
zdarma  rOČNÍK XXI | březeN 2013

Statutární město Ostrava 
Informační měsíčník občanů městského obvodu  
Radvanice a Bartovice

rab NOVINY

www.radvanice.ostrava.cz | e‑mail: posta@radvanice.ostrava.cz  internetová televize: rab.tvova.cz

Pozvánka na 
zastupitelstvo 

Starostka městského obvodu Radvanice 
a Bartovice zve občany na 14. zasedání 

Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice, které se koná 

7. března 2013 od 16.00 hodin v Základní 
škole Trnkovecká v Radvanicích. Občané 
mají také příležitost prohlédnout si opravené 

prostory školy.

Knihovnice 
zpovídaly paní 
starostku

Radvanická knihovna zahájila pravidelný 
cyklus rozhovorů s významnými osobnostmi 
našeho městského obvodu s názvem Knihovna 
mě oslovuje. Jako první odpovídala naše sta-
rostka Mgr. Šárka Tekielová.

Jedno slovo, které vás napadne, když se 
řekne: 

Knihovna – budova plná regálů s knihami.
Čtení – krásné chvilky s knihami, které ráda 

čtu.
Knihovnice – paní Žáčková, knihovnice 

z dob mého dětství, která pracovala v knihovně 
v Ostravě ‑Radvanicích, tenkrát v prostorách 
bývalého kina Odboj.

Spisovatel – spousta jmen, které jsme museli 
znát v rámci povinného školního učiva.
Patří knihovna do života člověka 21. století?

Bylo by krásné, kdyby tomu tak bylo, zejmé‑ 
 na v dnešní době, kdy většina dětí a mládeže věnuje 
svůj volný čas zejména výpočetní technice.
Která kniha ve vás vyvolává vzpomínky na dět-
ství?

Nemám vybraný konkrétní titul, ale líbily se 
mi všechny pohádky od Boženy Němcové.

V knihovně si můžete půjčit knihy a časo-
pisy, využívat internet a… poslouchat hudbu, 

Městský obvod, 
pod vedením sta-
rostky Mgr. Šárky 
Tekielové, se roz-
hodl dále pok ra -
čovat v plánované 
r e k o n s t r u k c i 
b y t o v ý c h  d o m ů 
n a  T ř a n ov s ké h o 
u l i c i  č .  29  a  n a 
ulici Revírní č. 3, 5 
v Radvanicích.

Z a  p o d p o r y 
zastupitele statutár-
ního města Ostravy 
Bc. Aleše Boháče byl městskému 
obvodu posk y t nut f inančn í 
transfer ve výši 5 mil. Kč a další 
finanční prostředky na opravu 
předmětného bytového fondu 
jsou vyčleněny v rozpočtu měst-
ského obvodu. Zahájení staveb-
ních prací se předpokládá na jaře  
2013 s ukončením v říjnu 2013.

Ing. Dagmar Hrnčárková, 
odbor MBaI

Obvod bude pokračovat v opravách 
dalších bytových domů

Takto bude vypadat bytový dům na Revírní ulici 3 a 5 v Radvanicích. Q

Nový kabát dostane i bytový dům na Třanovského ulici 29. Q

věnovat se různým zájmovým činnostem 
a účastnit se zajímavých besed na různá témata.

V knihovně kromě pravidelného obměňo-
vání knižního fondu postupně vylepšujeme 
také vzhled interiéru a připravujeme rozma-
nité akce tak, aby nabídka služeb vyhovovala 
širokému okruhu čtenářů a uživatelů. Přijmete 
v budoucnu naše pozvání na některou z tradič-
ních akcí knihovny, jako je například pasování 
prvňáčků do stavu čtenářského?

Ano, velice ráda přijmu.
Mgr. Martina Dolasová, 

Petra Růžičková

Foto: BcA. Roman Pecháček Q



Rada městského obvodu na své 
49. schůzi konané dne 16. ledna 2012:
‑ vyslovi la souhlas s uzav řen ím daro -

vacích smluv mezi Mateřskou školou 
Ostrava‑Bar tovice, p.o. (obdarovaný), 
a BEST OSATRAVA s.r.o., ASA EXPERT 
a Kateřinou Hajduchovou (dárci),

‑ rozhodla o provádění měsíčních úhrad 
poplatků na základě objednávky městského 
obvodu na službu OZO Ostrava s.r.o. za 
odvoz a likvidaci stavební suti, odebírané 
bezplatně od občanů ve sběrných dvorech,

‑ schválila pro období roku 2013 sazebník 
úhrad nákladů za poskytování informací 
podle zákona o svobodném přístupu k infor-
macím,

‑ rozhodla o cenách za uveřejnění inzerce 
v RaB novinách a cenách při zveřejňování 
smutečních oznámení a vzpomínek v RaB 
novinách v návaznosti na zvýšení sazby DPH 
od 1. 1. 2013.

Rada městského obvodu na své 
50. schůzi konané dne 30. ledna 2013:
‑ vzala na vědomí výroční zprávu za rok 2012 

orgánů statutárního města Ostrava, měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice, o čin-
nosti v oblasti poskytování informací,

‑ vyslovila souhlas s navrženou novelou 
obecně závazné vyhlášky statutárního města 

Ostrava č. 9/2012, kterou bylo upraveno 
trvalé označování psů a evidence jejich cho-
vatelů na území statutárního města Ostrava,

‑ rozhodla o uzavření darovacích smluv 
a smlouvy o umístění reklamy za účelem 
konání X. reprezentačního plesu měst-
ského obvodu Radvanice a Bar tovice 
s VSP Exim s.r.o., UNIMETRA spol. s r.o., 
LUING PYREX spol. s r.o., ASAS expert 
a.s., Fyzikálně technický zkušební ústav, 
s.p., Ostravské komunikace, a.s., SHARP 
CENTRUM Ostrava s.r.o., Jiří Krzywoň, 
PPS Kania, s.r.o., Robert Číž INSTAMONT, 
SAM BABY, s.r.o., Vlastimil Havlásek.

Rada městského obvodu na své 
51. schůzi konané dne 13. února 2013:
‑ rozhodla o uzavření smlouvy o umístění 

reklamy u příležitosti konání X. reprezen-
tačního plesu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice s RPG RE Management, s.r.o.

‑ vyslovila souhlas s uzavřením darova-
cích smluv mezi Základní školou Ostrava‑
‑Radvanice, Vrchlického 5, p. o. (obdarovaný) 
a Alenou Stromskou, Mgr. Hanou Ostřanskou, 
Ing. Vladimírem Majerem, Ph.D., Mgr. Petrou 
Miloušovou, Ing. Radimem Chraplej, Erikou 
Pišťáčkovou, Pavlem Ráčkem, Daliborem 
Fabiánem, Mgr. Terezou Stromskou a Petrou 
Majerovou (dárci),

‑ rozhodla o uzavření darovacích smluv za 
účelem konání X. reprezentačního plesu 
městského obvodu Radvanice a Bartovice 
s Technickými službami a.s., CelTel, s.r.o., 

Vaniš Safety, a.s., STASPO, spol. s r.o., 
ETVM s.r.o.,

‑ rozhodla o uzavření darovací smlouvy 
s Lignus Frýdek‑Místek, s.r.o.

Mgr. Luboš Niessner, 
vedoucí odboru OaVV

Vstupenky 
do divadla 
opět se slevou

Stejně jako v loňském roce přichystalo 
i letos vedení městského obvodu Radvanice 
a Bartovice svým občanům malý dárek v podobě 
přispění částky 200 Kč na nákup vstupenky na 
divadelní představení autorů Haliny Pawlovské 
a Michala Viewegha „Tři v háji“. Mezi herecká 
esa divadla patří Michaela Kuklová, Martin 

Zounar, Veronika Nová a další. Vstupenky na 
toto úspěšné představení, které se uskuteční 
dne 14. března 2013 ve Společenském domě 
v Ostravě ‑Bartovicích, si můžete zakoupit po 
předložení občanského průkazu za cenu 150 
Kč na sekretariátě starostky u Ing. Kateřiny 
Tomanové. Každý občan městského obvodu 
Radvanice a Bartovice má nárok na zakoupení 
jedné zvýhodněné vstupenky. Ostatní zájemci 
mají možnost zakoupení vstupenky v hodnotě 
350 Kč.

Ing. Kateřina Tomanová
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Městský obvod na základě poskytnutého 
finančního transferu ve výši 5,5 mil. Kč z roz-
počtu statutárního města Ostravy za podpory 
zastupitele statutárního města Ostravy Bc. 
Aleše Boháče provedl komplexní rekonstrukci 
silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace 
včetně maleb místností základní školy. 

