duchu a v dobré pohodě. Skončil 
po devadesáti minutách vítězstvím ostravského 
týmu a výsledkem spíše hokejovým, tedy 9 ku 
3. Podobné přátelské zápasy s wroclawskými 
fotbalisty probíhají v Radvanicích každoročně. 
Poděkování patří zastupiteli města Ostravy 
Bc. Aleši Boháčovi za hodnotné ceny a prvoli-
govému klubu Baníku Ostrava za možnost tato 
utkání na radvanickém hřišti, vybaveném sluš-
ným trávníkem, hrát.  (est)

poláci si zahráli v radvanicích

Vyměním byt o velikosti 2+1 
v blízkosti obchodního centra Carrefour 
za menší byt o velikosti 1+1 v Ostravě-

Radvanicích. Mobil: 732 503 145.

Čipování psů
Upozorňujeme chovatele psů, že dnem 

1. 1. 2013 nabývá účinnosti nová obecně 
závazná vyhláška statutárního města 
Ostravy č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé 
označování psů a evidence jejich chovatelů. 
Chovatel psa chovaného na území statu-
tárního města Ostravy je povinen:
• nechat psa trvale označit elektronickým 

čipem, který odpovídá ISO standardu 
požadovanému předpisem Evropského 
společenství, a to nejpozději do 30 dnů 
ode dne, v němž pes dovršil věku tří 
měsíců,

• pokud už je pes označen čipem, nahlásit 
čip do evidence nejpozději do 90 dnů ode 
dne účinnosti obecně závazné vyhlášky, 
i když čip neodpovídá normám ISO, 
považuje se to za splnění povinnosti, 

• psa, který je už evidován ke dni účin-
nosti obecně závazné vyhlášky a není 
označen čipem, nechat označit čipem 
nejpozději do 12 měsíců ode dne účin-
nosti této obecně závazné vyhlášky. 
Trvalé označování psů se provádí na 

náklady chovatelů psů. 
Čísla čipů můžete hlásit osobně v kan-

celáři č. 14 v 1. poschodí, na tel. čísle 
599 416 137 nebo elektronicky jprokopovi-
cova@radvanice.ostrava.cz.

Bc. Jana Prokopovičová, odbor FaR

Hattrick pro raBa 
motosport Ostrava

Jezdci RABA Motosport z Ostravy-
-Radvanic mají za sebou další sezónu, která 
patřila ve čtyřleté historii tohoto občanského 
sdružení k nejúspěšnějším, když uspěli nejen 
v evropských závodech, ale i ve 2 národních 
šampionátech v České republice a na Slovensku.

Prioritou byla účast v Evropském poháru 
silničních závodů motocyklů Oldtimer, v němž 
zopakovali úspěch z předchozích 2 let a dosáhli 
třetího celkového vítězství. Jezdci se také pra-
videlně zúčastňovali závodů na Slovensku, kde 
obhájili titul mistra Slovenska. Stejně úspěšné 
starty měli i na českých závodních okruzích, 
včetně 2. místa na Okruhu Františka Bartoše 
v Ostravě -Radvanicích, na kterých si vyjeli 
titul přeborníka České republiky.

Ing. Jan Lindner
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rok 2012 ve fotografiích

Výměna střešní krytiny na ZŠ Vrchlického  QRekonstrukce šaten na ZŠ Vrchlického  Q

Rekonstrukce MŠ v Radvanicích  Q Estetizace kruhového objezdu  Q

Vystoupení Standy Hložka na Bartovické  Q

pouti 

Vystoupení Ivana Mládka na Radvanických  Q

slavnostech 

Rekonstrukce bytového domu na  Q

Třanovského ulici 

Šípková Růženka v podání Jana Přeučila a  Q

Evy Hruškové 

Vystoupení J.A. Náhlovského v SD Bartovice Q

Zákaz vjezdu nákladních vozidel na ul.  Q

Těšínskou

Divadelní představení „Dívčí válka“ v SD  Q

Bartovice

Vystoupení Petry Janů na reprezentačním  Q

plese městského obvodu