Na základě výběrového řízení byla uza-
vřena smlouva s vybraným uchazečem firmou 
BDSTAV MORAVA s.r.o. Rekonstrukce byla 
zahájena v listopadu roku 2012, kde stávající 
elektroinstalace byla demontována a nahrazena 
novou. Bylo provedeno nové osvětlení učeben 
zářivkovými svítidly včetně vytvoření nové 
počítačové učebny. Dále byla provedena insta-
lace nového elektronického zabezpečovacího 

systému. Celkové finanční náklady na rekon-
strukci elektroinstalace včetně malířských prací 
byly ve výši cca 4,95 mil. Kč.

Fotografie ze slavnostního otevření zrekon-
struované školy najdete na poslední straně.

Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor MBaI

Poplatek za pronájem pozemku lze uhradit 
převodem z účtu. Platbu je třeba zaslat na číslo 
účtu 19-11622761, kód banky 0100 (číslo účtu je 
rovněž uvedeno na webových stránkách měst-
ského obvodu), v termínu do 31. března 2013. 
Abychom však mohli platbu identifikovat, je  
nutno při platbě uvést údaj, z kterého bude možno  
identifikovat poplatníka (variabilní symbol – 
jedinečné číslo pro každého poplatníka nebo 

jméno poplatníka s jeho adresou). Informaci 
o variabilním symbolu lze získat u paní Jindry 
Láskové, odbor majetkový, bytový a investic 
(tel. 599 416 114, e‑mail: jlaskova@radvanice.
ostrava.cz). 

V případě prodlení s placením je poplatník 
povinen hradit penále ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý den prodlení. 

Jindra Lásková, odbor MBaI

rekonstrukce elektroinstalace 
v objektu zŠ Trnkovecká

z jednání místní samosprávy

Šenovská 
tlapka

Výstava voř íšků a psů bez průkazu 
původu se chystá v Šenově 20. dubna. 
Výstava bude zahájena v 9 hodin a voříšci 
budou soutěžit o titul nejkrásnějšího psa. 
Připraveny jsou ale taky další soutěže – 
děti se například se svými miláčky mohou 
účastnit klání ve dvou kategoriích – Dítě 
a pes (4–8 let) a Junior handler (9–14 let). 
Soutěž o nejkrásnější pár je zase určena pro 
pejsky a fenky, kteří budou spolu tvořit nej-
krásnější pár. Hledat se bude i pár, kde se 
páníček bude nejvíce podobat svému psovi. 
A cenu Strašidýlko Emílek si odnese ten 
voříšek, který se nejvíce bude podobat této 
pohádkové postavičce. Uzávěrka přihlá-
šek je 15. 4. Přihláška zasílejte na adresu: 
Jaroslava Zarembová, Stranou 10, 717 00 
Ostrava ‑Bartovice. 

(sed)

Placení poplatku za pronájem pozemku



Dne 14. února 2013 v 17.00 hodin se sešla 
téměř stovka seniorů z Radvanic a Bartovic 
v ostravském Divadélku pod věží, které opět 
po delší době ožilo. Na programu v podvečer sv. 
Valentýna byl „Večer šlágrů a evergreenů pro 
seniory“. 

Zazněly ukázky z operet Veselá vdova, 
Netopýr, Polská krev, Cigánský baron aj. 
v podání tenoristy Vítězslava Víta, sopránistky 
Kláry Curylové, za klavírního doprovodu 
M. Riegelové a hudebního Dua Jiřího Mazánka. 
Při nestárnoucích melodiích jako např. Děti 
z Pirea, O sole mio, Pluji lodi do Triany aj. ukápla 
dámám i slzička při vzpomínce na mládí. 

Během 2,5 hodinového programu se střídaly 
písničky s povídáním a nakonec se naprosto 
vyprodané Divadélko pod věží roztančilo a pří-
davky písní nebraly konce. Umělecký výkon 
všech účinkujících byl po zásluze odměněn 

neutuchajícím potleskem. Roztančit a rozezpí-
vat seniory a vykouzlit jim úsměvy na tvářích je 
odměna sama o sobě. 

Co víc si přát na sv. Valentýna, snad jen skle-
ničku dobrého vína, vídeňskou kávu a k tomu 
dobrý zákusek a i toto bylo díky vedení radniční 
restaurace zajištěno. 

Mgr. Irena Kopciuchová, vedoucí odboru SVaŠ
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Nejbližší akce 
zahrádkářů

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE se 
koná v sobotu 16. 3. v 15 hodin v naší klu-
bové místnosti. Budeme plánovat i odborné 
zájezdy.

Dále zveme členy i ostatní veřejnosti na 
PŘÍPRAVY VELIKONOC na čtvrtek 21. 3. 
v 17 hodin v naší klubové místnosti. S příte-
lem Trefným můžete opět plést pomlázky 
a s paní Bártovou zhotovit velikonoční 
dekorace. Na obě akce zve výbor ZO ČZS 
Radvanice.

Miroslava Pěčková

Trénování paměti
Chcete si vyt rénovat paměť? V rámci 

Národního týdne trénování paměti pořádá 
občanské sdružení Senior servis 12. 3. v 10 
hod. bezplatnou přednášku v sále Biskupství 
ostravsko‑opavského na Kostelním náměstí 
č. 1 v Moravské Ostravě. Nový kurz Trénování 
paměti bude zahájen 19. 3. Zájemci se mohou 
hlásit na tel.: 776 763 519. 

Šárka Maňasová, Senior servis

Podvodná změna 
zdravotní pojišťovny

Vážení občané, 
upozorňujeme Vás na problém podvodného pře-
registrování pacientů mezi zdravotními pojiš-
ťovnami. Pokud zjistíte, že Vám byla bez Vašeho 
vědomí a přičinění změněna zdravotní pojiš-
ťovna, řešte situaci neprodleně na své zdravotní 
pojišťovně, případně oznamení na Policii ČR. 

V případě potřeby Vám mohou být poskyt-
nuty informace na odboru sociálních věcí 
a školství Úřadu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice u sociální pracovnice Bc. Petry 
Fedorucové, DiS., kancelář č. 4.

Mgr. Irena Kopciuchová, 
vedoucí odboru SVaŠ

Pozor, nepůjde 
elektřina

Vážení občané, 
p r o s t ř e d n i c t v í m  s p o l e č n o s t i  Č E Z 

Distribuce, a.s., si vás dovolujeme informovat 
o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 
v Ostravě ‑Radvanicích na ulicích V Osadě, 
Světlá, Dopravní, U Stavisek, Hraniční, Těžní, 
Čapkova, Tomicova dne 11. 3. 2013 od 7.30 hod.
do 11.00 hod. a v Ostravě ‑Bartovicích na ulicích 
Na Pasekách a U Důlňáku dne 12. 3. 2013 od 
7.30 hod. do 11.00 hod. Více informací najdete 
na našich webových stránkách www.radvanice.
ostrava.cz.  (red)

důchodci z radvanic a bartovic 
slavili Valentýna

 V současné době probíhá ve Společenském 
domě v Ostravě ‑Bartovicích výstava modelů možné 
budoucí podoby „velkého“ kruhového objezdu 
v Ostravě ‑Radvanicích, křižujícího ulici Těšínskou 
s Fryštátskou. Občané si tak mohou výstavu pro-
hlédnout do konce března od 8.00 do 16.30 hod. 
a hlasovacím lístkem zvolit, která podoba by se 

jim zamlouvala. Vítězný projekt bude vyhodno-
cen u příležitosti slavnostního ukončení výstavy 
za účasti tvůrců – studentů katedry architektury 
VŠB‑TU v Ostravě. Vítězný projekt, který si občané 
sami zvolí, bude zohledněn ve výběru odbornou 
komisí, která posoudí vhodnost a možnost jeho rea-
lizace. Mgr. Šárka Tekielová, starostka

Pojďme společně vybrat návrh nového vzhledu 
„velkého kruhového objezdu“

Na výstavě se lidé mohou podívat také na makety jednotlivých návrhů. Foto: Kateřina Tomanová Q



zápis do mateřské 
školy v Ostravě 
bartovicích

Srdečně zveme všechny rodiče s dětmi 
od 3 let na zápis do mateřské školy v Ostravě‑
Bartovicích, Za Ještěrkou 8, který se bude konat 
ve středu 3. 4. 2013 od 8 do 16 hodin.

Mateřská škola pracuje podle hesla „Děti‑
květy života“. Je zaměřena na taneční výchovu, 
citlivý přístup k dětem všech věkových katego-
rii a přípravu dětí pro vstup do ZŠ. Naše škola 
nabízí možnost integrace handicapovaného 
dítěte.

Děti mohou navštěvovat taneční kroužek, 
kroužek anglického jazyka, plavecký výcvik, 
lyžařský výcvik ve ski areálu Bílá. Také orga-
nizujeme pro děti školu v přírodě a ozdravnou 
rodinnou dovolenou v Chorvatsku. Během 
školního roku s dětmi navštěvujeme Loutkové 
divadlo, Galerii umění, Zologickou zahradu, 
Základní školu v Bartovicích a také pořádáme 
spoustu akcí pro rodiče s dětmi (Mikulášská 
besídka, Karneval, Den matek, Den dětí, 
Pasování školáků, Výtvarné tvoření). 

Přijeti do MŠ bude posuzováno dle kritérií 
pro příjímání dětí na rok 2013. K zápisu si rodiče 
přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Táňa Krumniklová, 
ředitelka MŠ 
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Statutární město Ostrava, městský obvod 
Radvanice a Bartovice v rámci pomoci občanům 
v řešení problémů s velkoobjemovými odpady 
z domácností, ve spolupráci se společností OZO 
Ostrava, s.r.o., umístí velkoobjemové kontej-
nery na osvědčená místa v obou našich měst-
ských obvodech:

 Radvanice: 25.–26. března 2013 
(pondělí přistavení, úterý dopoledne odvoz)
1. Lipina – ul. Na Hrázkách – garáže 1 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. Kobrova 1 ks
 Radvanice: 26.–27. března 2013 
(úterý přistavení, středa dopoledne odvoz)
1. Vrchlického – u školy 1 ks
2.  křižovatka Čapkova x Radvanická – u samoob-

sluhy 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) 1 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: 27. – 28. března 2013 
(středa přistavení, čtvrtek dopoledne odvoz)
1.  křižovatka Dvorová x Radova 1 ks
2.  křižovatka Těšínská x U Samoobsluhy (zpev-

něná 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: 28.–29. března 2013 
(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 bývalého statku v Bartovicích 
na ulici U Statku a v areálu bývalého koupaliště 
v Radvanicích na ulici Poláškova. Sběrné dvory 
jsou otevřeny: 11/2012–03/2013 pondělí, středa, 
pátek od 15.00 hod. do 17.00 hod., v sobotu od 08.00 
hod. do 12.00 hod., 04/2013–10/2013 pondělí, 
středa, pátek od 15.00 hod. do 18.00 hod., v sobotu 
od 08.00 hod. do 12.00 hod., 11/2013–03/2014 
pondělí, středa, pátek od 15.00 hod. do 17.00 hod., 
v sobotu od 08.00 hod. do 12.00 hod.

Ing. Štěpán Košťál
místostarosta

ÚKLIdOVÁ aKCe – jaro 2013 Poplatek ze psů 
je nutno zaplatit 
do 31. března

Každý majitel psa, k terý má t rvalé 
bydliště v městském obvodu Radvanice 
a Bartovice, je povinen psa přihlásit, a to 
u správce poplatku, kterým je Úřad MOb 
Radvanice a Bartovice. Přihlašovací povin-
nost se týká štěněte staršího tři měsíce. 

Poplatek lze zaplatit v hotovosti na rad-
nici v pokladně, bezhotovostním převodem 
nebo poštovní poukázkou.

Evidence psů je v kanceláři č. 14, 
v 1. poschodí (odbor financí a rozpočtu).

Sazba poplatku je stanovena za jednoho 
psa a kalendářní rok: 
a)  za psa chovaného v rodinném domku 150 Kč,
b)  za druhého a každého dalšího psa uvede-

ného pod písm. a) 200 Kč,
c)  za psa chovaného v bytovém domě 1000 Kč
d)  za druhého a každého dalšího psa uvede-

ného pod písm. c) 1 500 Kč,
e)  za psa, který je využíván při podnikatel-

ské činnosti, 1 000 Kč,
f)  za druhého a každého dalšího psa uvede-

ného pod písm. e) 1 500 Kč,
g)  za psa, jehož držitelem je poživatel inva-

lidního, starobního, vdovského nebo vdo-
veckého důchodu, který je jeho jediným 
zdrojem příjmů, anebo poživatel sirot-
čího důchodu, 150 Kč,

h)  za druhého a každého dalšího psa, jehož 
držitelem je osoba uvedená pod písm. g), 
200 Kč.
Upozorňujeme majitele psů, že složenky 

nebudeme rozesílat. Pokud nebude poplatek 
včas zaplacen, a to do 31. března, bude vymě-
řen platebním výměrem a může být navýšen 
až na trojnásobek. U psů, kde je poplatek 
1 000 Kč a výše, lze tuto částku rozdělit na dvě 
splátky nebo domluvit splátkový kalendář. 

Platby lze posílat na č. účtu: 
19‑11622761/0100, uvádějte svůj VS nebo 
VS 2711 a jméno majitele psa.

Případné dotazy na: jprokopovicova@
radvanice.ostrava.cz nebo tel. č. 599 416 137

Bc. Jana Prokopovičová, odbor FaR

SVaTÝ TÝdeN 
a VeLIKONOCe 2013
v chrámu Neposkvrněného Početí Panny 
Marie v Ostravě Radvanicích
Květná neděle, 24.3.
8:20 hod. – Křížová cesta
9:00 hod. ‑ Mše svatá
Zelený čtvrtek, 28.3.  
9:00 hod.  – Missa chrismatis v katedrále 
18:00 hod. – Mše svatá na památku Večeře 
Páně
Velký Pátek, 29.3. 
den přísného postu
16:15 hod. – Křížová cesta 
17:00 hod. – Památka Umučení Páně
Bílá sobota, 30.3.
12:00–19:30 hod. – tichá adorace u Božího 
hrobu
20:00 hod. – Velikonoční vigilie
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 31.3.
9:00 hod. – Mše svatá ze slavnosti
Chrámový sbor zpívá: V. Říhovský, Missa 
Loretta, Regina coeli 
Pondělí v Oktávu velikonočním, 1.4.
9:00 hod. – Mše svatá

www.farnostradvanice.cz

Účetnictví
10% sleva

-Daňová evidence-

-Účetnictví-

-Mzdy-

-Daňová přiznání-

-Možnost zpracování u klienta-

Ing. Renáta Konopáčová

+ 420 603 520 537
www.ucetnictvi-ostrava.com

inzerce
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SerIÁL 
představujeme podnikatele 

v obvodu

V dnešním dílu, v němž obyvatele našeho 
městského obvodu seznamujeme s podnikateli 
a firmami, které zde působí, představíme firmu 
Lignus Frýdek‑Místek s.r.o., která má prodejnu 
v Radvanicích. 

Firma se zaměřuje na prodej lesní a zahradní 
techniky značky Husqvarna, ale také na její ser-
vis, a je největším autorizovaným prodejcem 
značek Husqvarna Group v Moravskoslezském 
kraji a v celé České republice jí mezi prodejci 
patří 3. místo.

Prodejna firmy sídlí hned vedle Základní 
školy Vrchlického. Šéfuje jí Ing. Ivan Vlček, 
CSc., který je zároveň jednatelem f irmy. 
Filozofie firmy se dá podle něj shrnout do jedné 
věty: Za Radvanice a Bartovice zelenější 
a upravenější! „Víte, náš obvod má nejvíce zatí-
žené životní prostředí v Evropě! To může občan, 
který zde žije, ovlivnit jen velmi obtížně,“ 
vysvětluje Ing. Ivan Vlček, CSc., motto, kte-
rým se řídí. „Nicméně každý občan má možnost 
zlepšit vzhled svého nejbližšího okolí. A my mu 
k tomu dodáme kvalitní mechanizaci,“ dodává.

Míní, že investice do kvalitní mechani-
zace na úpravu životního prostředí je lepší než 
investice do zlata. „Přinese mu totiž více užitku 
v podobě hezčího nejbližšího okolí,“ tvrdí pře-
svědčivě Vlček.

Značka Husqvarna má tradici
Když hovoří o švédském výrobci zahradní 

techniky, zmiňuje především dlouhou tradici. 
Firma Husqvarna byla založena v roce 1689, a tak 
není divu, že se může pochlubit nejširší nabídkou 
techniky, její kvalitou a výkonem, spolehlivostí 
a také inovacemi na základě vlastní vývojové 
základny. Jednatel Lignusu má všechny tyto 
atributy lety odzkoušené. Jak říká, už před lety 
ještě jako ředitel Lesů Frýdek‑Místek pracoval 
s výrobky severské firmy a plně si potvrdil, že 
vše, co dnes říká, platí doslova. S přehledem 

listuje v tlustém katalogu a ukazuje, že si v něm 
najde to svoje nářadí jak amatér, co potřebuje 
ořezat pár stromků, tak profesionál, který se 
pilou ohání každý den. „To není všechno, my tu 
máme třeba i kompletní příslušenství, oblečení, 
tašky, v nichž budete nářadí nosit, nebo robo-
tické sekačky, které budou po trávníku jezdit 
místo vás,“ vypočítává Vlček.

Lidská dimenze prodeje
Kvalita se podle něj projevuje i v prodej-

nách, kde se zákazníci setkávají jen s proško-
leným personálem. Na stěnách visí osvědčení 
jednotlivých zaměstnanců, takže se tu nese-
tkáme s obvyklou odpovědí v supermarketech: 
„Nevím, ale dočtete se to v návodu.“ 

„Snažíme se obchodu vrátit lidskou dimenzi. 
V současnosti obchod ovládají dva extrémy. Na 
jedné straně obří a nepřehledné hypermarkety, 
v nichž, potřebujete‑li koupit nějakou jednot-
livost, probloumáte celé hodiny bez kontaktu 
s kvalifikovanou obsluhou. Na druhé straně 
odosobněné e‑shopy, kde kontakt s obsluhou 
není vůbec žádný. V obou případech odborný 
a osobní přístup včetně seznámení s činností 

a údržbou stroje téměř neexistuje. Stroj, který 
si koupíte, dostanete v krabici. Je ve většině pří-
padů nezprovozněný a neseřízený. A to se vám 
v naší prodejně nestane,“ vysvětluje jednatel 
společnosti Lignus Frýdek‑Místek s.r.o.

Servis je samozřejmostí
Společnost Lignus F‑M provozuje tři kom-

pletně vybavené servisní opravny v Pražmu, 
Šenově a Frýdku‑Místku. Navíc přímo v pro-
dejnách zajišťuje drobné opravy (výměna krytů 
a filtrů), broušení pilových řetězů a broušení 
a vyvažování nožů do křovinořezů a rotačních 
sekaček. Od roku 2006 se společnost Lignus‑
‑Husqvarna stala Regionálním servisním stře-
diskem pro Moravskoslezský kraj a provádí 
expresní servis profesionální techniky. Mimo 
opravy strojů značek Husqvarna, Jonsered, 
Partner a Flymo provádí i opravy strojů značky 
Gardena.

Webové stránky a e-shop
Kdo si chce výrobky značky Husqvarna pro-

hlédnout z domu, pro toho jsou určeny webové 

stránky f irmy www.lignusfm.cz a e‑shop. 
Samozřejmostí je sleva při objednání přes 
internet, traktory a ridery přivezou zákazní-
kovi domů až do 50 km zdarma, a pokud vám 
zrovna chybí peníze, přes internet si můžete 
vyřídit i úvěr. Zájemcům firma zasílá informace 
o novinkách, a pokud si nejste jistí výběrem 
zboží, poradí s nákupem konkrétního typu zboží 
(pily, sekačky, traktoru, sněhové frézy).

PaedDr. Zuzana Sedláčková
Lignus Frýdek-Místek s.r.o.
Sídlo firmy: 739 04 Pražmo 166 
IČO: 25 88 22 44
DIČ: CZ 25 88 22 44 
Prodejna Husqvarna v Radvanicích: Těšínská 
1400/291
tel. /záznamník: +420 596 133 254
mobil: +420 724 735 689
e‑mail: ostrava@lignusfm.cz
e‑shop: www.lignusfm.cz

Husqvarna: je to lepší investice než do zlata

Policie zve na 
kurz pro veřejnost

Městská policie Ostrava zve na další z řady 
bezplatných kurzů pro veřejnost, které pořádá 
v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná 
se ve středu 27. března 2013 od 16:00 hodin 
na ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravě. 

Březnové téma setkání s občany nese název 
Domácí lékař – zásady první pomoci. Hovořit 
se bude o tom, jak se chovat a jak správně 
postupovat při zranění, ke kterému může dojít 
v domácnosti, nebo třeba v obchodě, v kině či 
kdekoli jinde, jak správně poskytnout zraně-
nému první pomoc. Účastníci kurzu si budou 
moci vyzkoušet např. přenosný defibrilátor 
nebo nepřímou srdeční masáž na figuríně. 
Samozřejmě nebude chybět oblíbená sebeo-
brana a i tentokrát bude připraven dětský kou-
tek pro děti účastníků kurzu. 

Připomínáme, že je vhodné si s sebou 
přinést sportovní oblečení (pro výuku sebe-
obrany), popř. volnější obuv na přezutí a hygi-
enické potřeby (možnost využití sprchy po 
sebeobraně). Sportovní obuv není třeba, 
výuka základů sebeobrany probíhá v tělo-
cvičně na žíněnkách.
Bližší informace rádi poskytneme 
na tel. 599 414 165, 950 739 407 
nebo prostřednictvím elektronické pošty na 
adrese info@mpostrava.cz.

Městská policie Ostrava
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Autobusová doprava
Linka č. 22 Q

Současná trasa: Ok r užn í Hranečn ík – 
Trnkovec – Na Jánské – Pošta – Most M. Sýkory‑ 
Pošta – Na Jánské – Trnkovec – Hranečník;
Nová trasa: Hranečník – Trnkovec – Na 
Jánské – U Dvora – Důl Heřmanice – (–Parcelní – 
Dolina – Chrustova – Všehrdův sad – Most M. 
Sýkory vybranými spoji);

Popis 
Z důvodu souběhu dvou systémů dopravy bude 

linka ve směru z Hranečníku odkloněna a ukon-
čena na zastávce Důl Heřmanice s možností pře-
stupu na trolejbusovou linku č. 106 a autobusovou 
linku č. 49. V období pracovních dnů budou spoje 
prodlouženy ze zastávky Důl Heřmanice přes 
zastávky Parcelní – Dolina – Chrustova – VŠ 
Podnikání – Revírní br. pokladna – Všehrdův 
sad – Bazaly na Most M. Sýkory a zpět – okruhem 
přes zastávku Most pionýrů.

Linka č. 29 Q

Současná trasa: Bazaly – Hranečník – U Káňů – 
Ludvíkova (Šenov náměstí / Václavovice točna – 
NH jižní brána);
Nová trasa: Bazaly – Hranečník – U Káňů – 
Ludvíkova (Šenov náměstí /NH Zářičí);

Popis 
Spoje jedoucí na Novou huť jižní brána budou 

ukončeny na zastávce Nová huť Zářičí. Bude 
omezen počet spojů na zastávku Ludvíkova 
(zkrácený po zastávku U Káňů) a bude zru-
šeno zajíždění přes Václavovice točna smě-
rem na Novou huť. Spoje jedoucí do/ze Šenova 
a Nové hutě Zářičí budou zajíždět přes zastávku 
Ludvíkova.

Linka č. 30 Q

Současná trasa: Bazaly – Hranečník – Důl 
Fučík 1 (Petřvald lékárna) – Petřvald městský 
úřad – Březiny;
Nová trasa: Bazaly – Hranečník – Důl Fučík – 
Petřvald městský úřad – Březiny;

Popis 

Spoje budou vedeny přes zastávku Důl 
Fučík 1.

Linka č. 38 Q

Současná trasa: Nám. Republiky – Hranečník – 
Ještěrka – Bartovice Pod Tratí;
Nová trasa: Nám. Republiky – Hranečník – 
Ještěrka – Bartovice Pod Tratí – Nová huť 
Zářičí;

Popis 
Spoj je prodloužen o zastávku Nová huť 

Zářičí, čímž převezme nabídku linky č. 45, kde 
úsek Ještěrka – Nová huť hl. brána bude zrušen.

Linka č. 45 Q

Současná trasa: Slavíkova – Oblouk – 
Vyškovická – Vratimovská – Nová huť hl. 
brána – Ještěrka;
Nová trasa: Slavíkova – Oblouk – Vyškovická – 
Vratimovská – Nová huť hl. brána;

Popis 
Linka bude zkrácena ve směru z Poruby 

všemi spoji na zastávku Nová huť hl. brána.

Tramvajová doprava
Linka č. 4 Q

Současná trasa: Martinov – Svinov h.z. – 
Mariánské náměstí – Karolina – Plynárny;

Nová trasa: Martinov – Svinov h.z. – 
Mariánské náměstí – Karolina – Výstaviště – 
Hranečník – Nová huť již. brána; 

Popis 
Trasa linky vzniká sloučením linek č. 4 a 9.
Linka č. 9 Q

Současná trasa: (Vřesinská) – Por uba 
vozovna – Svinov mosty h.z. – Mariánské 
náměstí – Karolina – Výstaviště – Hranečník – 
Nová huť již. brána;
Nová trasa: Por uba vozov na – Sv inov 
mosty h.z. – Mariánské náměstí – Karolina – 
Plynárny;

Popis 
Linka bude odkloněna na ul. Nádražní 

s ukončením na Plynárnách. Doprava na 
zastávku Nová huť již. brána bude převedena do 
odkloněné linky č. 4. Linka č. 9 tak nově bude 
plnit posilu linky č. 8 v době dopravní špičky, 
kdy v souběžném úseku vytvoří pro spojení 
Poruby s centrem města jednotný interval 5 min. 
Zároveň bude noční linkou s intervalem 60 min.

Linka č. 12 Q

Současná trasa: Hlučínská – Důl Jindřich – 
Karolina – Mar iánské náměst í – Mírové 
náměstí – Palkovského – ÚMOb Jih – Dubina 
Interspar;
Nová trasa: Hranečn ík – Výstav iš tě – 
Karolina – Mar iánské náměst í – Mírové 
náměstí – Palkovského – ÚMOb Jih – Dubina 
Interspar;

Popis 
Linka bude odkloněna ze smyčky Hlučínská 

na smyčku Hranečník, resp. Výstaviště. Odklon 
umožní v budoucnu po dostavbě terminálu 
Hranečník a ukončení příměstských autobu-
sových linek dopravní plnohodnotné spojení 
tohoto přestupního terminálu s Vítkovicemi 
a jižní částí města Ostravy.

Linka č. 13 Q

Současná trasa: Hranečník – Výstaviště – 
Mírové náměstí – Karpatská – Zábřeh vodárna – 
Zábřeh;
Nová trasa: LINKA ZRUŠENA

Popis 
Spojení bude nahrazeno linkami č. 2, 4, 11 

a 12.
Linka č. 14 Q

Současná trasa: Hlučínská – Důl Jindřich – 
Výstaviště – Hranečník – Nová huť již. brána;
Nová trasa: Beze změny;

Popis 
Na základě výsledků průzkumu společnosti 

KODIS bude zrušen odpolední párový spoj 
(14:38 h z Hlučinské a 15:18 h z Nové huti).

Bližší informace ohledně ostravské MHD 
naleznete na internetových stránkách doprav-
ního podniku Ostrava www.dpo.cz.

Dopravní podnik města Ostravy

Rada města Ostravy v úterý 22. 1. 2013 
a zastupitelstvo města ve středu 30. 1. 2013 
vzaly na vědomí změny v městské hromadné 
dopravě platné od 3. 3. 2013, které jsou reakcí 
na zhoršené možnosti financování Dopravního 
podniku Ostrava a.s. (DPO) z rozpočtu statu-
tárního města Ostravy. Jednotlivé konkrétní 
změny a úpravy navrhovala , posuzovala 
a schvalovala pracovní skupina, sestavená 
pro tento účel ze zástupců Koordinátora ODIS 
s.r.o., Dopravního podniku Ostrava a.s. a ze 
zástupců odboru dopravy magistrátu města 
Ostravy.

Cílem navrhovaných změn a úprav nebylo 
pouhé plošné rušení spojů či prodlužování 

intervalů. Pracovní skupina se snažila hledat 
a přistupovat na kompromisy, při kterých bude 
dosaženo potřebných úspor, ale zároveň cestu-
jící nepřijdou o své spojení, pouze budou muset 
např. využít jinou souběžnou linku nebo cesto-
vat s přestupem.

Celkem se změny v linkovém vedení dotknou 
třetiny denních tramvajových linek a přibližně 
pětiny autobusových linek obsluhujících území 
statutárního města Ostravy. U trolejbusů budou 
k tomuto datu provedeny jen provozní změny. 
Významnější změny v trolejbusové dopravě 
proběhnou až v červenci, a to v souvislosti se 
zprovozněním nové trolejbusové trati na Novou 
Karolinu.

V rámci linek obsluhujících městský obvod 
Ostrava – Radvanice a Bartovice dojde ke 
změnám na vybraných autobusových linkách: 
Vzhledem k nízkému současnému využití bude 
zrušeno zajíždění linky 45 do Bartovic. Spojení 
k areálu ArcelorMittal bude nově zajištěno 
vybranými spoji linky 38 ze zastávky Bartovice 
Pod Tratí na zastávku Nová huť Zářičí. Zároveň 
dojde ke zkrácení linky 29 rovněž na zastávku 
Nová huť Zářičí s návazností na vnitropodniko-
vou dopravu v areálu ArcelorMittal. K omezení 
linky 29 z důvodu nízkého využití spojů dojde 
rovněž v úseku zastávek U Káňů – Ludvíkova.

Radmila Esslerová, 
Koordinátor ODIS 

změny v mHd od 3. března 2013

Nejdůležitější změny v ostravské mHd
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V lednu a únoru se v obřadní síni zdejší 
radnice konaly tradiční koncerty vážné hudby 
v podání studentů Janáčkovy konzervatoře 
a Gymnázia v Ostravě. Po prosincovém vánočně 
zaměřeném koncertu, kdy se nám představili 
především studenti sólového zpěvu, byl ten led-
nový ve znamení klarinetu, kytary a akordeonu, 
únorový pak představil sólový klavír a sólovou 
flétnu. Průvodní slovo jako již tradičně pronesl 
MgA. Jiří Bystroň. Chystaný březnový koncert, 
který se uskuteční dne 19. března od 17 hod., 
bude pojat jako pěvecký a houslový. Těšit se tak 
můžete na známé árie z oper, operet a muzikálů. 

Srdečně Vás zveme.
Text a foto: Jan Maceček, odbor OaVV

Opět v příjemné atmosféře a vesele. Úvod 
plesu zpestřily svým vystoupením tanečnice 
z umělecké školy E. Runda ve Slezské Ostravě. 
Hudebníci z kapely UFO pak naladili všechny 
věkové skupiny tak, aby se dobře bavily a před-
váděly vlastní taneční kreace. Půlnoc patřila opět 
tombole, u které je vždy napětí a veselo. O rado-
sti z výhry se zasloužili naši tradiční sponzoři: 
úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, 
starostka Mgr. Šárka Tekielová, radní Bc. Aleš 
Boháč, Pálenice Fakro, fa Pharmos, Restaurace 
Slezský dvůr, Kadeřnictví Pavla, Pekárna Šotová, 
Květinářství Pavla, Řeznictví Rada, Cukrářství 
Aknela, Unimetra na Lipině, Textil Galtop, 
Textil Vladimíra, Pemic rodinné knihkupectví, 
Gabstav stavební práce, Střední odborná speci-
ální škola prof. Matějčka Poruba, Pekárna Mayak, 
Restaurace U Břenků, Lékárna Hviezdoslavova, 

Papírnictví Lajčoková, Kadeřnictví Marci 
Bartovice, Pedikúra Matějková, fa Sano Ing. 
Majer, fa Danuš Luxová, Restaurace Hastrman, fa 
Hofi, Svářečský institut při VŠB‑TU. Děkujeme 
za vaši přízeň a všem ostatním, kteří s přípravou 
plesu i v jeho průběhu jakkoli pomáhali. Těšíme 
se s vámi na další ples 18. 1. 2014.

Text a foto: Miroslava Pěčková

zÁPIS do mŠ 
Ostrava ‑radvanice

Mateř ská škola Ost rava  ‑Radvan ice , 
Těšínská 279, příspěvková organizace
4. dubna 2013 
od 8:30 do 16:00 hodin

V době zápisu proběhne „Den otevřených 
dveří“.

MŠ nabízí: pestrou nabídku kroužků – 
angličtina, keramika, kurz plavání, atletika, 
lyžování v Beskydech a taneční kroužek, 
seznamování s počítačem atd. Organizujeme 
ozdravné pobyty, výlety, akce s rodiči. MŠ se 
zaměřuje na zdraví a všestranný rozvoj dítěte, 
na osobní přístup pedagogů k dětem a na úzkou 
spolupráci s rodiči. Všechny třídy v MŠ jsou 
vybaveny čističkami vzduchu.

Vezměte s sebou: rodný list dítěte a občan-
ský průkaz zákonného zástupce dítěte.

Tel.: 596 232 782
Lérová Dana – ředitelka MŠ
e-mail: msradvanice@atlas.cz
www.msslunecnice.cz

Koncert vážné hudby

Jak plesali zahrádkáři?

duo eva a Vašek 
pro naše seniory

Tiskem se šíř í zvěsti, že se známé duo 
Eva a Vašek rozpadlo. Co je na tom pravdy, 
jsme se snažili zjistit v minulých dnech, když 
jsme si koncert pro naše seniory chtěli do 
Společenského domu v Ostravě ‑Bartovicích 
objednat. Telefonovala jsem osobně s paní 
Evou, která mi přislíbila, že pro naše seniory 
ještě jeden z koncertů spolu s Vaškem zazpívá – 
v předvečer „prvního máje“, tedy 30. dubna 2013 
v 18 hodin. Máte tedy zřejmě jednu z posledních 
možností poslechnout si Bílou orchidej tak, jak 
ji znáte z televizní reklamy. No, možná se také 
dočkáme happyendu a smíření této populární 
dvojice, která vnáší radost do srdcí zejména 
starším posluchačům. Vstupenky na koncert 
lze zakoupit v předprodeji společenského 
domu v Ostravě ‑Bartovicích za cenu 290 Kč. 
Objednávky na tel. 734 136 655 nebo sledujte 
stránky www.kulturak‑bartovice.cz.

Ing. Kateřina Tomanová

Uzávěrka příštího 
čísla: 18. 3. 2013

Městský obvod Radvanice a Bartovice děkuje všem sponzorům plesu, konaného dne 23. února 
v prostorách Společenského domu v Ostravě‑Bartovicích, za finanční dary a ceny do tomboly, bez 
jejichž příspěvků by se toto společenské setkání nemohlo uskutečnit a také hodnotné ceny v tombole 
přispěly k úspěšnosti celé akce. Fotografie najdete na poslední straně.

X. reprezentační ples městského obvodu 
obvodu radvanice a bartovice

Sponzoři plesu:
STASPO spol. s r.o., Jiří Krzywoň, RPG RE 
Management s. r. o., PPS Kania s. r. o., LUING 
PYREX spol. s r. o., VSP Exim s.r.o., Robert Číž 
INSTAMONT, SAM BABY s. r. o., Technické 
služby a.s., UNIMETRA spol. s r.o., ETVM s. r. o., 
FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, 
státní podnik, Ostravské komunikace, a. s., 
KARO EXPORT-IMPORT, spol. s r. o., Martin 
Winkler, MAVA, spol. s r. o., ASA expert, a. s., 
VAMOZ – servis, a. s., Zdeněk Keller – OREM, 
Vlastimil Havlásek.
Ceny do tomboly:
Auto Heller, s. r. o., B&P Interiéry, Canis Safety, a. 
s., Cartouche Plus, s. r. o., Cel Tel, s. r. o., Cukrárna 
OLLIES, Cukrářství AKNEL, Cukrářství Pavlína 
Holcová, Česká pojišťovna, a. s. – Lukáš Ščerba, 
Český svaz chovatelů Radvanice, ETVM s. r. o., 
FABEX, Firma JaS - Miroslav Langr, Firma Zbyněk 
Najzar, Geodata, s. r. o., Chráněné pracoviště 
ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích, 
JANKOSTAV s. r. o., Jiří Válek, Kamenictví Prokeš, 
Kanalizace Jiří Duda, Ing. Kateřina Tomanová 
, Kominictví Milan Lukáš, Květinářství Pavlína 

Kozlová, Květinová síň Ivan Duda, LIBROS – 
Centrum bezpečné jízdy, Lignus Frýdek-Místek, 
Manželé Blažkovi, Martin Widenka, Městský 
obvod Radvanice a Bartovice, Místostarosta MOb 
RaB Ing. Štěpán Košťál, Místostarosta MOb RaB 
Richard dudek, DiS., Náměstek primátora SMO 
Ing. Jiří Hrabina, Náměstek primátora SMO Bc. 
Tomáš Sucharda, Ostravské městské lesy a zeleň, 
s. r. o., OZO Ostrava, Bc. Pavel Mendl, Pekárna 
MAYAK, PHARMOS, a. s., Pneuservis Petr Dužík, 
Poslanec EP Vojtěch Mynář, RAMSES Ostrava, 
s. r. o., Repronis s. r. o., Restaurace Hastrman 
Ostrava-Zábřeh, Řeznictví Dedek, Řeznictví 
Rada, SAM BABY, s. r. o., SHARP Centrum 
Ostrava, Starostka MOb RaB Mgr. Šárka 
Tekielová, Statutární město Ostrava, Stravování 
Čavojská, Studio Krásy Ostrava, Vinný sklep 
u Sládků, Zastupitel MOb RaB Bc. Aleš Boháč, 
Zastupitel MOb RaB Ing. Miroslav Pulchart, 
Zastupitelka MOb RaB MUDr. Eva Šuláková, 
Zastupitelka MOb RaB Šárka Mendlová, 
Zlatnictví Gabriela Ščerbová, ZO Český zahrád-
kářský svaz Bartovice, ZO Český zahrádkářský 
svaz Radvanice, Hosté přítomni v sále.
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SerIÁL 
představujeme zájmové 

a společenské organizace obvodu

V uply nulých d nech se na s t a rostk u 
městského obvodu Radvanice a Bartovice 
obrátili zástupci Občanského sdružení spotře-
bitelů TEST s nabídkou spolupráce spočívající 
v poskytování pomoci spotřebitelům.

Nejznámější aktivitou sdružení je vydávání 
časopisu dTest s výsledky nezávislých a objek-
tivních testů zejména potravin, domácích 

spotřebičů, elektroniky, výrobků pro děti, 
finančních a jiných služeb. I občané našeho 
obvodu se mnohokrát denně ocitají v roli spo-
třebitelů a ne vždy se to obejde bez komplikací. 
V takových situacích je důležité znát svá práva 
i povinnosti a vědět, na koho se obrátit pro radu. 

Sdružení proto nabízí bezplatně:
‑  poradenství v oblasti spotřebitelského práva 

(tel. 299 149 009 v pracovní dny 9–17 hod., 
běžný telefonní tarif, či www.dtest.cz/spo-
trebitelska‑poradna),

‑  databázi více než 5 000 nebezpečných 
výrobků na webových stránkách www.
nebezpecnevyrobky.cz,

‑  vybrané vzory právních listin a podání 
vypracované pro konkrétní účel,

‑  mnoho informací a publikací pro spotřebitele 
zaměřených na nejrůznější aspekty spotřebi-
telských práv,

‑  s a mole pk u  „ Nevh a z uj  r ek la mu“  n a 
schránky.

(red)

Naše organizace působí na území Radvanic 
již více než 70 let. Postupem doby se počet členů 
neustále měnil, v posledních letech stále klesá, 
pohybuje se mezi 80 až 90 členy, většina překro-
čila věkovou sedmdesátku.

Přesto jsme organizace aktivní, která během 
celého roku vyvíjí bohatou činnost, čímž se 
zapsala mezi občany Radvanic.

Každý rok začínáme zvesela a pořádáme 
tradiční Zahrádkářský ples, kam se chodí bavit 
stále mladší lidé. V březnu máme výroční 
členskou schůzi, kde hodnotíme uplynulý rok 
a hlavně plánujeme celoroční akce.

Dobrou tradicí se stala příprava na Veli‑ 
konoce, kde přítel Alois Trefný učí zájemce plést 
pomlázky a paní Hana Bártová pomáhá ženám 
a dětem připravit hezké velikonoční dekorace.

Náročný na akce je květen. Pořádáme každý 
rok tematický zájezd buď na Floru Olomouc, 
nebo na prohlídku krásných polských zahrad 
spojenou s nákupy sazenic. Zájezdy jsou oblí-
bené, je o ně velký zájem. V polovině května 
probíhá každoročně soutěž dětí Mladý zahrád-
kář, kterou organizuje Územní rada ČSZ 

Ostrava. Přípravu a doprovod zajišťují členky 
Pavla Majerová a Mirka Přečková ve spolupráci 
se ZŠ Vrchlického. Soutěžící vykazují dobré 
výsledky, za které jsou odměňováni věcnými 
cenami z grantu OÚ Radvanice. Územní rada 
pak pořádá pro všechny soutěžící zájezd do 
atraktivních lokalit. Dospělí členové se na závěr 
května pobaví při smažení vaječiny.

Ani o prázdninách se nenudíme. Dělá se 
nutná údržba našeho klubového domu a hlavně 
se připravuje na provoz moštárna. Začíná se 
moštovat v polovině srpna a ve dvou provoz-
ních dnech a slušné úrodě jablek naši šikovní 
a ochotní moštaři ing. Jaroslav Domes a Erich 

Pěčka vymoštovali až 7 000 lit rů moštu. 
Naše moštárna je známá v širokém okolí. 
Ochutnávkami moštu a pečivem s jablky se 
prezentujeme také na Radvanických slavnos-
tech v září.

V současné době jsme upustili od výstav 
ovoce a zeleniny v Radvanicích a míváme samo-
statnou menší expozici na výstavě Život na 
zahradě na Černé louce.

Každoročně se v říjnu představují děti obou 
našich základních škol a vystavují vyřezávané 
a zdobené dýně na samostatné výstavě. Celá akce 
je zajištěna z grantu úřadu městského obvodu.

Před adventem pořádáme opět pod vede-
ním paní Hany Bártové instruktáž vánoční 
výzdoby.

Závěrem bychom rádi poděkovali paní Haně 
Bártové a žákům Střední a základní školy prof. 
Jana Matějčka z Poruby za pomoc při dekoraci 
našich plesů a všech výstav.

Miroslava Pěčková

Český zahrádkářský svaz radvanice

Občanské sdružení spotřebitelů TeST
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Naši jubilanti v březnu 2013
Blahopřejeme!

Marcela Nytrová, Roman Partyka, Michael Stoniš, Petr Molnár, Juraj Miklós, 
Lenka Balonová, Milena Němčíková, Naděžda Mohylová,  

Anna Larišová, Jaromír Laža, Miluše Lhotová, Vlastimil Tománek, Jarmila 
Musálková, Karel Kolář, Marie Plutová, Jaromír Zdražil, Helena Kroutilová, Jitka 

Šindlerová, Irena Bergerová, Jiří Tota, Eva Wielgusová, Magdalena Vařeková, 
Jarmila Kaiserová, Sylva Najzarová, František Bacík, Vlasta Gondková, Magdalena 
Čonková, Iva Štrochová, Jozef Sobčák, František Stuchlík, Olga Bergerová, Marie 

Jabůrková, Věra Hlístová, Anna Mičovská, Miroslava Endlicherová. 
 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.

Celý měsíc
během půjčování

Pobočka KMO v Radvanicích – 
Sněženky a bledule – sadíme i cebule – 
zábavný test o sazenicích a sázení
O fence a kocourovi – popletený test 
pro nejmenší děti
Nic není nemožné – výstava výrobků 
s jarními motivy
Za bohatstvím chudé země – výstava 
fotografií z cesty po severní Indii
BŘEZEN – Měsíc čtenářů – „Čtenář 
čtenářský“– soutěž pro všechny 
dospělé čtenáře, kteří raději čtou, než 
koukají do monitorů
Čtu, čteš, čte, čteme, čtou! – čtení bez 
papíru – e-čtečka
Burza knih a časopisů
Zapomenuté poklady z půdy – tipovací 
soutěž pro všechny, kdo mají fantazii
Čtení není k zahození – založení 
čtenářského deníku + motivační 
čtenářská soutěž pro děti
„Zlaté“ knižní tipy z regálů – výstavka 
knih, které by Vám neměly uniknout

4.3.–
8.3.

Pobočka KMO v Radvanicích – 
TÝDEN PRVŇÁČKŮ – Poučení od 
knižních skřítků, aneb Jak se chovat 
ke knihám, Tetka Abeceda (hravé 
malování s písmenky), Kniha prvňáčků 
radvanické knihovny (pamětní zápis 
s fotografií) + malé dárečky pro 
všechny nové čtenáře

4.3. 17:00 ZO ČZS Radvanice – členská schůze
5.3. 15:00 KD při DPS Bartovice – Oslavy MDŽ
5.3. 15:00 Komise školství, mládeže a sportu 
6.3. 15.00 Komise výstavby
6.3. 14:00 KD Radvanice – Mezinárodní den žen
7.3. 16:00 KD Bartovice – Mezinárodní den žen

7.3. 16.00 14. jednání zastupitelstva – 
ZŠ Trnkovecká

8.3. 19:00 Hasičský ples – 6. ročník pochování 
basy – Společenský dům Bartovice

13.3. 15.00 Sociální komise

13.3. 14:00 KD Radvanice – přednáška s MS ČČK 
Radvanice

13.3. 15:00 53. schůze Rady MěOb RaB – kancelář 
starostky

13.3. 15:00 Komise bezpečnosti a dopravy

14.3.  od 12:00 
do 16:00

Pobočka KMO v Radvanicích – Dejte 
vejce malovaný – zdobení vajíček 
netradičními technikami

14.3. 17:30 ČZS Bartovice – členská schůze – 
Oživení zahrady na jaře

15.3. 17:00 Komise sociální

16.3. 15:00 ZO ČZS Radvanice – výroční členská 
schůze

19.3. 15:00 KD při DPS Bartovice – přátelské 
posezení

19.3. 16:00 SPCCH v ČR – výborová schůze
19.3. 17:00 Radnice – koncert vážné hudby 
20.3. 15:00 Komise životního prostředí

21.3. 16.00 KD Bartovice – Dnes začalo jaro – 
radujme se

21.3. 17:00 ZO ČZS – velikonoční pletení 
karabáčů

27.3. 15:00 53. schůze Rady MěOb RaB – kancelář 
starostky

28.3.
Během 
půjčo-
vání

Pobočka KMO v Radvanicích – Den 
ostravských čtenářů – upomínková 
amnestie

v měsíci březnu

Kalendář
událostí

Nikdy nezapomeneme 
na toho, koho 

máme rádi. Nikdy 
nezapomeneme na toho, 
který nám moc schází. 
Dne 7. března 2013 
vzpomeneme nedožitých 
70 let 

pana 

Jiřího Rudolfa. 

Za celou rodinu manželka Marie 
a vnuk Marek.

Dne 31. 1. 2013 zemřel  
pan 

Bronislav Pawlica,
diplomovaný technik, ve věku 76 let. 

Děkujeme všem, kteří ho doprovodili 
na jeho poslední cestě, a za bohaté 
květinové dary. 

Manželka Anna, syn 
Zdeněk a dcera Dana 
s rodinami.

V měsíc i  ú nor u oslav i la  své k rásné 
životní jubileum 80 let paní Marta Rusanová. 
Jubilantce, dlouholeté obyvatelce našeho měst-
ského obvodu, osobně pogratuloval místosta-
rosta městského obvodu Ing. Štěpán Košťál 
a matrikářka Bc. Šárka Krkošková. Do dalších 
let přejeme pevné zdraví, životní elán, osobní 
pohodu a stále dobrou náladu.

Text a foto: Bc. Šárka Krkošková, 
odbor OaVV

Jubilantka 
slavila 
narozeniny

Marta Rusanová Q

Starostka městského obvodu Radvanice 
a Bar tovice vás zve na slavnostní vítání 
občánků, 16. března 2013 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 matriku Úřadu měst-
ského obvodu Radvanice a Bartovice (1. patro, 

č. dveří 15) s platným občanským průkazem 
a rodným listem dítěte. 

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

Mgr. Šárka Tekielová, 
starostka

Slavnostní vítání občánků



 1. Pátek VINAŘSKÝ PLES 
Od 19:00 hodin. Uzavřená společnost.

 2. Sobota Výukové kurzy a semináře 
Výuka od 9:00 do 16:00 hodin.

 3. Neděle Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní 
Výuka od 9:00 do 16:00 hodin.

 4. Pondělí PŘEDPRODEJ vstupenek na KONCERT EVY 
A VAŠKA 
Koncert se bude konat 30. 4. 2013, cena vstupného 
290 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě v den konání 
akce.

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

 6. 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.

 7. Čtvrtek Výuka historického šermu – malý sál  
16:30–18:30 hodin.

 8. Pátek HASIČSKÝ PLES – 6. ROČNÍK POCHOVÁVÁNÍ 
BASY 
Od 19:00 hodin. Uzavřená společnost.

 9. Sobota Výukové kurzy a semináře 
Výuka od 9:00 do 16:00 hodin.

10. Neděle Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní 
Výuka od 9:00 do 16:00 hodin.

11. Pondělí Relaxační cvičení – 1. ukázková hodina ZDARMA 
Lektorka Mgr. Zuzana Kaiser. V 17:00–18:00 hodin, 
modrý salonek. Cena 0 Kč.

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

13. 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.

14. Čtvrtek Divadelní představení TŘI V HÁJI 
Komedie. Napsali Halina Pawlovská, Michal Viewegh 
a Iva Hercíková. Hrají: Martin Zounar, Michaela 
Kuklová, Veronika Nová a další. Vstupné pro občany 
RaB 150 Kč, pro ostatní veřejnost 350 Kč.

15. Pátek OLDIES – KARAOKE PARTY 
Klub BARAK. Od 21:00 hodin, vstup zdarma.

16. Sobota CHARITATIVNÍ PLES VOZÍČKÁŘŮ 
Od 19:00 hodin. Uzavřená společnost.

17. Neděle Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní 
Výuka od 9:00 do 16:00 hodin.

18. Pondělí Relaxační cvičení 
Lektorka Mgr. Zuzana Kaiser. V 17:00 hodin, modrý 
salonek. Cena 80 Kč

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

20. 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.

21. Čtvrtek Výuka historického šermu – malý sál  
16:30–18:30 hodin.

22. Pátek KARNEVAL DĚTÍ MŠ JEŠTĚRKA V BARTOVICÍCH 
V 16:00 hodin. Vstupné dobrovolné.

23. Sobota MINIBAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, HRAČEK 
A VELIKONOČNÍCH OZDOB 
Od 10:00 do 15:00 hodin, velký sál, prodej i vstup 
zdarma. Dětský koutek, program pro děti.

24. Neděle Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní 
Výuka od 9:00 do 16:00 hodin.

25. Pondělí Relaxační cvičení 
Lektorka Mgr. Zuzana Kaiser. V 17:00 hodin, modrý 
salonek. Cena 80 Kč.

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

27. 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.

28. Čtvrtek Výuka historického šermu – malý sál  
16:30–18:30 hodin.

29. Pátek VELIKONOČNÍ OLDIES – KARAOKE PARTY 
Klub BARAK. Od 21:00 hodin, vstup zdarma.

30. Sobota VELIKONOČNÍ OSVĚŽOVNA 
Klub BARAK. Od 21:00 hodin, vstup zdarma.

31. Neděle Velikonoční neděle

Změna programu vyhrazena. 
Podporuje nás statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice 
a Bartovice. Děkujeme.

PŘEDPRODEJ A PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ: 
pondělí–pátek od 8:00 do 15:00 hodin. 
Informace: tel. 734 136 655, e-mail: kulturak.bartovice@email.cz, 
www.kulturak-bartovice.cz. 

Facebook: Společenský dům v Ostravě -Bartovicích.
Jsme chráněným pracovištěm pro osoby se zdravotním postiže-
ním.

PrOGram 
SPOLeČeNSKÉHO dOmU V OSTraVĚ ‑barTOVICÍCH březeN 2013

inzerce



V sobotu 16. 2. 2013 v Sokolovně Radvanice 
proběhl již tradiční karneval dětí z Mateřské 
školy Ostrava‑Radvanice. Ten letošní byl zamě-
řen na téma: „Ten dělá to a ten zas tohle“.

Jako každý rok, tak i letos karneval zahá-
jil svým vystoupením taneční soubor dětí 
z mateřské školy pod vedením p. Davida Krále. 
Vzácným hostem karnevalového reje byla zpě-
vačka Tanja, která nejenže všem přítomným 
zazpívala výběr písní ze svého repertoáru, ale 
dětem i drobné dárečky předala.

Všem vílám, vodníkům, lékařům, beruš-
kám, kovbojům atp. se na karnevalu dostalo 
spousty zábavy ve formě soutěží a tanečků 
s klauny (agentura Modrý slon). Nechybělo ani 
vyhlášení nejkrásnějších masek a bohatá tom-
bola. Tímto děkujeme všem sponzorům, kteří 
svými dárky obohatili tombolu.

Financování karnevalu se nám podařilo 
z větší části zajistit díky poskytnuté účelové 
dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Za sponzorské dary a poskytnutí dotace 
děkují zaměstnanci a děti z Mateřské školy 
Radvanice. 

Bc. Martina Stankušová
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Tak by se dal shrnout do jedné věty týdenní 
pobyt na horách v Beskydech na Bílé. 

Druhý lednový týden jsme vyráželi hned 
po vyučování do Beskyd na Bílou na lyžařský 
kurz. A lyžování jsme si užili, někteří z nás 
stáli na lyžích poprvé, někteří zdokonalovali 
své lyžařské dovednosti na menším i větším 
kopci. Na závěr lyžařského kurzu byly uspořá-
dány závody. Každý byl za svůj výkon odměněn 
medailí, diplomem i sladkostí. 

Určitě za rok pojedeme zase. A kdo se zúčast-
nil? Pepík, Martínek, Barča, Kuba, Anetka, 
Kačka, Míša, Tomáš a Kevin. 

Mgr. Radmila Sulková, třídní učitelka, 
Vrchlického, odl. prac. Bartovická

Výroční schůze 
SPCCH

ZO SPCCH Ostrava ‑Radvanice zve 
všechny členy SPCCH na výroční členskou 
schůzi u příležitosti oslav 60 let založení 
SPCCH v Radvanicích, která se uskuteční 
dne 4. 4. 2013 v 15:00 hod. ve společenské 
místnosti spol. PHARMOS. Těšíme se na 
Vaši hojnou účast.

ZO SPCCH Radvanice

Školní ples
V radvanické sokolovně jsme se 18. ledna 

již po deváté veselili na našem Rodičovském 
plese, který připravují členové výboru SRPŠ při 
ZŠ Vrchlického. K tanci nám letos hrálo „DUO 
VIKTOR“. Všichni to pěkně rozjeli na par-
ketu a tančilo se až do brzkých ranních hodin. 
Děkujeme všem, kteří přišli mezi nás a tím pod-
pořili naši práci pro ZŠ Vrchlického.

Jsme velmi rádi, že se ples vydařil ke spoko-
jenosti všech, a chtěla bych touto cestou srdečně 
poděkovat všem pořadatelům za skvěle a zod-
povědně odvedenou práci. Mnohokrát děku-
jeme za sponzorské dary, které obohatily ples 
i tombolu. 
Naši sponzoři byli tito: 
starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 
Mgr. Šárka Tekielová, zastupitel městského obvodu 
Radvanice a Bartovice a zastupitel města Ostravy 
Bc. Aleš Boháč, O2 prodejna Karviná Eva Jobková, 
Palírna FAKR, Kominictví Lukáš, Salon ILLIMITE, 
SAM BABY, Květinářství Pavla Kozlová, Řeznictví 
Dedek, Nakladatelství Čintamani, Pekárna Milena 
Šotová, Kooperativa, Pharmos, Silesia Color, Jolana 
Gacíková, Jiřina Kaňoková, Jana Jemelková, Mgr. 
Hana Ostřanská, Mgr. Hana Němcová, manželé 
Čajkovi, Zuzana Káňová, Jana Borská.

Šárka Ševčíková, členka výboru SRPŠ při ZŠ 
Vrchlického

den svatého 
Valentýna

Den svatého Valentýna se v našich krajích 
běžně neslavil. Proč ho však nezařadit do výuky 
angličtiny? Je to velmi milý svátek. Naučme naše 
děti projevovat přátelství, vyznat náklonnost dru-
hým, pochválit své nejbližší. Proč k tomu nevyu-
žít svátku běžně slaveného v anglicky mluvících 
zemích? Rozlišujme ale mezi komercí, obchodem, 
zbytečným utrácením peněz a laskavostí. Úsměv 
nic nestojí a dokáže nás naladit pozitivně na celý 
den. Dobré slovo mnohdy prokáže větší službu 
než přemíra věcí. A tak se již stalo pravidlem, že 
14. února také na naší škole chodí „Valentýnky“ – 
milá psaníčka. A to nejen spolužákům, nýbrž také 
učitelům, paním kuchařkám či panu školníkovi. 
Vždyť všichni pro naši školu žijí tělem i duší.

Mgr. Jana Matalová,  
učitelka AJ ZŠ Vrchlického

Karnevalový rej

Lyžovali jsme a bylo to prima
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X. reprezentační ples městského obvodu

Foto: BcA. Roman Pecháček, další fotografie jsou  Q

umístěny na: http://radvanicefoto.rajce.idnes.cz/.

Foto: BcA. Roman Pecháček Q


